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Pozměňovací návrh
Františka Kopřivy

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 č. 800)

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony se mění takto:

V části první Čl. I § 16f odst. 6 se slova „nebo Policii České republiky“ zrušují.
Odůvodnění
Systematickým výkladem navrhovaného ustanovení § 16f odst. 6) lze dospět k závěru, že
"poskytnutím součinnosti" je provádění aktivních zásahů na žádost Policie České republiky.
Navrhujeme vyškrtnout z návrhu změny zákona tu možnost, aby Vojenské zpravodajství v
souvislosti s činnostmi a opatřeními v kybernetickém prostoru mohlo poskytovat součinnost na
žádost Policie České republiky.
V § 16b odst. 1) předkládaného návrhu změny zákona je uvedeno, že při provádění činností a
opatření vykonávaných v souvislosti se zajišťováním obrany státu v kybernetickém prostoru
spolupracuje Vojenské zpravodajství s bezpečnostními sbory, kam spadá také Policie České
republiky. Z toho plyne, že spolupráce a součinnost na předávání informací mezi Vojenským
zpravodajstvím a Policií České republiky by vyškrtnutím uvedeného ustanovení zůstala
nedotčena. Vojenské zpravodajství tak může využívat informace od Policie České republiky pro
zajišťování obrany České republiky a využít je k rozhodování o nutnosti aktivního zásahu
standardním způsobem.
V zákoně č. 276/2008 Sb., o Policii České republiky, pak nejsou účely zajišťování bezpečnosti České
republiky v kybernetickém prostoru Policí České republiky stanoveny. V Závěrečné zprávě z
hodnocení dopadů regulace je uvedeno, že pravomoci Policie České republiky v oblasti
kybernetických hrozeb je boj proti kyber-kriminalitě a kyber-terorismu s odkazem na celou řadu
trestných činů. Jediným smysluplným výkladem navrhovaného ustanovení v § 16f odst. 6) pak je
oprávnění k provádění aktivních zásahů Vojenským zpravodajstvím při předcházení trestné
činnosti Policií České republiky.
Pravomoc provádět aktivní zásahy na žádost Policie České republiky je nepřijatelné a prolamuje
zásady vedení trestního řízení. Policie České republiky by po schválení navrhované úpravy mohla
pro boj s kriminalitou úkolovat Vojenské zpravodajství, což je nežádoucí stav. Trestní řízení je
obecně vedeno tím, že jednotlivé úkony, které zasahují do práv občanů, jsou závislé na soudním
přezkumu. Na rozdíl od toho jsou pravomoci Vojenského zpravodajství v navrhované právní
úpravě v kompetenci výkoné moci a nepodléhají předchozímu soudnímu přezkumu. Výsledkem
schválení navrhované právní úpravy by bylo oprávnění, které by bylo zneužitelné s možnými
dalekosáhlými důsledky.

Platné znění dotčeného ustanovení s vyznačením navrhované změny
§16f
...
(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.

