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USNESENÍ
výboru pro obranu
ze 6. schůze uskutečněné dne 9. dubna 2014

k vládnímu návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o
kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/
__________________________________________________________________
Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním
vystoupení ředitele Národního bezpečnostního úřadu Ing. Dušana Navrátila, po zpravodajské
zprávě poslance Ing. Václava Klučky a po obecné a podrobné rozpravě

I.
d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní
návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o
kybernetické bezpečnosti) schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů:
K části první, hlavě II
1. V § 17 odst. 2 písm. d) se slova „metodickou podporu a pomoc“ nahrazují slovy
„metodickou podporu, pomoc a součinnost při výskytu kybernetického bezpečnostního
incidentu“.
2. V § 17 odst. 2 písm. e) se slova „a poskytuje těmto orgánům a osobám součinnost při
výskytu kybernetického bezpečnostního incidentu“ zrušují.
3. V § 17 odst. 3 se za slova „CERT může“ vkládají slova „vlastním jménem a na vlastní
odpovědnost“.
4. V § 17 odst. 3 se za slova „i další“ vkládá slovo „hospodářskou“.
5. V § 17 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Provozovatel národního CERT musí při plnění povinností podle odstavce 2

postupovat nestranně.“.
6. V § 18 odst. 2 se na konci písmene e) spojka „a“ nahrazuje čárkou a na konci písmene f)
se tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
„ g)
h)

není zahraniční osobou podle jiného právního předpisu a
nebyla založena nebo zřízena výlučně za účelem dosažení zisku; tím není dotčena
možnost provozovatele národního CERT postupovat podle § 17 odst. 3.“.

7. V § 18 odst. 3 písm. a) se za slova „a) až d)“ vkládají slova „ , g) a h)“.
8. V § 18 odst. 4 větě druhé se slova „nebo obdobných peněžitých plnění u příslušných
orgánů státu, ve kterém má uchazeč sídlo, místo podnikání či bydliště,“ zrušují.
9. V § 18 odstavec 5 zní:
„(5) Provozovatel národního CERT vykonává činnosti podle § 17 odst. 2 písm. a), b),
c), e), g) a h) bezúplatně.“.
10. V § 19 odst. 2 písmeno h) zní:
„h)

vymezení podmínek pro výkon činnosti národního CERT podle § 17 odst. 3 a“.

II.
p o v ě ř u j e zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou
sněmovnu Parlamentu České republiky.
III.
u k l á d á předsedovi výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
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