Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2013
6. volební období

ZÁPIS
ze 17. schůze
výboru pro bezpečnost, která se uskutečnila dne 17. dubna 2013 od 9.00 hodin
v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní ul. č. 4,
v místnosti č. A23, přízemí.

Přítomni: Zuzka Bebarová-Rujbrová, Zdeněk Bezecný, Zdeněk Boháč, Rudolf Chlad, David
Kádner, Václav Klučka, Daniel Korte, Jaroslav Krupka, Jan Pajer, Ivana Řápková, Jeroným
Tejc, Roman Váňa a Jan Vidím.
Omluveni: Richard Dolejš a Marie Nedvědová.
Hosté: podle presenční listiny hostů (je přiložena k písemnému vyhotovení zápisu).
Schůzi výboru zahájil předseda výboru Zdeněk Bezecný, omluvil z jednání výboru
poslance Richard Dolejše a poslankyni Marii Nedvědovou. Navrhl, aby ověřovatelem této
schůze byl určen poslanec Jan Pajer, návrh byl schválen hlasováním 10/0/0 (pro všichni
přítomní, v okamžiku hlasování dále nepřítomni ještě Z. Bebarová-Rujbrová, D. Kádner a J.
Tejc).

1. Schválení programu schůze výboru.
Předseda výboru sdělil, že pozvánka byla rozeslána v předminulém týdnu, k bodu č. 3
tlumočil omluvu ředitele BIS z důvodu zahraniční služební cesty s tím, že bude zastoupen svým
náměstkem plk. Mgr. Petrem Špačkem. Program schůze byl schválen hlasováním 10/0/0 (pro
všichni přítomní, v okamžiku hlasování dále nepřítomni ještě Z. Bebarová-Rujbrová, D. Kádner
a J. Tejc).

2. Informace o současné situaci v kybernetické bezpečnosti státu a stavu příprav vládního
návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti.
Předseda výboru přivítal ředitele NBÚ Dušana Navrátila a členy jeho doprovodu a
řediteli NBÚ udělil slovo k přednesení informace.

V informaci ředitel NBÚ komentoval nedávné kybernetické útoky spočívající
v zahlcení provozu a kroky, které NBÚ proti tomu podnikl. K věci dodal, že útoky způsobily
jen minimální škody a nesměřovaly vůči kritické infrastruktuře státu. Informoval také o své
služební cestě do USA. Za prioritu NBÚ pak označil budování Národního centra kybernetické
bezpečnosti, řekl, že nyní probíhají v Brně stavební práce s předpokládaným ukončením v září
tohoto roku, poté bude následovat montáž technologií. Výboru popsal i současný stav
personálního zajištění provozu tohoto centra.
Dále řekl, že NBÚ vypracoval pro vládu České republiky informaci o stavu
kybernetické bezpečnosti, situaci v této oblasti považuje NBÚ statisticky za dobrou, část
informačních systémů ale není dostatečně zabezpečena. Ke stavu prací nad chystaným
zákonem o kybernetické bezpečnosti státu uvedl, že nyní jej posuzuje jak výkonná moc, tak
v rámci veřejných slyšení i odborná veřejnost, zákon je v meziresortním připomínkovém
řízení, které končí 10. května 2013. Poté obdrží návrh vláda a v září bude předložen
k projednání Poslanecké sněmovně. Účinnost je předpokládána ke dni 1.1.2015.
Dále zástupci NBÚ vyjmenovali hlavní principy a zásady, na kterých je návrh zákona
postaven, poukázali v této souvislosti zejména na tzv. tři pilíře kybernetické ochrany, z nichž
první dva jsou preventivní:

minimální zásah do svobody uživatele,

právní úprava se netýká koncových uživatelů, smyslem zákona je chránit
infrastrukturu,

priorita odpovědnosti za svůj vlastní systém,

standardizace stanovení bezpečnostních opatření (1. pilíř kybernetické ochrany),

hlášení bezpečnostních událostí a bezpečnostních incidentů a vymezení dělby práce a
sdílení informací mezi vládním CERT a národním CERT (2. pilíř kybernetické
ochrany),

oprávnění podniknout protiopatření formou přezkoumatelného rozhodnutí - možnost
vydal opatření obecné povahy Národním bezpečnostním úřadem - jde o jedinou
zásahovou část, kterou návrh zákon obsahuje (3. pilíř kybernetické ochrany),

definuje stav kybernetického nebezpečí (masivní útok ohrožující zájmy státu),

rozšíření povinností z provozovatelů kritické infrastruktury na provozovatele
elektronických komunikací (s možností přezkumu),

doplnění návrhu o novely dalších dvou souvisejících zákonů: zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích, a zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných
skutečností a o bezpečnostní způsobilosti.
K věci zástupci NBÚ dodali, že NBÚ nebude monitorovat obsah internetu.
Se zpravodajskou zprávou vystoupil zpravodaj výboru J. Krupka. Ke zprávě doplnil
dvě konstatování – nejprve řekl, že situace k kybernetické bezpečnosti je sice statisticky dobrá,
k výraznému zhoršení by však došlo například v případě napadení systému IZS., poté
upozornil, že zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, je nyní ve sněmovně
otevřen a příslušný zásah do něj by šlo učinit cestou pozměňovacího návrhu. Závěrem
doporučil přijmout jen obecné usnesení.
V obecné rozpravě vystoupila poslankyně Z. Bebarová-Rujbrová, vyjádřila se k § 19
navrhovaného zákona a řekla, že národní CERT vzbuzuje rozpaky v tom, že chceme-li, aby
v této oblasti fungoval soukromý sektor a stát měl současně možnost zasahoval, pak musí být
v zákoně stanovena mnohem jednoznačnější pravidla a dodala, že je samozřejmě otázkou, zda
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v této oblasti má soukromý sektor vůbec působit. Poslanec J. Vidím se zeptal, kdo tvoří
národní CERT s tím, že jej zajímají hlavně personálie.
Na otázky odpověděl ředitel NBÚ D. Navrátil, řekl, že národní CERT je sdružení
firem, které spravuje doménu „cz“. Předsedou je Ondřej Filip, stát je zastoupen
zaměstnancem Ministerstva průmyslu a obchodu. Dále dodal, že působení soukromého
sektoru je otázkou, v některých zemích tomu tak je, v jiných nikoliv, v České republice je
současný stav dán především vývojem v minulosti, jako příklad pak uvedl USA, kde domény
„gov“ a „com“ spravuje příslušné ministerstvo.
V následné podrobné rozpravě přednesl zpravodaj návrh usnesení, to bylo bez dalších
návrhů přijato hlasováním 11/0/0, pro všichni přítomní (usnesení č. 60).
Tím bylo projednávání tohoto bodu ukončeno.

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České
republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 903).
Zástupce BIS v úvodním vystoupení odkázal na předkládací a důvodovou zprávu
k návrhu zákona, vyvracel obavy z neúměrného rozšiřování oprávnění služby a řekl, že cílem
novely je jen jednoznačné určení toku informací mezi BIS a Finančním generálním
ředitelstvím.
Zpravodajskou zprávu přednesl zpravodaj výboru Z. Boháč, který potvrdil, že
předmětem navrhované právní úpravy je úprava reciproční výměny informací mezi BIS a
Finančním generálním ředitelstvím. Návrh podle jeho slov neobsahuje nic, čeho se měla
sněmovna obávat.
V obecné rozpravě vystoupili poslanci Z. Boháč, J. Krupka a V. Klučka, rozprava se
týkala míry rozsahu projednávání právní úpravy zpravodajských služeb s odbornou a
další veřejností a potřeby přiměřené tabuizace těchto věcí.
Poslední v obecné rozpravě vystoupil předseda výboru Z. Bezecný a navrhl přerušení
projednávání v obecné rozpravě s tím, že doporučil, aby případné pozměňovací návrhy byly
předloženy sekretariátu výboru pro bezpečnost do 15. května 2013. Návrh odůvodnil
především lhůtou 60 dnů k projednání ve výboru, která umožňuje věnovat se tomuto materiálu
ještě na příští schůzi výboru.
Hlasováním 11/0/1 (mimo omluvené poslance v okamžiku hlasování nepřítomen J.
Vidím, proti poslanec V. Klučka) bylo podle návrhu předsedy výboru přijato usnesení č. 61,
kterým bylo projednávání návrhu přerušeno v obecné rozpravě do příští schůze výboru.

4. Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru. Různé.
Předseda výboru uvedl, že podle platného časového harmonogramu pravidelných akcí
sněmovny na 1. pololetí 2013 a dohody s výborem pro obranu se příští schůze výboru
uskuteční ve středu 22. května 2013 a na pořad jednání budou zařazeny zejména návrhy
jednotlivých kapitol státního závěrečného účtu za rok 2012. Poslanec Z. Boháč předem
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omluvil svou neúčast na příštím jednání výboru z důvodu zahraniční cesty. Doporučil, aby ve
funkci zpravodaje jej zastoupil poslanec J. Pajer.
Poslanec J. Tejc navrhl na příští schůzi výboru osobně pozvat s odvoláním se na
příslušné ustanovení zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ministra vnitra a ministra
spravedlnosti a zařadit na schůzi výboru řádný bod s názvem „Informace ministra vnitra a
ministra spravedlnosti o situaci ve státním zastupitelství a v Policii České republiky“ jako
reakci na medializovaný spor mezi vrchní státní zástupkyní L. Bradáčovou a policejním
prezidentem M. Červíčkem. Návrh podpořila Z. Bebarová-Rujbrová. Proti návrhu vystoupil
předseda výboru Z. Bezecný a místopředseda D. Korte slovy, že ministr vnitra bude na příští
schůzi výboru přítomen při projednávání kapitoly státního závěrečného účtu a že celou věc
tvoří jen náhodně zaznamenané ústní vyjádření a korespondence probíhá mezi orgány, kterým
projednávání těchto věci patří.
Návrh poslance J. Tejce byl hlasováním 5/2/5 (pro přítomní zástupci ČSSD, KSČM a
VV) zamítnut.
Dalším hlasováním bylo v této věci přijato usnesení č. 62 (pro všichni přítomní, mimo
omluvené členy výboru v okamžiku hlasování ještě nepřítomen poslanec J. Vidím).

5. Návštěva Generální inspekce bezpečnostních sborů (v sídle Inspekce v Praze 5, ul.
Skokanské č. 3).
Program návštěvy byl zaměřen na prohlídku sídla Inspekce, ukázku služebního
vybavení, výstroje a vozidel. Ředitel Inspekce pak přednesl prezentaci vyhodnocující zhruba
roční působení Inspekce. Jednání bylo skončeno bez usnesení.

Zapsal: JUDr. Jan Čech, v.r., tajemník výboru pro bezpečnost

Bc. Jan P a j e r, v.r.
ověřovatel výboru pro bezpečnost

Mgr. Zdeněk B e z e c n ý, Ph.D., v.r.
předseda výboru pro bezpečnost
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