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USNESENÍ
výboru pro obranu
z 37. schůze
ze dne 15. prosince 2016
k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 289/ 2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve
znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk č. 931/

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním
vystoupení ministra obrany MgA. Martina Stropnického, náčelníka GŠ AČR armádního
generála Ing. Josefa Bečváře, zpravodajské zprávě poslance Ing. Bohuslava Chalupy a po
rozpravě
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh
zákona, kterým se mění zákon č. 289/ 2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk. č. 931/, s c h v á l i l a ve
znění těchto pozměňovacích návrhů:
1. V části první v čl. I bodě 2 se na konci § 16b doplňuje věta „Při přípravě návrhu na
umístění technických prostředků kybernetické obrany Vojenské zpravodajství
spolupracuje se subjekty, po kterých bude vyžadována součinnost podle § 16c.“.
2. V části první v čl. I se doplňuje bod 5, který zní:
„5. V § 22 odst. 3 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) počet případů použití zpravodajské techniky a sledování osob a věcí, vyjma
zpravodajské techniky a sledování osob a věcí použitých při zabezpečování informací
majících původ v zahraničí, ve kterých je Vojenské zpravodajství činné, s uvedením
jednotlivých oblastí působnosti Vojenského zpravodajství a druhu zpravodajské
techniky.“.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena f) a g).“.
3. V části první v čl. I se doplňuje bod 6, který zní:
„6. V § 23 odst. 1 se na konci písmene a) slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene b) se
tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno c), které zní:
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„c) činnost Vojenského zpravodajství není v souladu se zákonem nebo došlo k závažnému
porušení vnitřních předpisů Vojenského zpravodajství.“.“.
4. V části první v čl. I se doplňuje bod 7, který zní:
„7. Za § 24 se vkládá nový § 24a, který zní:
„§ 24a
Ředitel Vojenského zpravodajství zřizuje vnitřní kontrolní orgán Vojenského
zpravodajství, jehož statut schvaluje a jehož činnost kontroluje ministr obrany.“.“.
5. V části třetí v čl. III bodě 2 se v § 98a na konci odstavce 1 doplňuje věta „Vojenské
zpravodajství a právnická nebo podnikající fyzická osoba si mohou sjednat technické
podmínky pro splnění povinnosti podle věty první smlouvou.“.

II.

ž á d á předsedu vlády, aby svolal schůzku zástupců všech parlamentních stran
a informoval je o připravované novele zákona, kterým se mění zákon č. 289/ 2005 Sb.,
o Vojenském zpravodajství;

III.

p o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu České republiky;

IV.

u k l á d á předsedovi výboru, aby předložil usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
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