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ZÁKON

ze dne 17. března 2021,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Vojenském zpravodajství

Čl. I

V zákoně č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravo-
dajství, ve znění zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 254/2012 Sb., zákona č. 273/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 47/2016 Sb., zákona č. 35/2018 Sb. a zákona
č. 205/2019 Sb., se za část třetí vkládá nová část
čtvrtá, která včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 19 až 22 zní:

„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 stano-
vených tímto zákonem provádí

a) cílenou detekci kybernetických útoků a hrozeb
majících původ v zahraničí12) a směřujících
proti důležitým zájmům státu, jejichž zajišťo-
vání je předmětem obrany České republiky po-
dle zákona o zajišťování obrany České repub-
liky19) (dále jen „detekce“),

b) identifikaci a vyhodnocování detekovaných ky-
bernetických útoků a hrozeb a jejich dopadů
(dále jen „vyhodnocování“) a

c) opatření k odvracení detekovaných kybernetic-
kých útoků a hrozeb.

(2) Detekce je Vojenským zpravodajstvím pro-
váděna na základě jím stanovených ukazatelů kyber-
netických útoků a hrozeb umožňujících odhalit v ky-
bernetickém 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 zá-
kladě

a) dat a informací, které Vojenské zpravodajství
získává při plnění svých úkolů jako jednotné
ozbrojené zpravodajské služby České repub-
liky,

b) dat a informací předaných ostatními zpravodaj-
skými službami, Národním úřadem pro kyber-
netickou a informační bezpečnost a dalšími stát-
ními 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

(1) Při provádění činností a opatření vykonáva-
ných v souvislosti se zajišťováním obrany státu v ky-
bernetickém prostoru spolupracuje Vojenské zpra-
vodajství s ostatními zpravodajskými službami
a s dalšími státními orgány, ozbrojenými silami Čes-
ké republiky, bezpečnostními sbory a právnickými
a fyzickými osobami, pokud působí v oblasti zajišťo-
vání kybernetické bezpečnosti nebo obrany státu.

(2) Při zajišťování detekce Vojenské zpravodaj-
ství spolupracuje s právnickými nebo fyzickými oso-
bami zajišťujícími veřejnou komunikační síť nebo
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poskytujícími veřejně dostupnou službu elektronic-
kých komunikací, a to na základě písemné dohody
o spolupráci. Dohodou o spolupráci nelze sjednat
předávání metadat ve větším rozsahu, než je upra-
veno v § 16d odst. 2.

(3) Dohoda o spolupráci uzavřená podle od-
stavce 2 musí obsahovat

a) technické a organizační podmínky nezbytné
pro realizaci detekce,

b) způsob předávání metadat o zachyceném útoku
nebo hrozbě a

c) způsob určení výše efektivně vynaložených ná-
kladů.

§ 16c

Součinnost při detekci

Pokud Vojenské zpravodajství nemá s právnic-
kou nebo podnikající fyzickou osobou zajišťující ve-
řejnou komunikační síť nebo poskytující veřejně do-
stupnou službu elektronických komunikací uza-
vřenu dohodu o spolupráci podle § 16b odst. 2 a hro-
zilo by nebezpečí z prodlení, je oprávněno si vyžádat
od této osoby po nezbytně nutnou dobu součinnost
při cíleném vyhledávání konkrétního kybernetic-
kého útoku nebo hrozby pomocí ukazatelů v roz-
sahu bezpečnostních opatření, která tato osoba již
provádí.

§ 16d

Nástroje detekce a podmínky jejich provozování

(1) Vojenské zpravodajství může využívat
vlastní nástroje detekce, které jsou umisťovány pou-
ze pro účely detekce na určených bodech veřejných
komunikačních sítí, pokud to vyžaduje důležitý zá-
jem obrany státu a

a) nelze ani s vynaložením potřebného úsilí dosáh-
nout uzavření ani změny dohody o spolupráci
pro zajišťování detekce podle § 16b odst. 2,
nebo

b) zajišťování detekce na základě dohody o spolu-
práci uzavřené podle § 16b odst. 2 není účinné.

(2) Nástroj detekce zaznamenává metadata

a) popisující informace a souvislosti nezbytné pro
přenos dat, jejich strukturu a čas o zachyceném
provozu veřejných komunikačních sítí a veřejně
dostupných služeb elektronických komunikací,

a to pouze v rozsahu souvisejícím s detekova-
ným kybernetickým útokem nebo hrozbou na
základě stanovených ukazatelů; součástí není
obsah přenášených dat,

b) provozu nástroje detekce a

c) o manipulaci s konfigurací nástroje detekce pro
potřeby auditu činností vykonávaných Vojen-
ským zpravodajstvím.

(3) Vojenské zpravodajství nesmí využívat ná-
stroje detekce podle odstavce 1 pro provádění odpo-
slechů nebo pro záznam zpráv podle zákona o elek-
tronických komunikacích nebo k aktivnímu zásahu
podle § 16f odst. 3.

(4) Vojenské zpravodajství provádí detekci vý-
lučně způsobem, který zaručuje, že
a) je zachována důvěrnost komunikací fyzických

a právnických osob při poskytování veřejně do-
stupné služby elektronických komunikací, inte-
grita veřejných komunikačních sítí a dostupnost
veřejných komunikačních sítí a služeb elektro-
nických komunikací a

b) není zasahováno nebo ovlivňováno plnění po-
vinností právnické nebo podnikající fyzické
osoby zajišťující veřejnou komunikační síť nebo
poskytující veřejně dostupnou službu elektro-
nických komunikací vůči uživatelům sítě,
včetně kvality poskytovaných služeb, jinak,
než v rozsahu odpovídajícím veřejnému zájmu
na zajišťování obrany státu.

§ 16e

Zajištění podmínek detekce

(1) Ministerstvo obrany požaduje pro účely
podle § 16d odst. 1 od právnické nebo podnikající
fyzické osoby zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo poskytující veřejně dostupnou službu elektro-
nických komunikací, aby zřídila a zabezpečila v urče-
ných bodech jí zajišťované veřejné komunikační sítě
rozhraní pro připojení nástroje detekce.

(2) Základní charakteristiky veřejných komuni-
kačních sítí využitelných pro umístění nástrojů de-
tekce z hlediska zajištění důležitých zájmů státu sta-
noví vláda v ústředním plánu obrany státu20).

(3) K plnění povinnosti podle odstavce 1 vydá
Ministerstvo obrany na základě návrhu Vojenského
zpravodajství vypracovaného jako opatření k zajiště-
ní závěrů jím plněných povinností stanovených
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v § 16a odst. 1 a 2 rozhodnutí, jímž právnické nebo
podnikající fyzické osobě zajišťující veřejnou komu-
nikační 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 ná-
strojů.

(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 12 měsíců; Ministerstvo obrany ji může
na návrh Vojenského zpravodajství prodloužit, a to
nejvýše o 6 měsíců.

(6) Rozklad proti rozhodnutí nemá odkladný
účinek.

(7) Před vydáním rozhodnutí podle odstavce 3
je Vojenské zpravodajství povinno posoudit, zda při-
pojení nástroje detekce samo o sobě není bezpeč-
nostním rizikem, popřípadě zda je možné důsledky
takového bezpečnostního rizika přijmout jako ak-
ceptovatelné vzhledem k účelu připojení konkrét-
ního nástroje detekce. Dokument obsahující závěry
takového posouzení je podkladem pro vydání roz-
hodnutí podle odstavce 3.

(8) Před vydáním rozhodnutí o prodloužení
lhůty podle odstavce 5 je Ministerstvo obrany po-
vinno vždy posoudit, zda jsou splněny podmínky
podle § 16d. Rozhodnutí o prodloužení lhůty ob-
sahuje určení doby, po kterou má být nástroj detekce
v určeném bodě dále provozován.

§ 16f

Opatření k odvracení detekovaných
kybernetických útoků a hrozeb

(1) Vojenské zpravodajství na základě výsledku
vyhodnocování přijme opatření k odvrácení deteko-

vaných kybernetických útoků a hrozeb podle od-
stavce 2 nebo 3.

(2) V případě, že identifikuje konkrétní kyber-
netický útok nebo hrozbu, pro jejichž odvrácení ne-
jsou naplněny podmínky pro provedení aktivního
zásahu podle § 16g, předá neprodleně zjištěné infor-
mace k provedení dalších opatření příslušným stát-
ním orgánům. Zjištěné informace v nezbytně nut-
ném rozsahu může předat také provozovateli národ-
ního CERT21), pokud vyhodnotí, že je to pro účely
zajištění kybernetické bezpečnosti státu účelné.
V případech hodných zvláštního zřetele může předat
informace v nezbytně nutném rozsahu také další
osobě, která s jejich využitím může provést opatření
směřující proti kybernetickému útoku či hrozbě.

(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, provede Vo-
jenské zpravodajství za podmínek stanovených
v § 16g aktivní zásah k neprodlenému odvrácení de-
tekovaného kybernetického útoku či hrozby.

§ 16g

Oprávnění provést aktivní zásah
v kybernetickém prostoru

(1) Vojenské zpravodajství je oprávněno pro-
vést aktivní zásah výlučně v případě, že

a) skutečnosti jím zjištěné v kybernetickém pros-
toru svědčí o existenci ohrožení důležitých zá-
jmů státu ve značném rozsahu,

b) kybernetický útok nebo hrozba směřující proti
důležitým zájmům státu trvají nebo bezpro-
středně hrozí a

c) kybernetický útok nebo hrozbu směřující proti
důležitým zájmům státu nelze odvrátit v součin-
nosti 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 sou-
hlasu ministra obrany.

(3) O zahájení aktivního zásahu Vojenské zpra-
vodajství bezodkladně informuje vládu, Národní
úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
a ostatní zpravodajské služby.

(4) Vojenské zpravodajství o provedení aktiv-
ního zásahu bezodkladně po jeho provedení infor-
muje ministra obrany a jeho prostřednictvím
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a) vládu,

b) náčelníka Generálního štábu Armády České re-
publiky,

c) ředitele Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost a

d) ostatní zpravodajské služby.

(5) Pro obsah předávané informace podle od-
stavce 4 se využije § 16h odst. 2 obdobně.

(6) Jestliže nedojde k ohrožení důležitého zá-
jmu státu, může být v nutném rozsahu informován
i provozovatel národního CERT21).

(7) Vojenské zpravodajství poskytne v souvis-
losti s jím prováděnými činnostmi a opatřeními, ji-
miž se podílí na zajišťování obrany státu v kyberne-
tickém prostoru, v této oblasti působnosti součin-
nost Národnímu úřadu pro kybernetickou a infor-
mační 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 vůči
ozbrojeným silám České republiky při zajišťování
obrany státu.

§ 16h

Záznamy o předání dat a informací
nebo aktivním zásahu a jejich uchovávání

(1) Pokud Vojenské zpravodajství v rámci za-
jištění součinnosti pro provádění činností, jimiž se
podílí na zajišťování obrany státu v kybernetickém
prostoru, předává data a informace, které jsou vý-
stupem jím prováděné detekce a vyhodnocování,
zpracuje o tomto předání záznam obsahující charak-
teristiku předávaných dat a informací v rozsahu sku-
tečností 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 pře-
dány,

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 aktiv-
ního 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 odstra-
nění hrozby s přesností na sekundy,

f) způsob provedení zásahu a popis využitých
organizačních a technických opatření,

g) další skutečnosti charakterizující provedení ak-
tivního zásahu.

(3) Záznamy podle odstavců 1 a 2 Vojenské
zpravodajství uchovává po dobu 10 let od data jejich
zpracování.

§ 16i

Zprávy o činnostech Vojenského zpravodajství,
jimiž se podílí na zajišťování obrany státu

v kybernetickém prostoru

(1) Vojenské zpravodajství předkládá prezi-
dentu republiky a vládě prostřednictvím ministra
obrany jednou ročně podrobnou zprávu o činnostech
a opatřeních Vojenského zpravodajství, jimiž se po-
dílí na zajišťování obrany státu v kybernetickém
prostoru, a vyhodnocení jejich účinnosti.

(2) Vojenské zpravodajství předkládá ministru
obrany neprodleně po ukončení kalendářního polo-
letí písemnou zprávu o stavu jím plněných úkolů,
jimiž se podílí na zajišťování obrany státu v kyberne-
tickém prostoru, za toto období.

§16j

Nepřípustnost použití dat a informací
k jiným účelům

Data a informace získané Vojenským zpravo-
dajstvím při provádění detekce nesmí být použity
pro jiné účely než zabezpečování činností, jimiž se
podílí na zajišťování obrany státu, pokud tento zá-
kon nestanoví jinak.
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§ 16k

Inspektor pro kybernetickou obranu

(1) Vláda České republiky jmenuje a odvolává
na návrh ministra obrany inspektora pro kybernetic-
kou obranu; návrh je vládě České republiky překlá-
dán po jeho projednání ve výboru Poslanecké sně-
movny příslušném ve věcech bezpečnosti.

(2) Inspektor pro kybernetickou obranu je jme-
nován na dobu 5 let.

(3) Inspektor pro kybernetickou obranu je vo-
jákem z povolání nebo zaměstnancem zařazeným ve
Vojenském zpravodajství a je podřízen přímo minis-
trovi obrany, nestanoví-li tento zákon jinak.

(4) Ve věcech služebního nebo pracovního po-
měru inspektora pro kybernetickou obranu činí
právní úkony jménem České republiky ministr ob-
rany.

(5) Inspektor pro kybernetickou obranu je při
plnění úkolů podle § 16l odst. 1 písm. a) a b) nezá-
vislý a je vázán pouze právním řádem České repub-
liky; je povinen svou funkci vykonávat nestranně,
v mezích svého oprávnění a zdržet se při jejím vý-
konu všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v jeho ne-
strannost a profesionalitu.

(6) Vojenské zpravodajství je povinno zajistit,
aby byl inspektor pro kybernetickou obranu nále-
žitě, včas a v potřebném rozsahu zapojen do veške-
rých záležitostí souvisejících s činnostmi Vojenského
zpravodajství, jimiž se podílí na zajišťování obrany
České republiky v kybernetickém prostoru, zejména
mu poskytuje veškeré potřebné informace o prová-
dění detekce a vyhodnocování. Vojenské zpravodaj-
ství zároveň zabezpečuje materiální a personální
podmínky výkonu funkce inspektora pro kyberne-
tickou obranu.

(7) Inspektor pro kybernetickou obranu pře-
dává ministru obrany vždy neprodleně po ukončení
kalendářního pololetí zprávu o jím zjištěných nedo-
statcích v oblasti zajišťování ochrany dat a informací
zpracovávaných Vojenským zpravodajstvím při vý-
konu činností, jimiž se podílí na zajišťování obrany
státu v kybernetickém prostoru; zpráva obsahuje
rovněž návrhy opatření na zkvalitnění ochrany sou-
kromí a osobních údajů. V případě zjištění závaž-
ného nedostatku zprávu předává inspektor pro ky-

bernetickou obranu ministru obrany bezodkladně
po jeho zjištění, a to včetně návrhů na jeho odstra-
nění a přijetí preventivních opatření.

§ 16l

Úkoly inspektora pro kybernetickou obranu

(1) Inspektor pro kybernetickou obranu vyko-
nává tyto úkoly:

a) prověřuje správnost postupů Vojenského zpra-
vodajství při činnostech, jimiž se podílí na za-
jišťování obrany státu v kybernetickém prosto-
ru, 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 zajiš-
ťování obrany státu v kybernetickém prostoru,
podílí se na jejich zavádění do činnosti Vojen-
ského zpravodajství a navrhuje jejich případnou
aktualizaci,

c) při činnostech Vojenského zpravodajství, jimiž
se podílí na zajišťování obrany státu v kyberne-
tickém prostoru, poskytuje na vyžádání pora-
denskou podporu příslušníkům Vojenského
zpravodajství v oblasti ochrany dat a informací,

d) za účelem zajištění účinnosti opatření přijíma-
ných k ochraně práv spolupracuje se subjekty,
u nichž byly umístěny nástroje detekce podle
§ 16e.

(2) Právnické nebo podnikající fyzické osoby
zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující
veřejně dostupnou službu elektronických komuni-
kací se mohou obracet na inspektora pro kyberne-
tickou obranu ve všech záležitostech souvisejících se
zajištěním jejich práv, pokud jsou nebo by mohly
být ohroženy činností Vojenského zpravodajství, ji-
miž se podílí na zajišťování obrany státu v kyberne-
tickém prostoru.

(3) Inspektor pro kybernetickou obranu pod-
nět prošetří a na základě zjištěných skutečností vy-
pracuje zprávu, se kterou seznámí Poslaneckou sně-
movnu a osobu, která podnět podala.
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§ 16m

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 kontroly22) kontrolu činností a opa-
tření Vojenského zpravodajství, jimiž se podílí na
zajišťování obrany státu v kybernetickém prostoru,
je Vojenské zpravodajství povinno kontrolujícímu
předložit zejména

a) záznamy podle § 16h a

b) další zprávy, které jsou nezbytné pro zjištění
skutečného stavu v rozsahu nezbytném pro do-
sažení účelu kontroly.

(2) Kontrolující podle odstavce 1 jsou opráv-
něni 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 povi-
nen šetřit práva a oprávněné zájmy Vojenského
zpravodajství, stejně jako třetích osob, kterým byly
v souvislosti s prováděním činností Vojenského
zpravodajství podle této části uloženy povinnosti.

(4) Kontrolní řád se na kontrolu činnosti Vo-
jenského zpravodajství podle této části nepoužije.

(5) Na prověřování opatření přijímaných Vo-
jenským zpravodajstvím v zájmu zabezpečování čin-
ností, jimiž se podílí na zajišťování obrany státu v ky-
bernetickém prostoru, Ministerstvem obrany se po-
užije ustanovení § 41 zákona o zajišťování obrany
České republiky obdobně.

§ 16n

Náhrada škody nebo nemajetkové újmy

(1) Každý, komu vznikla škoda nebo nemajet-
ková 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 ky-
bernetickém prostoru.

(3) Povinnost státu k náhradě škody nebo ne-
majetkové újmy podle odstavců 1 a 2 nevznikne,
pokud se jedná o škodu nebo nemajetkovou újmu
způsobenou fyzické nebo právnické osobě, která vy-
volala útok nebo hrozbu.

(4) Za škodu nebo nemajetkovou újmu způso-
benou Vojenským zpravodajstvím odpovídá stát.
Náhradu škody nebo nemajetkové újmy poskytuje
v zastoupení státu Ministerstvo obrany.

19) § 2 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany
České republiky.

20) § 2 písm. a) nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování
obrany státu.

21) § 17 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
22) § 12 zákona č. 153/1994 Sb., ve znění pozdějších před-

pisů.“.

Dosavadní části čtvrtá až šestá se označují jako části
pátá až sedmá.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o zpravodajských službách
České republiky

Čl. II

Zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských služ-
bách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995
Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 290/2005 Sb.,
zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zá-
kona č. 342/2006 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 254/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona
č. 204/2015 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona
č. 51/2016 Sb., zákona č. 251/2017 Sb., zákona
č. 325/2017 Sb., zákona č. 35/2018 Sb., zákona
č. 205/2019 Sb. a zákona č. 227/2019 Sb., se mění
takto:

1. V § 2 se dosavadní text označuje jako odsta-
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vec 1 a doplňuje se odstavec 2, který včetně pozná-
mek pod čarou č. 10 a 11 zní:

„(2) Vojenské zpravodajství se v rozsahu a způ-
sobem stanoveným zákonem o Vojenském zpravo-
dajství10) podílí11) na zajišťování obrany České re-
publiky v kybernetickém prostoru.

10) Část čtvrtá zákona č. 289/2005 Sb., ve znění zákona
č. 150/2021 Sb.

11) Čl. 3 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bez-
pečnosti České republiky.“.

2. V § 12 odst. 1 se na konci textu věty první
doplňují slova „ ; kontrole kontrolujícími podléhá
rovněž činnost Vojenského zpravodajství, kterou se
podílí na zajišťování obrany státu v kybernetickém
prostoru podle zákona o Vojenském zpravodaj-
ství10)“.

3. V § 12e odst. 1 se věta druhá zrušuje.

4. V § 12e odst. 2 se na konci písmene b) čárka
nahrazuje slovem „a“.

5. V § 12e odst. 2 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o elektronických komunikacích

Čl. III

Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komu-
nikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění
zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zá-
kona č. 186/2006 Sb., zákona 235/2006 Sb., zákona
č. 310/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 304/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 177/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 247/2008 Sb., zákona
č. 384/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 94/2011 Sb.,
zákona č. 137/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zá-
kona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 468/2011 Sb., zákona
č. 18/2012 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona
č. 273/2012 Sb., zákona č. 214/2013 Sb., zákona

č. 303/2013 Sb., zákona č. 181/2014 Sb., zákona
č. 234/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona
č. 258/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona
č. 378/2015 Sb., zákona č. 222/2016 Sb., zákona
č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona
č. 252/2017 Sb., zákona č. 287/2018 Sb., zákona
č. 277/2019 Sb., zákona č. 311/2019 Sb. a zákona
č. 403/2020 Sb., se mění takto:

1. Za § 98 se vkládá nový § 98a, který včetně
poznámek pod čarou č. 70 až 72 zní:

„§ 98a

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující
veřejně dostupnou službu elektronických komuni-
kací je povinna na základě rozhodnutí vydaného Mi-
nisterstvem obrany podle zákona o Vojenském zpra-
vodajství70) zřídit a zabezpečit v určených bodech jí
zajišťované veřejné komunikační sítě rozhraní pro
připojení nástroje detekce umožňujícího provádět cí-
lenou detekci jevů nasvědčujících existenci kyberne-
tického útoku nebo hrozby a jejich identifikaci podle
zákona o Vojenském zpravodajství71).

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
zajišťující veřejnou komunikační síť nebo poskytující
veřejně dostupnou službu elektronických komuni-
kací poskytne neprodleně na vyžádání součinnost
při cíleném vyhledávání kybernetického útoku nebo
hrozby pomocí ukazatelů podle zákona o Vojenském
zpravodajství72) v rozsahu a prostřednictvím bezpeč-
nostních opatření, které tato osoba již provádí.

(3) Osoba uvedená v odstavci 1 není bez sou-
hlasu Vojenského zpravodajství oprávněna zasáh-
nout do jím připojeného nástroje detekce nebo jak-
koliv omezit jeho funkčnost; to neplatí, pokud pro-
vedení zásahu do nástroje detekce nebo omezení
jeho funkčnosti je nutné vzhledem k tomu, že v sou-
vislosti s jeho připojením a provozováním je vyvolán
stav ohrožující samotný provoz veřejné komuni-
kační 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 pří-
stup k nástroji detekce umístěnému na jí zajišťované
veřejné komunikační síti, přičemž Vojenské zpravo-
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dajství musí postupovat tak, aby jeho činností ne-
byly porušovány podmínky výkonu povinností této
osobě uložené zákonem.

(5) Za plnění povinností podle odstavce 1 ná-
leží právnické nebo podnikající fyzické osobě od
Vojenského zpravodajství úhrada efektivně vynalo-
žených nákladů. Způsob určení výše efektivně vy-
naložených 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 od-
stavců 1 a 2, jsou povinny zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech souvisejících s prováděním
detekce a s připojením a užíváním nástroje detekce.
Tato povinnost trvá i poté, kdy tato osoba přestane
být osobou podle odstavce 1 nebo osobou podílející
se na plnění povinnosti podle věty první.

(7) Povinnost zachovávat mlčenlivost podle od-
stavce 6 se nevztahuje na podávání informací kon-
trolujícím, kteří provádějí kontrolu činností Vojen-
ského zpravodajství podle části čtvrté zákona o Vo-
jenském zpravodajství.

70) § 16e zákona č. 289/2005 Sb., ve znění zákona č. 150/
/2021 Sb.

71) § 16a odst. 2 zákona č. 289/2005 Sb., ve znění zákona
č. 150/2021 Sb.

72) § 16c zákona č. 289/2005 Sb., ve znění zákona č. 150/
/2021 Sb.“.

2. V § 118 se za odstavec 22 vkládá nový od-
stavec 23, který zní:

„(23) Právnická nebo podnikající fyzická osoba
se jako osoba zajišťující veřejnou komunikační síť
nebo veřejně dostupnou službu elektronických ko-
munikací dopustí přestupku tím, že

a) v rozporu s § 98a odst. 1 nezřídí nebo nezabez-
pečí v určených bodech jí zajišťované veřejné
komunikační sítě rozhraní pro připojení ná-
stroje detekce podle rozhodnutí vydaného Mi-
nisterstvem obrany,

b) v rozporu s § 98a odst. 2 neposkytne součin-
nost,

c) neumožní Vojenskému zpravodajství přístup
k nástroji detekce,

d) neoprávněně zasáhne do nástroje detekce nebo
omezí jeho funkčnost, nebo

e) poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle
§ 98a odst. 6.“.

Dosavadní odstavec 23 se označuje jako odstavec 24.

3. V § 118 odst. 24 písm. a) se slova „nebo od-
stavce 14 písm. ae)“ nahrazují slovy „ , odstavce 14
písm. ae) nebo odstavce 23 písm. e)“.

4. V § 118 odst. 24 písm. b) se slova „nebo od-
stavce 15“ nahrazují slovy „ , odstavce 15 nebo od-
stavce 23 písm. b), c) anebo d)“.

5. V § 118 odst. 24 písm. c) se slova „nebo 22“
nahrazují slovy „ , 22 nebo 23 písm. a)“.

6. V § 119 se za odstavec 6 vkládá nový odsta-
vec 7, který zní:

„(7) Fyzická osoba podílející se na plnění po-
vinností právnické nebo podnikající fyzické osoby
zajišťující veřejnou komunikační síť nebo veřejně do-
stupnou službu elektronických komunikací se do-
pustí přestupku tím, že poruší povinnost zachovávat
mlčenlivost podle § 98a odst. 6.“.

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

7. V § 119 odst. 8 větě první se číslo „6“ na-
hrazuje číslem „7“.

8. V § 150 se doplňuje odstavec 7, který zní:

„(7) Ministerstvo obrany ve spolupráci s Úřa-
dem vydá vyhlášku k provedení § 98a odst. 5.“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o vojácích z povolání

Čl. IV

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002
Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003
Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008
Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008
Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009
Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011
Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012
Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 204/2015
Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb.,
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 263/2017 Sb., zá-
kona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb. a zákona
č. 285/2020 Sb., se mění takto:
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1. V § 3 se za odstavec 1 vkládá nový odsta-
vec 2, který zní:

„(2) Vyžaduje-li to důležitý zájem služby,
může být občan ve výjimečných případech povolán
do služebního poměru, i když nesplňuje kvalifikační
předpoklady nebo podmínky zdravotní způsobilosti
stanovené pro služební místo ve Vojenském zpravo-
dajství, na které má být služebně zařazen.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.

2. V § 6 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Vyžaduje-li to důležitý zájem služby, může být pří-
slušník Vojenského zpravodajství ve výjimečných
případech služebně zařazen na služební místo, i když
nesplňuje požadovanou kvalifikaci.“.

3. V § 6a se na konci odstavce 1 doplňuje věta

„Ustanovení o rozhodné době se nevztahují na pří-
slušníky Vojenského zpravodajství.“.

4. V § 48 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) podrobit se na pokyn služebního orgánu vyše-
tření na polygrafu, když je příslušníkem Vojen-
ského zpravodajství.“.

ČÁST PÁTÁ

ÚČINNOST

Čl. V

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. červen-
ce 2021.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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151

ZÁKON

ze dne 17. března 2021

o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) působnost
a pravomoci orgánů k provádění zvláštních režimů
v oblasti zahraničního obchodu.

§ 2

Zvláštní režimy v oblasti zahraničního obchodu

Zvláštními režimy v oblasti zahraničního ob-
chodu se pro účely tohoto zákona rozumí systémy
kontroly obchodu podle nařízení Rady (ES) č. 2271/
/96 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/821.

§ 3

Působnost ministerstva

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „mi-
nisterstvo“)

a) je příslušným orgánem k uplatňování nařízení
Rady (ES) č. 2271/96,

b) je příslušným orgánem k uplatňování nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821,

c) je orgánem odpovědným za zajištění jednot-
ného a účinného provádění nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 podle
čl. 10 odst. 3 tohoto nařízení,

d) provádí následné kontroly podle čl. 3 odst. 2

a čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2017/821 (dále jen „kontroly“),

e) ukládá opatření k nápravě podle § 5,

f) spravuje veřejný seznam kontrol dostupný na
internetových stránkách ministerstva,

g) informuje Evropskou komisi a příslušné orgány
členských států o nedostatcích zjištěných kon-
trolami podle čl. 13 nařízení Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2017/821,

h) předkládá Evropské komisi zprávu o provádění
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2017/821 podle čl. 17 odst. 1 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/821.

§ 4

Generální ředitelství cel

(1) Generální ředitelství cel poskytuje minister-
stvu na jeho žádost do 30 dnů ode dne jejího ob-
držení v souvislosti s plněním úkolů uvedených
v § 3 písm. b) až h) následující informace:

a) identifikační údaje unijního dovozce2) (dále jen
„dovozce“) a odesílatele nerostných surovin
nebo kovů uvedených v příloze I nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/821 (dále jen „nerostná surovina nebo kov“),
a to

1. jméno, případně jména, a příjmení, místo po-
bytu, případně místo podnikání, obchodní
firmu nebo název a adresu sídla,

2. identifikační číslo, bylo-li přiděleno,

b) popis nerostné suroviny nebo kovu, obchodní
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1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti
náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících
z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí.
Nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních předpisů přijatých
určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům opatření na nich založených nebo z nich
vyplývajících, v platném znění.

2) Čl. 2 písm. l) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821.



název a druh podle jeho zařazení v kombino-
vané nomenklatuře, případně dělení na TARIC
kódy,

c) množství dovezené nerostné suroviny nebo
kovu vyjádřené v kilogramech,

d) hodnotu dovezené nerostné suroviny nebo
kovu a

e) zemi odeslání a zemi původu nerostné suroviny
nebo kovu.

(2) Poskytnutí informací podle odstavce 1 není
porušením mlčenlivosti podle daňového řádu.

§ 5

Opatření k nápravě

(1) Zjistí-li ministerstvo na základě provedené
kontroly nedostatky v provádění povinností do-
vozce stanovených nařízením Evropského parla-
mentu a Rady (EU) 2017/821, uloží mu za účelem
nápravy zjištěných nedostatků opatření k nápravě,
která spočívají zejména v
a) poskytnutí dodatečných úplných interních zá-

znamů, materiálů nebo dokumentů,
b) dodání, doplnění nebo aktualizaci zprávy o au-

ditu splňující požadavky čl. 6 nařízení Evrop-
ského parlamentu a Rady (EU) 2017/821,

c) aktualizaci údajů o celoročním dovozu přísluš-
ných nerostných surovin nebo kovů, nebo

d) uvedení vnitřních systémů řízení do souladu
s povinnostmi dovozce podle čl. 4 až 6 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821.

(2) Dovozce předloží ministerstvu do 30 dnů
ode dne doručení výzvy k provedení opatření k ná-
pravě časově konkrétní a s ohledem na povahu to-
hoto opatření k nápravě přiměřený plán jejich pro-
vádění.

(3) Ministerstvo po ukončení kontroly zveřejní
ve veřejném seznamu kontrol dostupném na interne-
tových stránkách ministerstva po dobu 3 let název
a identifikační číslo právnické osoby nebo jméno,
případně jména, a příjmení, případně obchodní firmu

a identifikační číslo podnikající fyzické osoby a vý-
sledek kontroly. Výsledkem kontroly se rozumí údaj
„dovozce splnil povinnosti stanovené nařízením
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821“
nebo „dovozce nesplnil povinnosti stanovené naříze-
ním Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/
/821“.

(4) Ministerstvo uchovává záznamy o kontro-
lách po dobu 5 let od ukončení kontroly.

Přestupky
§ 6

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická
osoba uvedená v čl. 11 nařízení Rady (ES) č. 2271/
/96, která provádí operace v mezinárodním obchodu
nebo pohybu kapitálu a související obchodní čin-
nosti mezi Evropskou unií a třetími zeměmi, se do-
pustí přestupku tím, že
a) neuvědomí Evropskou komisi nebo minister-

stvo o skutečnostech uvedených v čl. 2 nařízení
Rady (ES) č. 2271/96 nebo neposkytne Evrop-
ské komisi nebo ministerstvu všechny souvise-
jící informace, nebo

b) poruší povinnost uvedenou v čl. 5 nařízení
Rady (ES) č. 2271/96.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit
pokutu do

a) 150 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a),

b) 450 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. b).

§ 7

Přestupky podle tohoto zákona projednává mi-
nisterstvo.

§ 8

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 17. března 2021,

kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění
zákona č. 4/1993 Sb., zákona č. 119/2000 Sb., zákona
č. 13/2002 Sb., zákona č. 137/2002 Sb., zákona
č. 226/2003 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 481/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 85/2015 Sb., zákona č. 264/2016 Sb. a zákona
č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou
č. 7 zní:

„(2) Základními měřicími jednotkami7) jsou
a) jednotka času – sekunda (s),

b) jednotka délky – metr (m),

c) jednotka hmotnosti – kilogram (kg),

d) jednotka elektrického proudu – ampér (A),

e) jednotka termodynamické teploty – kelvin (K),

f) jednotka látkového množství – mol (mol),

g) jednotka svítivosti – kandela (cd).

7) Směrnice Komise (EU) 2019/1258 ze dne 23. července
2019, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku pří-
loha směrnice Rady 80/181/EHS, pokud jde o definice
základních jednotek SI.“.

2. V § 2 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Základní měřicí jednotky7) jsou defino-
vány takto:

a) sekunda je definována stanovením pevné číselné
hodnoty frekvence ΔnCs, přechodu mezi dvěma
hladinami velmi jemné struktury základního
stavu atomu cesia 133 nacházejícího se v klido-
vém stavu, která je rovna 9 192 631 770, je-li
vyjádřena v jednotce Hz, která je rovna s–1;

b) metr je definován stanovením pevné číselné
hodnoty rychlosti světla ve vakuu c, která je
rovna 299 792 458, je-li vyjádřena v jednotce

m/s, kde sekunda je definována prostřednictvím
ΔnCs;

c) kilogram je definován stanovením pevné číselné
hodnoty Planckovy konstanty h, která je rovna
6,626 070 15 × 10–34, je-li vyjádřena v jed-
notce J s, která je rovna kg m2 s–1, kde metr
a sekunda jsou definovány prostřednic-
tvím c a ΔnCs;

d) ampér je definován stanovením pevné číselné
hodnoty elementárního náboje e, která je rovna
1,602 176 634 × 10–19, je-li vyjádřena v jednotce
C, která je rovna A s, kde sekunda je definována
prostřednictvím ΔnCs;

e) kelvin je definován stanovením pevné číselné
hodnoty Boltzmannovy konstanty k, která je
rovna 1,380 649 × 10–23, je-li vyjádřena v jed-
notce J K–1, která je rovna kg m2 s–2 K–1, kde
kilogram, metr a sekunda jsou definovány pro-
střednictvím h, c a ΔnCs;

f) jeden mol obsahuje přesně 6,022 140 76 × 1023

elementárních entit; toto číslo je pevná číselná
hodnota Avogadrovy konstanty (NA), je-li vy-
jádřena v jednotce mol–1, a nazývá se Avogad-
rovo číslo; látkové množství (n) systému je mí-
rou počtu specifikovaných elementárních entit;
elementární entitou může být atom, molekula,
iont, elektron, jakákoli jiná částice nebo specifi-
kované seskupení částic;

g) kandela je definována stanovením pevné číselné
hodnoty světelné účinnosti monochromatic-
kého záření o frekvenci 540 × 1012 Hz (Kcd),
která je rovna 683, je-li vyjádřena v jednot-
ce lm W–1, která je rovna cd sr W–1 nebo
cd sr kg–1 m–2 s3, kde kilogram, metr a sekunda
jsou definovány prostřednictvím h, c a ΔnCs.“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 13. června
2020.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.
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ZÁKON

ze dne 18. března 2021,

kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

Čl. I

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vy-
sokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb.,
zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zá-
kona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona
č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona
č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona
č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona
č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona
č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 420/2011 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona
č. 230/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona

č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona
č. 303/2017 Sb., zákona č. 168/2018 Sb., zákona
č. 32/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb., zákona
č. 403/2020 Sb., zákona č. 495/2020 Sb. a zákona
č. 609/2020 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 se slova „Veterinární a farma-
ceutická univerzita Brno“ nahrazují slovy „Veteri-
nární univerzita Brno“ a slova „Janáčkova akademie
múzických umění v Brně“ se nahrazují slovy „Janáč-
kova akademie múzických umění“.

2. V příloze č. 2 se slova „Univerzita obrany
v Brně“ nahrazují slovy „Univerzita obrany“.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem následují-
cím po dni jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

Sbírka zákonů č. 153 / 2021Strana 1278 Částka 59



Sbírka zákonů 2021Částka 59 Strana 1279



Sbírka zákonů 2021

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího
roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního
ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2021 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead
Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky –
knihkupci – 516 205 175, e-mail – sbirky@walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihku-
pectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Pardubice:
ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, Řipská 23, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. Distribuční podmínky
předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů
a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování
předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace:
informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 1280 Částka 59

8591449 059015

21

ISSN 1211-1244


