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N á v r h 

 
VYHLÁŠKA  

 
ze dne    2020 

 
o způsobu určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení 

rozhraní pro připojení technických prostředků kybernetické obrany do sítě 
elektronických komunikací a způsobu jejich úhrady   

 
 

Ministerstvo obrany stanoví podle § 150 odst. 7  zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o elektronických komunikacích), ve znění zákona č.  …/2020 Sb., k provedení § 98a odst. 5 
tohoto zákona: 
 

§ 1 
 

Výše nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení technických prostředků 

kybernetické obrany 
 
 Výše nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce 

umožňujícího provádět cílenou detekci jevů nasvědčujících existenci kybernetického útoku 

nebo hrozby a jejich identifikaci podle zákona o Vojenském zpravodajství1) v určeném bodě  
veřejné komunikační sítě se určuje jako součet odpisů podle právních předpisů upravujících 

účetnictví (dále jen „účetní odpisy“) rozhraní nebo nákladů na jeho pronájem a nákladů 

vynaložených na zabezpečení tohoto rozhraní.  
 

 
§ 2 

Způsob úhrady nákladů 
 
 (1) Úhrada nákladů podle § 1 nenáleží za dobu, kdy rozhraní nesplňuje technické  
a provozní podmínky pro plnění své funkce. 
  
 (2) Vyúčtování nákladů se vystavuje za kalendářní měsíc. 
  
 (3) Vyúčtování nákladů doručí právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťující 

veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických 

komunikací, které náleží úhrada nákladů, do dvacátého pátého dne měsíce následujícího 

po měsíci, ve kterém vznikl nárok na úhradu nákladů podle § 1. Vyúčtování nákladů za měsíc 

listopad doručí subjekt nejpozději do 10. prosince téhož roku. 
  

(4) V odůvodněném případě může právnická nebo podnikající fyzická osoba 

zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu 
 

_______________ 
1) §  16a odst. 2 zákona č. 289/2005 Sb., ve znění zákona č. …/2020 Sb. 
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elektronických komunikací, které náleží úhrada nákladů, vystavit se souhlasem Vojenského 

zpravodajství vyúčtování nákladů v jiných termínech, než jak je uvedeno v odstavci 2. 
V takovém případě se použije ustanovení odstavce 3 obdobně. 
  
 (5) Splatnost vyúčtování nákladů je do 30 dnů ode dne jeho doručení. 
  

§ 3 
Společná ustanovení 

 
 (1) Do výše nákladů se zahrnují pouze ty náklady, které byly zachyceny v účetnictví  
právnickou nebo podnikající fyzickou osobou zajišťující veřejnou komunikační síť nebo 

poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které náleží jejich úhrada. 
  
 (2) Součástí vyúčtování nákladů jsou tyto doklady: 
a) výpočet výše celkových nákladů v souladu s touto vyhláškou, 
b) kopie daňového dokladu k pořízení dlouhodobého majetku, včetně jeho příloh,  

s vyznačením položek a jim odpovídající pořizovací ceny zařízení, jejichž účetní odpisy  
se zahrnují do úhrady nákladů, a s výpočtem účetních odpisů v návaznosti na pořizovací 

cenu a odpisový plán, 
c) kopie daňového dokladu k pronájmu dlouhodobého majetku, včetně jeho příloh,  

s vyznačením položek a jim odpovídající ceny pronájmu zařízení, 
d) kopie daňového dokladu ke službě zabezpečení povinností zřídit a zabezpečení rozhraní 

pro připojení nástroje detekce umožňujícího provádět cílenou detekci jevů nasvědčujících 

existenci kybernetického útoku nebo hrozby a jejich identifikaci podle zákona 

o Vojenském zpravodajství1) v určeném bodě veřejné komunikační sítě, 
e) kopie dokladů o nákladech na zabezpečení dlouhodobého majetku podle písmene b) 

prováděné vlastními pracovníky, jako jsou výkazy práce s počtem odpracovaných hodin  
a hodinové sazby. 

  
 (3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační síť 

nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které náleží úhrada 

nákladů podle § 1, zašle doklady k vyúčtování nákladů Vojenského zpravodajství s prvním 

vyúčtováním nákladů a v případě, že dojde ke změně údajů, zašle doklad o této změně spolu 

s nejbližším příštím vyúčtováním nákladů. 
  
 (4) V odůvodněném případě může právnická nebo podnikající fyzická osoba 

zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu 

elektronických komunikací, které náleží úhrada nákladů podle § 1, zaslat se souhlasem 
Vojenského zpravodajství doklady k vyúčtování nákladů, případně doklad o změně údajů 

jiným způsobem, než je uvedeno v odstavci 3.  
 

§ 4 
Účinnost 

 
  
 Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
 
 

Ministr:       
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