PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA O VOJENSKÉM ZPRAVODAJSTVÍ
A NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN
ČÁST PRVNÍ: Změna zákona o Vojenském zpravodajství
ZÁKON
č. 289/2005 Sb.
o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§1
(1) Zřizuje se Vojenské zpravodajství jako jednotná ozbrojená zpravodajská služba
České republiky.
(2) Postavení a působnost Vojenského zpravodajství a jeho spolupráci s ostatními
zpravodajskými službami České republiky upravuje zvláštní právní předpis1).
ČÁST DRUHÁ
POSTAVENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ
§2
Úkoly Vojenského zpravodajství plní příslušníci Vojenského zpravodajství, kterými
jsou vojáci z povolání a vojáci v záloze povolaní k výkonu vojenské činné služby
k Vojenskému zpravodajství, a zaměstnanci zařazení ve Vojenském zpravodajství2a), kteří se
na plnění úkolů Vojenského zpravodajství podílejí v rozsahu, který určuje statut Vojenského
zpravodajství2b).
•••
ČÁST TŘETÍ
SPECIFICKÉ PROSTŘEDKY ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ
§6
Specifickými prostředky získávání informací se pro účely tohoto zákona rozumějí
zpravodajské prostředky a využívání osob jednajících ve prospěch Vojenského zpravodajství.
•••
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ČÁST ČTVRTÁ
ČINNOSTI VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY
ČESKÉ REPUBLIKY
§ 16a
Činnosti Vojenského zpravodajství, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu
v kybernetickém prostoru
(1) Vojenské zpravodajství za podmínek stanovených tímto zákonem provádí
a) cílenou detekci kybernetických útoků a hrozeb majících původ v zahraničí 12)
a směřujících proti důležitým zájmům státu, jejichž zajišťování je předmětem obrany
České republiky podle zákona o zajišťování obrany České republiky19) (dále jen
„detekce“),
b) identifikaci a vyhodnocování detekovaných kybernetických útoků a hrozeb a jejich
dopadů (dále jen „vyhodnocování“) a
c) opatření k odvracení detekovaných kybernetických útoků a hrozeb.
(2) Detekce je Vojenským zpravodajstvím prováděna na základě jím stanovených
ukazatelů kybernetických útoků a hrozeb umožňujících odhalit v kybernetickém
prostoru definované jevy, které v daném čase byly vyhodnoceny jako skutečnosti
ohrožující důležité zájmy státu v kybernetickém prostoru.
(3) Ukazatele kybernetických útoků a hrozeb jsou Vojenským zpravodajstvím
stanovovány na základě
a) dat a informací, které Vojenské zpravodajství získává při plnění svých úkolů jako
jednotné ozbrojené zpravodajské služby České republiky,
b) dat a informací předaných ostatními zpravodajskými službami, Národním úřadem
pro kybernetickou a informační bezpečnost a dalšími státními orgány, nebo
c) dalších skutečností způsobilých ohrozit plnění funkce státu v oblasti zajišťování jeho
obrany, které jsou mu předány.
§ 16b
Spolupráce Vojenského zpravodajství při provádění činností, jimiž se podílí na
zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru
Při provádění činností a opatření vykonávaných v souvislosti se zajišťováním
obrany státu v kybernetickém prostoru spolupracuje Vojenské zpravodajství s ostatními
zpravodajskými službami a s dalšími státními orgány, ozbrojenými silami České
republiky, bezpečnostními sbory a právnickými a fyzickými osobami, pokud působí
v oblasti zajišťování kybernetické bezpečnosti nebo obrany státu.
§ 16c
Nástroje detekce a podmínky jejich provozování
(1) Vojenské zpravodajství za účelem včasné a přesné detekce a následného
vyhodnocování využívá nástroje detekce, které jsou umisťovány pouze pro tyto účely
na určených bodech veřejných komunikačních sítí.
(2) Nástroj detekce zaznamenává metadata20)
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a) provozu veřejných komunikačních sítí a veřejně dostupných služeb elektronických
komunikací, a to pouze v rozsahu souvisejícím s detekovaným kybernetickým útokem
nebo hrozbou na základě stanovených ukazatelů,
b) provozu nástroje detekce a
c) o manipulaci s konfigurací nástroje detekce pro potřeby auditu činností
vykonávaných Vojenským zpravodajstvím.
(3) Vojenské zpravodajství nesmí využívat nástroje detekce podle odstavce 1
pro provádění odposlechů nebo pro záznam zpráv podle zákona o elektronických
komunikacích.
(4) Vojenské zpravodajství provádí detekci výlučně způsobem, který zaručuje, že
a) je zachována důvěrnost komunikací fyzických a právnických osob při poskytování
veřejně dostupné služby elektronických komunikací, integrita veřejných
komunikačních sítí a dostupnost veřejných komunikačních sítí a služeb
elektronických komunikací a
b) není zasahováno nebo ovlivňováno plnění povinností právnické nebo podnikající
fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací vůči uživatelům sítě jinak, než
v rozsahu odpovídajícím veřejnému zájmu na zajišťování obrany státu.
§ 16d
Zajištění podmínek detekce
(1) Ministerstvo obrany požaduje od právnické nebo podnikající fyzické osoby
zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací, aby zřídila a zabezpečila v určených bodech jí zajišťované
veřejné komunikační sítě rozhraní pro připojení nástroje detekce.
(2) Základní charakteristiky veřejných komunikačních sítí využitelných pro
umístění nástrojů detekce z hlediska zajištění důležitých zájmů státu stanoví vláda
v ústředním plánu obrany státu21).
(3) K plnění povinnosti podle odstavce 1 vydá Ministerstvo obrany na základě
návrhu Vojenského zpravodajství vypracovaného jako opatření k zajištění závěrů jím
plněných povinností stanovených v § 16a odst. 1 a 2 rozhodnutí, jímž právnické nebo
podnikající fyzické osobě zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací uloží povinnost zřídit a zabezpečit
rozhraní pro připojení nástrojů detekce v určeném bodě veřejné komunikační sítě
a povinnost strpět umístění a provozování těchto nástrojů.
(4) Rozhodnutí podle odstavce 3 musí vedle náležitostí stanovených správním
řádem obsahovat také
a) určení doby, po kterou má být nástroj detekce v určeném bodě provozován, a
b) lhůtu, ve které je právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťující veřejnou
komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických
komunikací povinna v určených bodech jí zajišťované veřejné komunikační sítě
zřídit rozhraní pro připojení nástroje detekce.
(5) Doba podle odstavce 4 písm. a) nesmí být delší než 6 měsíců, Ministerstvo
obrany ji však může na návrh Vojenského zpravodajství prodloužit.
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(6) Rozklad proti rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(7) Před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3 je Vojenské zpravodajství povinno
posoudit, zda připojení nástroje detekce samo o sobě není bezpečnostním rizikem,
popřípadě zda je možné důsledky takového bezpečnostního rizika přijmout jako
akceptovatelné vzhledem k účelu připojení konkrétního nástroje detekce. Dokument
obsahující závěry takového posouzení je podkladem pro vydání rozhodnutí podle
odstavce 3.
§ 16e
Opatření k odvracení detekovaných kybernetických útoků a hrozeb
(1) Vojenské zpravodajství na základě výsledku vyhodnocování přijme opatření
k odvrácení detekovaných kybernetických útoků a hrozeb podle odstavce 2 nebo 3.
(2) V případě, že identifikuje konkrétní kybernetický útok nebo hrozbu, pro
jejichž odvrácení nejsou naplněny podmínky pro provedení aktivního zásahu podle
§ 16f, předá neprodleně zjištěné informace k provedení dalších opatření příslušným
státním orgánům.
(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, provede Vojenské zpravodajství za podmínek
stanovených v § 16f aktivní zásah k neprodlenému odvrácení detekovaného
kybernetického útoku či hrozby.
§ 16f
Oprávnění provést aktivní zásah v kybernetickém prostoru
(1) Vojenské zpravodajství je oprávněno provést aktivní zásah výlučně v případě,
že
a) skutečnosti jím zjištěné v kybernetickém prostoru svědčí o existenci ohrožení
důležitých zájmů státu ve značném rozsahu,
b) kybernetický útok nebo hrozba směřující proti důležitým zájmům státu trvají nebo
bezprostředně hrozí a
c) kybernetický útok nebo hrozbu směřující proti důležitým zájmům státu nelze
odvrátit v součinnosti s ozbrojenými silami České republiky a aktivní zásah byl
vyhodnocen jako jediný možný účinný způsob jejich odvrácení.
(2) K provedení aktivního zásahu je Vojenské zpravodajství oprávněno pouze
po předchozím souhlasu ministra obrany.
(3) O zahájení aktivního zásahu Vojenské zpravodajství bezodkladně informuje
vládu, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a ostatní zpravodajské
služby.
(4) Vojenské zpravodajství o provedení aktivního zásahu bezodkladně po jeho
provedení informuje ministra obrany a jeho prostřednictvím
a) vládu,
b) náčelníka Generálního štábu Armády České republiky,
c) ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a
d) ostatní zpravodajské služby.
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(5) Pro obsah předávané informace podle odstavce 4 se využije § 16g odst. 2
obdobně.
(6) Vojenské zpravodajství poskytne v souvislosti s jím prováděnými činnostmi
a opatřeními, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru,
v této oblasti působnosti součinnost Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost nebo Policii České republiky, pokud o to v individuálních případech výlučně
pro účely jimi zajišťované bezpečnosti České republiky v kybernetickém prostoru
požádají; tím není dotčena součinnost výkonu veškerých činností Vojenského
zpravodajství prováděných podle této části zákona vůči ozbrojeným silám České
republiky při zajišťování obrany státu.
§ 16g
Záznamy o předání dat a informací nebo aktivním zásahu a jejich uchovávání
(1) Pokud Vojenské zpravodajství v rámci zajištění součinnosti pro provádění
činností, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru, předává
data a informace, které jsou výstupem jím prováděné detekce a vyhodnocování,
zpracuje o tomto předání záznam obsahující charakteristiku předávaných dat
a informací v rozsahu skutečností uvedených v odstavci 2 písm. a) až c) a e), účel
předání dat a informací a dále údaje o době předání dat a informací a identifikační
údaje adresáta jejich předání v rozsahu:
a) název adresáta,
b) adresa, na kterou byly data a informace předány,
c) časový údaj předání dat a informací s přesností na sekundy,
d) časový údaj o potvrzení převzetí dat a informací s přesností na sekundy.
(2) Vojenské zpravodajství je povinno o každém provedeném aktivním zásahu
provést záznam, a to minimálně v rozsahu:
a) charakteristika identifikovaného útoku nebo hrozby směřující proti důležitým
zájmům státu,
b) závěry posouzení útoku nebo hrozby směřující proti důležitým zájmům státu,
c) závěry posouzení přípustnosti provedení aktivního zásahu,
d) údaje o zdroji útoku nebo hrozby směřující proti důležitým zájmům státu,
e) časový údaj o provedení opatření směřujících k zastavení nebo odvrácení útoku
anebo odstranění hrozby s přesností na sekundy,
f) způsob provedení zásahu a popis využitých organizačních a technických opatření,
g) další skutečnosti charakterizující provedení aktivního zásahu.
(3) Záznamy podle odstavců 1 a 2 Vojenské zpravodajství uchovává po dobu 10
let od data jejich zpracování.
§ 16h
Zprávy o činnostech Vojenského zpravodajství, jimiž se podílí na zajišťování obrany
státu v kybernetickém prostoru
(1) Vojenské zpravodajství předkládá prezidentu republiky a vládě
prostřednictvím ministra obrany jednou ročně podrobnou zprávu o činnostech
a opatřeních Vojenského zpravodajství, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu
v kybernetickém prostoru, a vyhodnocení jejich účinnosti.
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(2) Orgán nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky (dále jen
„orgán nezávislé kontroly“) podle zákona o zpravodajských službách České republiky
předkládá vládě, Poslanecké sněmovně a ministru obrany podrobnou zprávu o kontrole
činností a opatření, jimiž se Vojenské zpravodajství podílí na zajišťování obrany státu
v kybernetickém prostoru, a to vždy neprodleně po jejím provedení.
(3) Vojenské zpravodajství předkládá ministru obrany neprodleně po ukončení
kalendářního pololetí písemnou zprávu o stavu jím plněných úkolů, jimiž se podílí na
zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru, za toto období.
§16i
Nepřípustnost použití dat a informací k jiným účelům
Data a informace získané Vojenským zpravodajstvím při provádění detekce
mohou být použity výlučně pro účely zabezpečování činností, jimiž se podílí na
zajišťování obrany státu, pokud tento zákon nestanoví jinak.
16j
Inspektor pro kybernetickou obranu
(1) Vláda České republiky jmenuje na návrh ministra obrany z příslušníků
Vojenského zpravodajství inspektora pro kybernetickou obranu; návrh je vládě České
republiky překládán po jeho projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušném ve
věcech bezpečnosti.
(2) Inspektor pro kybernetickou obranu je jmenován na dobu 5 let.
(3) Inspektor pro kybernetickou obranu je příslušníkem Vojenského
zpravodajství a je podřízen přímo ministrovi obrany, nestanoví-li tento zákon jinak.
(4) Ve věcech služebního poměru inspektora pro kybernetickou obranu činí
právní úkony jménem České republiky ministr obrany, a to včetně provádění služebního
hodnocení inspektora pro kybernetickou obranu.
(5) Inspektor pro kybernetickou obranu je při plnění úkolů podle § 16k odst. 1
písm. a) a b) nezávislý a je vázán pouze právním řádem České republiky; je povinen
svou funkci vykonávat nestranně, v mezích svého oprávnění a zdržet se při jejím výkonu
všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v jeho nestrannost a profesionalitu.
(6) Vojenské zpravodajství je povinno zajistit, aby byl inspektor pro
kybernetickou obranu náležitě, včas a v potřebném rozsahu zapojen do veškerých
záležitostí souvisejících s činnostmi Vojenského zpravodajství, jimiž se podílí na
zajišťování obrany České republiky v kybernetickém prostoru, zejména mu poskytuje
veškeré potřebné informace o provádění detekce a vyhodnocování. Vojenské
zpravodajství zároveň zabezpečuje materiální a personální podmínky výkonu funkce
inspektora pro kybernetickou obranu.
(7) Inspektor pro kybernetickou obranu předává ministru obrany vždy
neprodleně po ukončení kalendářního pololetí zprávu o jím zjištěných nedostatcích
v oblasti zajišťování ochrany dat a informací zpracovávaných Vojenským
zpravodajstvím při výkonu činností, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu
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v kybernetickém prostoru; zpráva obsahuje rovněž návrhy opatření na zkvalitnění
ochrany soukromí a osobních údajů. V případě zjištění závažného nedostatku zprávu
předává inspektor pro kybernetickou obranu ministru obrany bezodkladně po jeho
zjištění, a to včetně návrhů na jeho odstranění a přijetí preventivních opatření.
(8) Dnem zániku služebního poměru vojáka končí i výkon funkce Inspektora pro
kybernetickou obranu.
§ 16k
Úkoly inspektora pro kybernetickou obranu
(1) Inspektor pro kybernetickou obranu vykonává tyto úkoly:
a) prověřuje správnost postupů Vojenského zpravodajství při činnostech, jimiž se podílí
na zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru, pokud se týkají zabezpečení
ochrany dat a informací,
b) ověřuje účinnost opatření přijatých Vojenským zpravodajstvím za účelem
zajišťování ochrany dat a informací zpracovávaných při činnostech, jimiž se
Vojenské zpravodajství podílí na zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru,
podílí se na jejich zavádění do činnosti Vojenského zpravodajství a navrhuje jejich
případnou aktualizaci,
c) při činnostech Vojenského zpravodajství, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu
v kybernetickém prostoru, poskytuje na vyžádání poradenskou podporu
příslušníkům Vojenského zpravodajství v oblasti ochrany dat a informací,
d) za účelem zajištění účinnosti opatření přijímaných k ochraně práv spolupracuje se
subjekty, u nichž byly umístěny nástroje detekce podle § 16d.
(2) Osoby se mohou obracet na inspektora pro kybernetickou obranu ve všech
záležitostech souvisejících se zajištěním jejich práv, pokud jsou nebo by mohly být
ohroženy činností Vojenského zpravodajství, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu
v kybernetickém prostoru.
(3) Inspektor pro kybernetickou obranu podnět prošetří a na základě zjištěných
skutečností vypracuje zprávu, z níž budou zřejmé skutečnosti, na jejichž základě bude
možné vyslovit závěr, zda v konkrétním případě byl činností Vojenského zpravodajství
porušen zákon a jakým způsobem. Zprávu zašle inspektor pro kybernetickou obranu
osobě, která podnět podala, ministru obrany, řediteli Vojenského zpravodajství
a orgánu nezávislé kontroly k vyslovení závěru podle věty první. Orgán nezávislé
kontroly může před vyslovením závěru požádat ředitele Vojenského zpravodajství
o doplnění poskytnutých informací; závěr orgánu nezávislé kontroly o tom, zda byl
porušen zákon, se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 16l
Kontrola činností, jimiž se Vojenské zpravodajství podílí na zajišťování obrany
státu v kybernetickém prostoru, a prověřování souvisejících opatření
(1) Provádí-li vláda, Poslanecká sněmovna nebo orgán nezávislé kontroly
kontrolu činností a opatření Vojenského zpravodajství, jimiž se podílí na zajišťování
obrany státu v kybernetickém prostoru, je Vojenské zpravodajství povinno
kontrolujícímu předložit zejména
a) záznamy podle § 16g a
b) další zprávy, které jsou nezbytné pro zjištění skutečného stavu v rozsahu nezbytném
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pro dosažení účelu kontroly.
(2) Kontrolující podle odstavce 1 jsou oprávněni kdykoliv požádat o
a) přístup k auditním záznamům provozu nástroje detekce,
b) přístup ke spisové dokumentaci vedené ve věci rozhodování o umístění nástroje
detekce, nebo
c) poskytnutí dalších dat a informací souvisejících s předmětem kontroly.
(3) Kontrolující je při provádění kontroly povinen šetřit práva a oprávněné
zájmy Vojenského zpravodajství, stejně jako třetích osob, kterým byly v souvislosti
s prováděním činností Vojenského zpravodajství podle této části zákona uloženy
povinnosti.
(4) Orgán nezávislé kontroly může vykonávat kontrolní činnost podle odstavce 1
také na základě podnětu právnické nebo podnikající fyzické osoby zajišťující veřejnou
komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací,
jíž byla uložena povinnost zřídit a zabezpečit rozhraní pro připojení nástroje detekce v
určeném bodě veřejné komunikační sítě a povinnost strpět umístění a provozování
tohoto nástroje, nebo Českého telekomunikačního úřadu. V případě, že orgán nezávislé
kontroly na základě kontroly provedené z podnětu právnické nebo podnikající fyzické
osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací podle věty první zjistí, že činností Vojenského zpravodajství,
jíž se podílí na zajišťování obrany státu, došlo k protiprávnímu zásahu do základních
práv a svobod, obdrží jím vypracovanou písemnou zprávu22) rovněž tato osoba.
(5) Kontrolní řád se na kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství podle této
části zákona nepoužije.
(6) Na prověřování opatření přijímaných Vojenským zpravodajstvím v zájmu
zabezpečování činností, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu v kybernetickém
prostoru, Ministerstvem obrany se použije ustanovení § 41 zákona o zajišťování obrany
České republiky obdobně.
§ 16m
Náhrada škody nebo nemajetkové újmy
(1) Každý, komu vznikla škoda nebo nemajetková újma v souvislosti s činnostmi
Vojenského zpravodajství, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu, má právo na
jejich náhradu.
(2) Fyzické nebo právnické osobě se nahrazuje také škoda nebo nemajetková
újma, která jí vznikla v důsledku realizace opatření přijatých Vojenským
zpravodajstvím v zájmu provedení aktivního zásahu směřujícího k odstranění
kybernetického útoku nebo hrozby v rámci zajišťování obrany státu v kybernetickém
prostoru.
(3) Povinnost státu k náhradě škody nebo nemajetkové újmy podle odstavců 1 a 2
nevznikne, pokud se jedná o škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou fyzické nebo
právnické osobě, která vyvolala útok nebo hrozbu.
(4) Za škodu nebo nemajetkovou újmu způsobenou Vojenským zpravodajstvím
odpovídá stát. Náhradu škody nebo nemajetkové újmy poskytuje v zastoupení státu
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Ministerstvo obrany.
ČÁST ČTVRTÁ PÁTÁ
VEDENÍ EVIDENCÍ VOJENSKÝM ZPRAVODAJSTVÍM
§ 17
(1) Vojenské zpravodajství je oprávněno ukládat, uchovávat a využívat údaje
o fyzických a právnických osobách ve svých evidencích, jestliže
a) existují podložená podezření ze záměrů nebo činností, o kterých zabezpečuje informace
ve své působnosti,
b) je to potřebné ke zjištění a zhodnocení záměrů nebo činností, o kterých zabezpečuje
informace ve své působnosti, nebo
c) je to nutné k plnění dalších úkolů stanovených zvláštním právním předpisem nebo
mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána.
(2) Údaje o chování nezletilých osob mladších 15 let se nesmějí vkládat do evidencí.
Údaje o chování nezletilých osob starších 15 let se musí po dvou letech od vložení
přezkoumat a nejpozději po pěti letech uložit tak, aby k nim neměl přístup nikdo jiný než
orgány oprávněné podle zvláštního právního předpisu, ledaže by po dovršení zletilosti těchto
osob k nim získalo Vojenské zpravodajství v oboru své působnosti další poznatky.
(3) Všechny údaje vedené v evidencích Vojenského zpravodajství, o kterých
se dodatečně zjistí, že byly získány neoprávněně nebo že jsou nepravdivé, se uloží tak, aby
k nim neměl přístup nikdo s výjimkou orgánů oprávněných podle zvláštního právního
předpisu.
§ 18
Pokud údaje o osobách, uchovávané v evidencích Vojenského zpravodajství, již
nejsou k plnění úkolů Vojenského zpravodajství potřebné nebo pokud je k tomu jiný zákonný
důvod, uloží Vojenské zpravodajství tyto údaje způsobem, který zabrání každému, s výjimkou
orgánů oprávněných podle zvláštního právního předpisu, v přístupu k těmto údajům.
§ 19
Vojenské zpravodajství je povinno zabezpečit ochranu údajů obsažených v evidencích
před vyzrazením, zneužitím, poškozením nebo zničením.
§ 20
(1) Vojenské zpravodajství skutečnost o vedení evidence o fyzických a právnických
osobách ani její obsah těmto osobám nesděluje.
(2) Vojenské zpravodajství může informace a informační systémy sdružovat a získávat
informace pod krytím jiným účelem nebo jinou činností.
(3) Vojenské zpravodajství zřizuje bezpečnostní archiv k trvalému zachování
informací7).
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ČÁST PÁTÁ ŠESTÁ
KONTROLA ČINNOSTI VOJENSKÉHO ZPRAVODAJSTVÍ A POVINNOST
ZACHOVÁVAT MLČENLIVOST
§ 21
(1) Kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství vykonává Poslanecká sněmovna, která
k tomuto účelu zřizuje zvláštní kontrolní orgán (dále jen "kontrolní orgán").
(2) Kontrolní orgán se skládá ze sedmi členů. Členem kontrolního orgánu může být
pouze poslanec Poslanecké sněmovny.
(3) Pokud zákon nestanoví jinak, vztahuje se na jednání kontrolního orgánu a na práva
a povinnosti jeho členů přiměřeně zvláštní právní předpis8). Kontrolní řád se na kontrolu
činnosti Vojenského zpravodajství podle této části nepoužije.
§ 22
(1) Členové kontrolního orgánu mohou vstupovat v doprovodu ředitele Vojenského
zpravodajství nebo jím pověřeného příslušníka Vojenského zpravodajství do objektů
Vojenského zpravodajství.
(2) Ředitel Vojenského zpravodajství předkládá kontrolnímu orgánu
a) statut Vojenského zpravodajství9),
b) návrh rozpočtu Vojenského zpravodajství,
c) písemná zadání úkolů uložených vládou nebo prezidentem republiky10),
d) podklady potřebné ke kontrole plnění rozpočtu Vojenského zpravodajství,
e) vnitřní předpisy Vojenského zpravodajství.
(3) Ředitel Vojenského zpravodajství předkládá kontrolnímu orgánu na jeho požádání
a) zprávu o činnosti Vojenského zpravodajství11),
b) zprávu o použití zpravodajských prostředků, vyjma zpravodajských prostředků použitých
při zabezpečování informací majících původ v zahraničí12), a to pouze ve věcech
a v případech, ve kterých Vojenské zpravodajství svou činnost již ukončilo,
c) souhrnnou informaci obsahující zaměření a počet případů a věcí, v nichž je Vojenské
zpravodajství činné, vyjma případů a věcí při zabezpečování informací majících původ
v zahraničí12); v informaci odliší případy a věci podle zvláštního právního předpisu13),
d) počet případů, ve kterých byla podána žádost o poskytnutí zprávy bankou nebo pobočkou
zahraniční banky o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního
tajemství18),
e) zprávu o využívání žádostí o poskytnutí zprávy bankou nebo pobočkou zahraniční banky
o záležitostech týkajících se klienta, které jsou předmětem bankovního tajemství18), a to
pouze ve věcech a případech, ve kterých Vojenské zpravodajství svou činnost již ukončilo.
(4) Kontrolní orgán není oprávněn zasahovat do personálních pravomocí vedoucích
příslušníků Vojenského zpravodajství a nahrazovat jejich řídící činnost.
§ 23
(1) Kontrolní orgán je oprávněn požadovat od ředitele Vojenského zpravodajství
potřebná vysvětlení a písemné podklady, má-li za to, že
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a) činnost Vojenského zpravodajství nezákonně omezuje nebo poškozuje práva a svobody
osob, nebo
b) došlo k vyzrazení utajovaných skutečností14) z činnosti Vojenského zpravodajství.
(2) Každé porušení zákona příslušníky Vojenského zpravodajství, které kontrolní
orgán zjistí při své činnosti, je povinen oznámit ministru obrany, řediteli Vojenského
zpravodajství a nejvyššímu státnímu zástupci.
§ 24
Povinnost zachovávat mlčenlivost uložená členům kontrolního orgánu podle zákona
se nevztahuje na případy, kdy kontrolní orgán podává oznámení podle § 23 odst. 2.
Skutečnosti, o nichž se členové kontrolního orgánu dovědí při výkonu své funkce, oznamují
v míře nezbytné pro dosažení účelu kontroly podle tohoto zákona.
ČÁST ŠESTÁ SEDMÁ
SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
HLAVA I
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 25
(1) Příslušníci Vojenského zpravodajství a každý, kdo plní úkoly podle tohoto zákona,
jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se seznámili při plnění úkolů
Vojenského zpravodajství nebo v souvislosti s nimi.
(2) Na žádost orgánů činných v trestním řízení může ministr obrany zprostit
v potřebném rozsahu mlčenlivosti osoby uvedené v odstavci 1.
(3) Ustanoveními odstavců 1 a 2 není dotčen zákon o ochraně utajovaných
skutečností14).
§ 26
Vláda stanoví
zpravodajství.

nařízením

vzor

služebního

průkazu

příslušníka

Vojenského

•••
_____________________________
19)

§ 2 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.
§ 3 odst. 10 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.
21) § 2 písm. a) nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu.
22) § 12g odst. 4 zákona č. 153/1994 Sb.“.
20)

•••
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Část druhá: Změna zákona o zpravodajských službách
ZÁKON
č. 153/1994 Sb.
o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Úvodní ustanovení
§1
(1) Tento zákon upravuje zejména postavení, působnost, koordinaci, spolupráci
a kontrolu zpravodajských služeb České republiky (dále jen „zpravodajské služby“), ukládání
úkolů zpravodajským službám, podávání zpráv těmito službami a poskytování informací
zpravodajským službám.
(2) Používání specifických prostředků získávání informací a vedení evidencí
obsahujících údaje o osobách Bezpečnostní informační službou a Vojenským zpravodajstvím,
jakož i postavení příslušníků zpravodajských služeb a jejich služební poměry upravují zvláštní
zákony1).
§2
(1) Zpravodajské služby jsou státní orgány pro získávání, shromažďování
a vyhodnocování informací (dále jen "zabezpečování informací") důležitých pro ochranu
ústavního zřízení, významných ekonomických zájmů, bezpečnost a obranu České republiky.
(2) Vojenské zpravodajství se v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem
o Vojenském zpravodajství10) podílí11) na zajišťování obrany České republiky
v kybernetickém prostoru.
Zpravodajské služby a jejich postavení
§3
V České republice působí tyto zpravodajské služby:
a) Bezpečnostní informační služba, jejíž příjmy a výdaje tvoří samostatnou kapitolu státního
rozpočtu,
b) Úřad pro zahraniční styky a informace, jehož rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly
Ministerstva vnitra,
c) Vojenské zpravodajství jako součást Ministerstva obrany2).
§4
(1) V čele zpravodajských služeb stojí ředitelé.
(2) Ředitele Bezpečnostní informační služby jmenuje, po projednání ve výboru
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Poslanecké sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, vláda. Z výkonu své
funkce je ředitel Bezpečnostní informační služby odpovědný vládě, která ho též odvolává.
(3) Ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace jmenuje a odvolává ministr vnitra
se souhlasem vlády. Z výkonu své funkce je ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace
odpovědný ministru vnitra.
(4) Ředitele Vojenského zpravodajství jmenuje, po projednání ve výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu příslušném ve věcech bezpečnosti, ministr obrany se souhlasem vlády.
Z výkonu své funkce je ředitel Vojenského zpravodajství odpovědný ministru obrany, který
ho též se souhlasem vlády odvolává.
§5
Působnost zpravodajských služeb
(1) Bezpečnostní informační služba zabezpečuje informace
a) o záměrech a činnostech namířených proti demokratickým základům, svrchovanosti
a územní celistvosti České republiky,
b) o zpravodajských službách cizí moci,
c) o činnostech ohrožujících státní a služební tajemství,
d) o činnostech, jejichž důsledky mohou ohrozit bezpečnost nebo významné ekonomické
zájmy České republiky,
e) týkající se organizovaného zločinu a terorismu.
(2) Úřad pro zahraniční styky a informace zabezpečuje informace mající původ
v zahraničí, důležité pro bezpečnost a ochranu zahraničně politických a ekonomických zájmů
České republiky.
(3) Vojenské zpravodajství zabezpečuje informace
a) mající původ v zahraničí, důležité pro obranu a bezpečnost České republiky,
b) o zpravodajských službách cizí moci v oblasti obrany,
c) o záměrech a činnostech namířených proti zabezpečování obrany České republiky,3)
d) o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti v oblasti obrany České
republiky.
(4) Zpravodajské služby plní další úkoly, pokud tak stanoví zvláštní zákon nebo
mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána.
•••
Kontrola zpravodajských služeb
§ 12
(1) Činnost zpravodajských služeb podléhá kontrole vlády, Poslanecké sněmovny
a Orgánu nezávislé kontroly zpravodajských služeb České republiky (dále jen „orgán
nezávislé kontroly“); kontrole kontrolujícími podléhá rovněž činnost Vojenského
zpravodajství, kterou se podílí na zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru
podle zákona o Vojenském zpravodajství10). Rozsah a způsob kontroly zpravodajských
služeb stanoví tento nebo zvláštní zákon.
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(2) Poslanecká sněmovna vykonává kontrolu činnosti zpravodajských služeb
prostřednictvím svých k tomuto účelu zřízených zvláštních kontrolních orgánů.
(3) Orgán nezávislé kontroly vykonává na základě podnětu některého ze zvláštních
kontrolních orgánů kontrolu zákonnosti činnosti zpravodajské služby v oboru její působnosti
na území České republiky, včetně kontroly dodržování základních práv a svobod.
(4) Kontrolní řád se na kontrolu prováděnou vládou, zvláštními kontrolními orgány
nebo orgánem nezávislé kontroly nepoužije.
(5) Zpravodajské služby uvedou v rámci zprávy o své činnosti podle § 8 odst. 1 také
údaj o počtu případů poskytnutí informací podle § 11 odst. 2 a § 11a, ve kterých jsou
zpravodajské služby činné, s uvedením jednotlivých oblastí působnosti zpravodajských
služeb.
•••
______________________
10) Část
11) Čl.

čtvrtá zákona č. 289/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

•••
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Část třetí: Změna zákona o elektronických komunikacích
ZÁKON
č. 127/2005 Sb.
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE
•••
§ 98a
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba zajišťující veřejnou komunikační
síť nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektronických komunikací je povinna na
základě rozhodnutí vydaného Ministerstvem obrany podle zákona o Vojenském
zpravodajství70) zřídit a zabezpečit v určených bodech jí zajišťované veřejné
komunikační sítě rozhraní pro připojení nástroje detekce umožňujícího provádět
cílenou detekci jevů nasvědčujících existenci kybernetického útoku nebo hrozby a jejich
identifikaci podle zákona o Vojenském zpravodajství71).
(2) Rozhraní pro připojení nástroje detekce musí být technicky uzpůsobeno tak,
že neumožňuje předávat obsah detekovaných jevů provozu veřejné komunikační sítě ani
komunikaci nástroje detekce s veřejnou komunikační sítí v opačném směru.
(3) Osoba uvedená v odstavci 1 není bez souhlasu Vojenského zpravodajství
oprávněna zasáhnout do jím připojeného nástroje detekce nebo jakkoliv omezit jeho
funkčnost; to neplatí, pokud provedení zásahu do nástroje detekce nebo omezení jeho
funkčnosti je nutné vzhledem k tomu, že v souvislosti s jeho připojením a provozováním
je vyvolán stav ohrožující samotný provoz veřejné komunikační sítě, poskytování
veřejně dostupné služby elektronických komunikací nebo ohrožující zdraví anebo životy
fyzických osob, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
(4) Osoba uvedená v odstavci 1 je povinna umožnit Vojenskému zpravodajství na
požádání přístup k nástroji detekce umístěnému na jí zajišťované veřejné komunikační
síti, přičemž Vojenské zpravodajství musí postupovat tak, aby jeho činností nebyly
porušovány podmínky výkonu povinností této osobě uložené zákonem.
(5) Za plnění povinností podle odstavce 1 náleží právnické nebo podnikající
fyzické osobě od Vojenského zpravodajství úhrada efektivně vynaložených nákladů.
Způsob určení výše efektivně vynaložených nákladů, postup jejich uplatnění a způsob
jejich úhrady stanoví prováděcí právní předpis.
(6) Osoba uvedená v odstavci 1, jakož i jiné osoby podílející se na plnění
povinnosti podle odstavce 1, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech
souvisejících s připojením a užíváním nástroje detekce. Tato povinnost trvá i poté, kdy
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tato osoba přestane být osobou podle odstavce 1 nebo osobou podílející se na plnění
povinnosti podle věty první.
(7) Povinnost zachovávat mlčenlivost podle odstavce 5 se nevztahuje na podávání
informací kontrolujícími, kteří provádějí kontrolu činností Vojenského zpravodajství
podle části čtvrté zákona o Vojenském zpravodajství.
•••
§ 118
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
•••
(23) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba zajišťující veřejnou
komunikační síť nebo veřejně dostupnou službu elektronických komunikací dopustí
přestupku tím, že
a) v rozporu s § 98a odst. 1 nezřídí nebo nezabezpečí v určených bodech jí zajišťované
veřejné komunikační sítě rozhraní pro připojení nástroje detekce podle rozhodnutí
vydaného Ministerstvem obrany,
b) neumožní Vojenskému zpravodajství přístup k nástroji detekce,
c) neoprávněně zasáhne do nástroje detekce nebo omezí jeho funkčnost, nebo
d) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 98a odst. 6.
23 (24) Za přestupek podle § 118 lze uložit pokutu do
a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. n) až r), odstavce 2 písm. f),
odstavce 3 písm. b), odstavce 5, odstavce 6 písm. g) nebo odstavce 14 písm. ae) , odstavce
14 písm. ae) nebo odstavce 23 písm. d),
b) 15 000 000 Kč nebo do výše 5 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za
poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, jde-li
o přestupek podle odstavce 1 písm. m), odstavce 2 písm. c) až e), odstavce 3 písm. a),
odstavce 8 písm. d) až m), odstavce 10 písm. j) až r), odstavce 12 písm. f) až p), odstavce
13 písm. i) až n), odstavce 14 písm. k) až ad) nebo odstavce 15 , odstavce 15 nebo
odstavce 23 písm. b) anebo c),
c) 50 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu pachatele přestupku dosaženého za
poslední ukončené účetní období, podle toho, která z těchto hodnot je vyšší, jde-li
o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až l), odstavce 2 písm. a), b), odstavce 4, odstavce 6
písm. a) až f), odstavce 7, odstavce 8 písm. a) až c), odstavce 9, odstavce 10 písm. a) až i),
odstavce 11, odstavce 12 písm. a) až e), odstavce 13 písm. a) až h), odstavce 14 písm. a) až
j), odstavce 16, 17, 18, 19, 20, 21 nebo 22, 22 nebo 23 písm. a).
§ 119
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uskutečňuje zlomyslná volání,
b) poruší některou z podmínek všeobecného oprávnění podle § 10 odst. 1,
c) využívá rádiové kmitočty, pro jejichž využívání je třeba oprávnění k využívání rádiových
kmitočtů podle § 17 odst. 1, bez tohoto oprávnění,
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d) v rozporu s § 26 odst. 2 obsluhuje některé z vysílacích rádiových zařízení uvedených
§ 26 odst. 1 bez platného průkazu odborné způsobilosti k obsluze těchto zařízení,
e) uskutečňuje zlomyslná volání na číslo tísňového volání,
f) využívá zvláštní ceny podle § 38, ačkoliv není osobou se zvláštními sociálními potřebami,
nebo ačkoliv není osobou, jíž byla daná zvláštní cena přiznána,
g) v rozporu s § 73 odst. 2 uvede do provozu nebo provozuje přístroj, který nesplňuje
technické požadavky,
h) v rozporu s § 93 použije adresu elektronické pošty pro odeslání zprávy nebo zpráv třetím
osobám bez souhlasu držitele adresy elektronické pošty,
i) v rozporu s § 96 odst. 1 nabídne marketingovou reklamu nebo jiný obdobný způsob
nabídky zboží nebo služeb účastníkovi nebo uživateli, který uvedl, že si nepřeje být
kontaktován za účelem marketingu,
j) poruší některý ze zákazů v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení podle
§ 102 odst. 3,
k) poruší omezení nebo podmínku ochrany ochranného pásma nadzemního komunikačního
vedení stanovené v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle § 102 odst. 5 nebo
ochranného pásma rádiového zařízení a rádiového směrového spoje, stanovené
v rozhodnutí příslušného stavebního úřadu podle § 103 odst. 1,
l) v rozporu s § 102 odst. 4 vykonává v ochranném pásmu podzemního komunikačního
vedení činnost, která znemožňuje nebo podstatně znesnadňuje přístup k tomuto vedení,
nebo která by mohla ohrozit bezpečnost a spolehlivost jeho provozu, bez předchozího
souhlasu vlastníka vedení, nebo
m) nesplní při vykonávání komunikační činnosti některou z podmínek opatření obecné
povahy vydaným Úřadem podle § 9 odst. 2, § 16 odst. 2, § 34 odst. 4, § 47 odst. 3, § 62
odst. 3, § 70 odst. 3, § 71 odst. 3, § 82 odst. 4, § 85 odst. 6 a § 86 odst. 3.
(2) Fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů podle § 17
odst. 1 se dopustí přestupku tím, že
a) využívá rádiové kmitočty v rozporu s tímto oprávněním,
b) v rozporu s § 18 odst. 5 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých jí bylo toto
oprávnění uděleno,
c) v rozporu s § 19 odst. 7 nezajistí ukončení provozu vysílacích rádiových stanic
bezprostředně po skončení platnosti tohoto oprávnění.
(3) Fyzická osoba jako držitel oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro
experimentální účely podle § 19b se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 19b odst. 11 neoznámí změnu skutečností, na základě kterých mu bylo toto
oprávnění uděleno, nebo
b) neposkytne Úřadu informace podle § 19b odst. 14.
(4) Fyzická osoba jako osoba, které byla přiznána zvláštní cena, se dopustí přestupku
tím, že v rozporu s § 38 odst. 7 neinformuje podnikatele, kterému byla uložena povinnost
poskytovat zvláštní ceny, o všech skutečnostech, které mají vliv na podmínky pro poskytnutí
zvláštní ceny.
(5) Fyzická osoba jako provozovatel zařízení, jehož provozem vzniká
vysokofrekvenční energie, se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 100 odst. 1 nezajistí, aby vysokofrekvenční energie těchto zařízení
nezpůsobovala rušení provozu elektronických komunikačních zařízení a sítí nebo rušení
poskytování služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních
služeb, nebo
b) v rozporu s § 100 odst. 3 neučiní vhodná ochranná opatření, dojde-li k rušení provozu
elektronického komunikačního zařízení, sítě, poskytování služeb elektronických
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komunikací nebo provozování radiokomunikačních služeb.
(6) Fyzická osoba jako povinná osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 114 odst. 1 neodstraní ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky nebo o jejich
odstranění bezodkladně neinformuje Úřad, nebo
b) nepředloží informace, údaje nebo podklady vyžádané Úřadem podle § 115.
(7) Fyzická osoba podílející se na plnění povinností právnické nebo podnikající
fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo veřejně dostupnou službu
elektronických komunikací se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat
mlčenlivost podle § 98a odst. 6.
(78) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až d) a f) až m) a za přestupek podle
odstavců 2 až 6 7 lze uložit pokutu do 100 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. e) lze
uložit pokutu do 200 000 Kč.
•••
Zmocnění
§ 150
(1) Vláda vydá nařízení k provedení 16 odst. 9, § 24 odst. 5, § 27 odst. 8, § 37 odst. 2,
§ 38 odst. 8, § 43 odst. 5, § 133 odst. 2.
(2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 16 odst. 1, 7 a 8, § 26 odst. 5, § 29
odst. 4, § 40 odst. 7, § 43 odst. 3, § 47 odst. 5, § 48 odst. 7, § 53 odst. 4, § 80 odst. 3, § 113
odst. 8 a § 126 odst. 3.
(3) Ministerstvo vydá ve spolupráci s Ministerstvem vnitra vyhlášku k provedení § 33
odst. 9 a § 97 odst. 4.
(4) Ministerstvo vnitra vydá vyhlášku k provedení § 97 odst. 5 a 9.
(5) Úřad vydá vyhlášku k provedení § 33 odst. 4, § 44 odst. 5, § 63 odst. 3, § 64
odst. 13, § 97 odst. 7 a 12, § 98 odst. 4, § 99 odst. 1, § 113 odst. 6 a 7 a § 129 odst. 2.
(6) Úřad pro ochranu osobních údajů může vydat vyhlášku k provedení § 88 odst. 7.
(7) Ministerstvo obrany vydá vyhlášku k provedení § 98a odst. 5.
_______________________
70)

§ 16d zákona č. 289/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
16a odst. 2 zákona č. 289/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

71) §
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