Pozměňovací návrh poslance Zbyňka Stanjury k vládnímu návrhu zákona,
kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk 931)

1.

V čl. I v bodě 2 se v § 16c na konci textu doplňuje věta, která zní:
„Vojenské zpravodajství v žádosti uvede technické podmínky plnění povinnosti
právnické nebo podnikající fyzické osoby zajišťující síť elektronických komunikací
nebo poskytující službu elektronických komunikací a poskytne právnické nebo
podnikající fyzické osobě zajišťující síť elektronických komunikací nebo poskytující
službu elektronických komunikací další potřebnou součinnost.“

2.

V čl. III v bodě 2 se v § 98a za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je oprávněna odmítnout připojit nebo odpojit rozhraní
nebo technický prostředek kybernetické obrany pouze za mimořádných okolností, je-li
to nezbytné pro zajištění bezpečnosti a integrity její sítě elektronických komunikací
nebo služeb elektronických komunikací, ochranu před škodlivou interferencí nebo
narušením funkčnosti sítě. Je-li to možné, osoba uvedená v odstavci 1 současně nabídne
alternativní řešení pro splnění povinnosti podle odstavce 1.“
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

Odůvodnění pozměňovacího návrhu:
K bodu 1

(čl. I, § 16c)

Náležitosti žádosti o poskytnutí součinnosti, včetně technických podmínek
Novela obsahuje ohledně rozsahu povinností operátorů relativně obecnou formulaci, která
nedává vodítko a nepopisuje proces, jak budou určeny funkce a technické parametry rozhraní,
které jsou operátoři povinni zřídit, ani konkrétní další technické podmínky součinnosti ze
strany operátorů.
Vojenskému zpravodajství se proto ukládá povinnost předat jako součást žádosti o poskytnutí
součinnosti operátorům i technické podmínky plnění povinnosti, které požaduje. To umožní
operátorům mimo jiné posoudit možné dopady na zajištění bezpečnosti a integrity jejich sítí.
K bodu 2

(čl. III, § 98a odst. 2)

Možnost odmítnout připojit nebo odpojit rozhraní nebo technický prostředek kybernetické
obrany za mimořádných okolností
Novela předpokládá, že prostřednictvím rozhraní zřízeného operátorem bude Vojenské
zpravodajství do sítě elektronických komunikací připojovat technické prostředky
kybernetické obrany - tedy vlastní zařízení, která nejsou nikde blíže specifikována a u nichž
zákon nevylučuje ani aktivní působení na síť. To má – kromě pochybností o souladu tohoto
záměru s principy ústavního pořádku, které však nejsou předmětem tohoto pozměňovacího
návrhu – velmi zásadní technické a právní implikace. Důsledkem použití těchto prostředků,
které operátor nemá pod svou kontrolou, může být nejen monitorování provozu, ale též
omezení funkčnosti sítě, její chybná funkce nebo výpadek. Realizace povinnosti operátora
zřídit rozhraní a připojit technické prostředky kybernetické obrany se tak může dostat do
konfliktu s jinými významnými povinnostmi operátora, jejichž plnění je v zájmu osob
soukromého i veřejného práva (zajištění bezpečnosti a integrity sítě operátora, ochrana
telekomunikačního tajemství).
Operátor prostřednictvím sítě poskytuje řadu služeb: mimo jiné tísňová volání, cloudové
služby či zálohování dat pro podnikatele, zaměstnanecké telekomunikační programy, platební
služby či technické nástroje k jejich provádění (např. autorizační SMS, datové spojení pro
platební terminály) i telekomunikační služby pro nepodnikatele. Na těchto službách často
závisí nejen ekonomický prospěch, ale i včasná záchrana zdraví a životů osob. Novela tuto
skutečnost opomíjí, a proto je pozměňovacím návrhem doplněna.
Ve výjimečných případech, kdy by zřízení rozhraní a připojení technických prostředků
kybernetické obrany mohlo narušit bezpečnost a integritu sítě, by operátor byl oprávněn
požadavek Vojenského zpravodajství odmítnout a navrhnout alternativní řešení, případně
rozhraní či technický prostředek (dočasně) odpojit nebo odmítnout připojit.

