Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období
ZÁPIS
z 39. schůze
výboru pro obranu,
která se konala dne 4. listopadu 2020
v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 1, 118 26 Praha 1
místnost č. J 205

Návrh programu jednání:
1. Schválení programu schůze výboru.
2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk. 800/.
3. Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území
České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České
republiky za období leden až červen 2020 /sněmovní tisk č. 996/.
4. 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území
České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České
republiky v roce 2020 /sněmovní tisk č. 1024/.
5. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území
České republiky v 1. pololetí 2020 /sněmovní tisk č. 1030/.
6. Zpráva o zajišťování obrany státu v roce 2019 – stupeň utajení „V“.
7. Informace ministerstva obrany o aktuálním stavu a harmonogramu projektu BVP.
8. Informace ministerstva obrany o případných změnách Koncepce výstavby AČR v důsledku
nedosažení cíle 2 % HDP na obranu v roce 2025.
9. Informace AČR o aktuální situaci v oblasti Náhorního Karabachu.
10. Termín a pořad příští schůze výboru pro obranu, různé.

Přítomní poslanci: J. Bartošek, J. Bělica, J. Černochová, J. Dvořák, J. Hájek, K. Krejza, J. Lipavský,
M. Ratiborský, J. Řehounek, P. Třešňák, R. Zlesák, P. Žáček /12/.
Omluveni: A. Černý, P. Růžička, K. Schwarzenberg, A. Staněk, K. Šlechtová, R. Vích /6/.
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Hosté: ministr obrany Mgr. Lubomír Metnar, náměstek ministra obrany pro řízení sekce obranné
politiky a strategie Jan Havránek, MALD, náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování
a akvizic Mgr. Lubor Koudelka, náměstkyně ministra obrany pro řízení sekce ekonomické Ing. Blanka
Cupáková, ředitel legislativního a právního odboru MO Mgr. Marek Vlasák;
náčelník GŠ AČR arm. gen. Ing. Aleš Opata, ředitel sekce rozvoje sil genmjr. Ing. Ivo Střecha, za Odbor
vojenské dopravy Agentury logistiky plk. Boris Leštínský
ředitel Vojenského zpravodajství genmjr. Ing. Jan Beroun, za Vojenské zpravodajství dále
plk. gšt. Ing. Václav Žid, MSc., kpt. JUDr. Marek Vrbík.

K bodu 1:
Schválení programu schůze.
Předsedkyně výboru Mgr. Jana Černochová přivítala přítomné členy výboru, hosty
a konstatovala, že výbor je plně usnášení schopný.
Ověřovatelem pro tuto schůzi výboru byl určen poslanec Mgr. Karel Krejza.
Následně předsedkyně výboru J. Černochová v souvislosti s dočasnou nepřítomností ministra
obrany L. Metnara ze zdravotních důvodů navrhla změnu programu jednání a předřadila body č. 3, 4,
5 před bod č. 2, aby se ministr obrany mohl zúčastnit projednávání bodu č. 2. Dále uvedla, že jednání,
které bude přenášeno v živém online vysílání, bude konáno v místnosti J205 a jednání, které podléhá
stupni utajení „V“ (body č. 6 a 9) bude konáno v zasedací místnosti výboru pro obranu, ka bude nutné
se v závěru přesunout – proto zároveň navrhla bod 6 zařadit před bod 9. Poté nechala o celém návrhu
programu schůze včetně uvedených změn hlasovat – hlasování č. 1 (10/ 0/ 0).
PRO hlasovali poslanci: J. Bartošek, J. Bělica, J. Černochová, J. Dvořák, K. Krejza, J. Lipavský,
M. Ratiborský, P. Třešňák, R. Zlesák, P. Žáček /10 – všichni přítomní/.
Program 39. schůze byl schválen.

K bodu 3:
Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České
republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky
za období leden až červen 2020 /sněmovní tisk č. 996/.
Předsedkyně výboru J. Černochová zahájila projednávání bodu č. 3 a požádala o úvodní slovo
náměstka ministra obrany pro řízení obranné politiky a strategie Jana Havránka, MALD. Ten uvedl, že
předkládaný materiál obsahuje vojenská cvičení, která byla realizována v rozsahu schváleném vládou
České republiky (dále jen ČR). Sdělil, že jednotky ozbrojených sil ČR se v tomto období zúčastnily
jedenácti cvičení se zahraničními partnery mimo území ČR a tří cvičení se zahraničními partnery
na území ČR. Zmínil, že celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 7,2 mil. Kč.
Dále uvedl, že hlavními úkoly ozbrojených sil při těchto cvičeních byly příprava jednotek k nasazení
v operacích a do pohotovostních sil, výstavba a rozvoj schopností k naplňování kolektivních obranných
závazků NATO a EU. Dodal, že vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s onemocněním
COVID byla převážná část původně plánovaných cvičení zrušena a vojenská cvičení, která se nakonec
uskutečnila se změněnými termíny, jsou uvedena v prvním a druhém doplňku plánu cvičení na rok
2020, které již byly schválené vládou.
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Úvodní slovo náměstka ministra obrany J. Havránka doplnil náčelník GŠ AČR arm. gen. A. Opata,
který upřesnil, že bylo zrušeno 120 cvičení na území ČR i mimo území ČR v hodnotě cca do 50 mil. Kč,
přičemž některá cvičení, co se týká počtu lidí a místa, se přeplánovávají v součinnosti s NATO.
Zpravodajem byl určen poslanec K. Krejza, který přednesl zpravodajskou zprávu.
Tím byla otevřena obecná rozprava, do níž se nikdo nepřihlásil, tudíž předsedkyně výboru
J. Černochová obecnou rozpravu uzavřela a otevřela rozpravu podrobnou, v níž vystoupil zpravodaj
poslanec K. Krejza a přednesl návrh Usnesení č. 192 (11/0/0) /hlasování č. 2/ - Informace o účasti
ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti
ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až
červen 2020 /sněmovní tisk č. 996/.
PRO hlasovali poslanci: J. Bartošek, J. Bělica, J. Černochová, J. Dvořák, J. Hájek, K. Krejza,
J. Lipavský, M. Ratiborský, P. Třešňák, R. Zlesák, P. Žáček /11 – všichni přítomní/.
Usnesení bylo přijato a předsedkyně výboru ukončila projednávání bodu č. 3.

K bodu 4:
2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České
republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky
v roce 2020 /sněmovní tisk č. 1024/.
Předsedkyně výboru J. Černochová zahájila projednávání bodu č. 3 a opět požádala o úvodní slovo
náměstka ministra obrany J. Havránka. Ten uvedl, že předkládaný materiál obsahuje informace o nově
plánovaných pěti cvičeních ozbrojených sil, z toho tři cvičení mimo území ČR a dvě cvičení na území ČR,
a upřesňující informace o deseti cvičeních, která již byla vládou schválena a u kterých došlo během jejich
přípravy ke změnám některých atributů přesahujících schválený rámec. Upřesnil, že se jedná zejména
o termíny, počty vyčleněných sil, prostředků, místa a počty dnů i v návaznosti na pandemii COVID. Zmínil,
že uvedené změny v plánu cvičení se zahraničními partnery odráží přijatá mimořádná opatření, dále pak
požadavky zahraničních partnerů v oblasti přípravy do zahraničních operací včetně výstavby schopností
k dosažení aliančních standardů a aktuální potřeby AČR. Dodal, že detailní výčet změn je uveden v příloze
tohoto materiálu. Závěrem náměstek ministra J. Havránek uvedl, že cvičení uvedená ve 2. doplňku jsou
financována v rámci schváleného rozpočtu Kapitoly 307 – Ministerstvo obrany na rok 2020, dodatečné
požadavky na finanční prostředky v oblasti zabezpečení zahraničních cvičení a navýšení rozpočtu
nevznikají a materiál schválila vláda ČR dne 7. září 2020 svým usnesením č. 894.
Úvodní slovo náměstka ministra obrany J. Havránka doplnil náčelník GŠ AČR arm. gen. A. Opata,
který zmínil nejvýznamnější cvičení, která se v uvedené době odehrála.
Zpravodajem byla určena předsedkyně výboru J. Černochová, která přednesl zpravodajskou zprávu.
Tím byla otevřena obecná rozprava, do níž se nikdo nepřihlásil, tudíž předsedkyně výboru
J. Černochová obecnou rozpravu uzavřela a otevřela rozpravu podrobnou, v níž coby zpravodajka
přednesla návrh Usnesení č. 193 (11/0/0) /hlasování č. 3/ - 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České
republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na
vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2020 /sněmovní tisk č. 1024/.
PRO hlasovali poslanci: J. Bartošek, J. Bělica, J. Černochová, J. Dvořák, J. Hájek, K. Krejza,
J. Lipavský, M. Ratiborský, P. Třešňák, R. Zlesák, P. Žáček /11 – všichni přítomní/.
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Usnesení bylo přijato a předsedkyně výboru ukončila projednávání bodu č. 3.

K bodu 5:
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České
republiky v 1. pololetí 2020 /sněmovní tisk č. 1030/.
Předsedkyně výboru J. Černochová zahájila projednávání bodu č. 4 a opět požádala o úvodní slovo
náměstka ministra obrany J. Havránka. Ten uvedl, že předkládaný materiál poskytuje ucelený přehled
o přistáních, přeletech a průjezdech do 48 hodin jiných ozbrojených sil přes území ČR a to za 1. pololetí
2020. Sdělil, že součástí materiálu je i porovnání jednotlivých počtů přeletů cizích vojenských letadel
a pozemních přeprav cizích ozbrojených sil přes území ČR za posledních pět let. Upřesnil, že pozemní
a letecké přepravy jiných ozbrojených sil byly v uvedeném hodnoceném období realizovány zejména
z důvodu účasti na vojenských operacích např. Resolute Support Mission v Afghánistánu, Kosovo Force,
dále účasti na vojenských nácvicích, akcích a jednáních k jejich zabezpečení. Zmínil, že za účelem přeletů
a přistání na území ČR bylo uskutečněno celkem 3 272 leteckých přeprav z toho 775 charterových letů
a 120 přistání jiných ozbrojených sil, přičemž devět přistání bylo ve prospěch AČR a tři přistání za účelem
přepravy zdravotních pomůcek ve prospěch Ministerstva vnitra. Co se týká pozemních přeprav, náměstek
ministra J. Havránek uvedl, že za účelem účasti na zahraničních služebních a pracovních cestách,
zahraničních návštěvách, kurzech a tranzitních průjezdů přes území ČR bylo v daném období realizováno
celkem 48 samostatných přesunů bez doprovodu Vojenské policie, dva silniční proudy a žádná železniční
přeprava a dodal, že snížení pozemních přeprav bylo zapříčiněno vyhlášením nouzového stavu v důsledku
šíření nemoci COVID-19.
Úvodní slovo náměstka ministra obrany J. Havránka doplnil náčelník GŠ AČR arm. gen. A. Opata,
který sdělil, že počet přeletů byl na podobné úrovni jako v loňském roce, nejvíc přes území ČR tranzitovaly
ozbrojené síly USA, VB a SRN a co se týká pozemních přeprav, tam došlo, díky pandemii COVID, k poklesu
cca o 450 přeprav.
Zpravodajem byl určen poslanec R. Zlesák, který přednesl zpravodajskou zprávu.
Tím byla otevřena obecná rozprava, do níž se nikdo nepřihlásil, tudíž předsedkyně výboru
J. Černochová obecnou rozpravu uzavřela a otevřela rozpravu podrobnou, v níž vystoupil zpravodaj
poslanec R. Zlesák a přednesl návrh Usnesení č. 194 (10/0/0) /hlasování č. 4/ - Informace o přeletech
a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v 1. pololetí 2020
/sněmovní tisk č. 1030/.
PRO hlasovali poslanci: J. Bartošek, J. Bělica, J. Černochová, J. Dvořák, K. Krejza, J. Lipavský,
M. Ratiborský, P. Třešňák, R. Zlesák, P. Žáček /10 – všichni přítomní/.
Usnesení bylo přijato a předsedkyně výboru ukončila projednávání bodu č. 5.
Vzhledem k tomu, že ještě nebyl přítomen ministr obrany L. Metnar otevřela předsedkyně bod
č. 10 - Termín a pořad příští schůze výboru pro obranu, různé.

K bodu 10:
Termín a pořad příští schůze výboru pro obranu, různé.
Předsedkyně výboru J. Černochová zahájila projednávání bodu č. 10 a sdělila, že příští schůze výboru
se uskuteční ve dnech 18. – 19. listopadu 2020 jako výjezdní zasedání do zařízení Ministerstva obrany
v Komorním Hrádku, kde by byly projednávány zejména návrhy kapitol státních rozpočtů na rok 2021
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Kapitoly 307 – Ministerstvo obrany a Kapitoly 308 – Národní bezpečnostní úřad. Další body programu
40. schůze budou upřesněny v pozvánce. Pokud by výjezdní zasedání nebyl možné uskutečnit s ohledem
na pandemickou situaci, jednání se uskuteční v Praze.
O termínu a pořadu příští schůze nechala předsedkyně výboru J. Černochová hlasovat Usnesení
č. 199 (10/0/0) /hlasování č. 5/
PRO hlasovali poslanci: J. Bartošek, J. Bělica, J. Černochová, J. Dvořák, K. Krejza, J. Lipavský,
M. Ratiborský, P. Třešňák, R. Zlesák, P. Žáček /10 – všichni přítomní/.
V bodě různé předsedkyně výboru J. Černochová požádala náčelníka GŠ AČR arm. gen. A. Opatu,
zda by mohl členům výboru poskytnout ucelenou informaci o tom, kde všude jsou příslušníci AČR nyní
nasazeni, zda AČR počítá v těchto dnech s nasazením příslušníků aktivních záloh.
Náčelník GŠ AČR arm. gen. A. Opata uvedl, že Armáda ČR je v rámci boje s pandemií COVID-19
od února v neustále pohotovosti. Sdělil, že nasazení sil a prostředků je alokováno do různých oblastí,
přičemž cca 70 příslušníků je součástí integrovaného centrálního řídícího týmu, kde jsou převážně
plánovači, IT odborníci a další, kteří se podílejí na řízení a provádění opatření Ministerstva
zdravotnictví, tj. v podstatě pracují na provádění řízení kapacit nemocnic, plánování, analýze a fúzi IT
systému. Dodal, že v oblasti fúzí IT systémů se za pomoci AČR podařilo propojit to, co se nepodařilo
předtím několik let, a jsou propojeny do stejné databáze kapacity nemocnic, laboratoří a odběrových
míst, která jsou tak centrálně řízena, rozhýbaly se velice dobře elektronické neschopenky, elektronické
recepty a další. Upřesnil, že tento tým pracuje v režimu 24/7 od března s krátkou přestávkou v měsíci
červenci.
Dále zmínil, že AČR má nasazeno 33 odběrových týmů, které opět cca od měsíce března
konstantně pracují dle požadavků MZ a nemocnic a zejména dělají masové odběry jako např. v dolech
na Karvinsku nebo na Ostravsku, v domovech seniorů, nemocnicích atd..
Uvedl, že příslušníci AČR jsou nasazeni v domovech seniorů a nemocnicích v cca 23 lokalitách, kdy
tým je vždy složen podle velikosti domova nebo nemocnice a má tak od 7 do 25 osob.
Dále náčelník GŠ AČR arm. gen. A. Opata sdělil, že další větší objem příslušníků cca 200 osob byl
vyčleněn na stavbu a obsluhu polní nemocnice v Letňanech. Doplnil, že polní nemocnice byla
postavena za 7 dní a jednalo se o 350 tun materiálu.
Poté zmínil, že příslušníci AČR obsluhují dvě armádní call centra, jedno v Praze, druhé v Opavě,
kde pracuje cca 50 – 60 osob a přijímají více jak 1 000 hovorů denně v režimu 24/7.
Následně sdělil, že příslušníci AČR jsou také nasazení jako podpora některých záchranných služeb,
zejména Pražské záchranné služby, kde vojáci provádí technický servis jako je příprava, dezinfekce,
vyčištění, převoz sanitních vozů, aby je záchranáři mohli dále používat a nezdržovali se těmito úkony.
V současné době AČR dokončila plánování a přípravu masivního nasazení bojových mediků
na podporu krajských nemocnic zhruba v počtu 300 lidí jako ošetřovatele. Mimo to vojáci v době
svého volna se podílí na pomoci v různých nemocnicích, domovech seniorů atd.
Na dotaz předsedkyně výboru J. Černochové ohledně nasazení aktivních záloh (dále jen AZ)
náčelník GŠ AČR arm. gen. A. Opata sdělil, že v současné době s nasazením AZ se nepočítá a radši
příslušníky AZ ponechávají na svých pracovištích, jelikož je mezi nimi řada lékařů, zdravotníků, IT
specialistů apod. Nicméně uvedl, že AČR má připravený plán, že pokud by začaly docházet kapacity
AČR, byly by povolány AZ. Uvedl také, že na začátku listopadu byl poprvé v historii AČR spuštěn elearning pro AZ, aby mohly splnit úkoly, které mají na rok stanovené a které se jim plnit nedařilo kvůli
pandemii covidu. Dodal, že AČR dospěla k názoru, že se jedná o velice dobrý mechanismus pro další
vzdělávání příslušníků AZ i do budoucna, jelikož v průběhu cvičení není vždy dostatek prostoru
pro teorii, některé novinky apod..
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Závěrem svého vystoupení se náčelník GŠ AČR arm. gen. A. Opata vyjádřil k zahraničním
vojenským zdravotníkům Národní gardy Nebrasky a Texasu a sdělil, že již přicestoval první tým v počtu
sedmi osob, který bude přidělen do Vojenské nemocnice a posléze bude určen do polní nemocnice
v Letňanech. Dodal, že AČR tuto zahraniční spolupráci primárně nekoordinuje, tato činnost spadá
do gesce náměstka ministra obrany pro obrannou politiku a strategii J. Havránka a AČR je v podstatě
spíše uživatel, který je zařadí do svého systému.
Vystoupení náčelníka GŠ AČR arm. gen. A. Opaty doplnil náměstek ministra J. Havránek, který členy
výboru pro obranu seznámil se situací kolem zahraničních vojenských zdravotníků.
Vzhledem k přetrvávající nepřítomnosti ministra obrany L. Metnara navrhla předsedkyně výboru
J. Černochová další změnu programu a předřadila bod č. 7 - Informace ministerstva obrany o aktuálním
stavu a harmonogramu projektu BVP a bod č. 8 - Informace ministerstva obrany o případných
změnách Koncepce výstavby AČR v důsledku nedosažení cíle 2 % HDP na obranu v roce 2025.
/hlasování č. 6/ - 10/0/0
PRO hlasovali poslanci: J. Bartošek, J. Bělica, J. Černochová, J. Dvořák, K. Krejza, J. Lipavský,
M. Ratiborský, P. Třešňák, R. Zlesák, P. Žáček /10 – všichni přítomní/.

K bodu č. 7
Informace ministerstva obrany o aktuálním stavu a harmonogramu projektu BVP
Předsedkyně výboru J. Černochová zahájila projednávání bodu č. 7 a požádala o úvodní slovo
náměstka ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic L. Koudelku. Ten uvedl, že se jedná
o zakázku na 210 pásových bojových vozidel pěchoty v sedmi modifikacích plus 29 kusů dílenských vozidel
plus další služby, které k zakázce budou dodány a jsou požadovány. Dodal, že obligatorní zapojení
státního podniku VOP je jedním ze základních požadavků včetně zapojení VOP do životního cyklu. Dále
sdělil, že harmonogram dodání vozidel je takový, že k 1. červnu 2026 by Armáda ČR měla dosáhnout
svého závazku, tzn. vyčlenit ve prospěch NATO dle Capability Targets 2017 – 2021 těžkou brigádu
splňující požadované standardy. Upřesnil, že za způsob veřejné zakázky bylo zvoleno vícekolové jednací
řízení, přičemž o této veřejné zakázce byla poprvé informovaná vláda dne 12. prosince 2018, kde byl
odsouhlasen způsob zadání této veřejné zakázky. Dodal, že hodnota zakázky by měla být 51,7 mld. Kč
včetně DPH a tato suma je nepřekročitelná. Jako další nepřekročitelný resp. nepokročitelný požadavek
náměstek ministra L. Koudelka uvedl zapojení českého obranného průmyslu v minimální výši 40 %.
Dále zmínil, že veřejná zakázka na BVP je fázi, kdy byla odeslána výzva zadavateli k podání
předběžných nabídek, tři potenciální dodavatelé již své nabídky zaslali a proběhlo s nimi jednání
k problematice licencí ve dnech 23. – 25. září 2020.
Poté náměstek ministra L. Koudelka uvedl, že na vývoj zakázky na BVP měli v tomto roce, jak
z hlediska časového, tak z hlediska procesního, vliv zejména tyto skutečnosti, probíhající pandemie
nemoci Covid-19 a potřeba prodloužení harmonogramu dodávek do roku 2027 a prodloužení financování
této zakázky do roku 2028. Zmínil například, že kvůli současnému stavu pandemie byly odloženy
tzv. zkoušky funkčních vzorků vozidel dodavatelů, které měly být zahájeny již toto pondělí tj. 2. listopadu
2020. Závěrem náměstek ministra L. Koudelka sdělil, že v současné době Ministerstvo obrany obdrželo
od Ministerstva financí změnu registrace této akce.
Úvodní slovo náměstka ministra L. Koudelky doplnil náčelník GŠ AČR arm. gen. A. Opata, který sdělil,
že AČR se bude podílet na testování nabízených BVP, hodnocení a jsou připraveni specialisté, kteří budou
poté vozidla obsluhovat. Následně se náčelník GŠ AČR arm. gen. A. Opata vyjádřil k harmonogramu
financování BVP.
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Zpravodajkou byla určena předsedkyně výboru J. Černochová, která přednesla zpravodajskou
zprávu.
Tím byla otevřena obecná rozprava, do níž se svými dotazy a připomínkami přihlásili: předsedkyně
výboru J. Černochová, místopředseda výboru J. Lipavský, poslanec J. Bartošek.
S reakcí vystoupil: ministr obrany L. Metnar, náměstek ministra L. Koudelka, náčelník GŠ AČR arm.
gen. A. Opata.
Jelikož se již nikdo další do obecné rozpravy nepřihlásil, předsedkyně výboru J. Černochová obecnou
rozpravu uzavřela a otevřela rozpravu podrobnou, v níž jako zpravodajka přednesla návrh Usnesení
č. 196 (11/0/0) /hlasování č. 7/ - Informace ministerstva obrany o aktuálním stavu a harmonogramu
projektu PBVP.
PRO hlasovali poslanci: J. Bartošek, J. Bělica, J. Černochová, J. Dvořák, J. Hájek, K. Krejza,
J. Lipavský, M. Ratiborský, P. Třešňák, R. Zlesák, P. Žáček /11 – všichni přítomní/.
Usnesení bylo přijato a předsedkyně výboru ukončila projednávání bodu č. 7.
Následně předsedkyně výboru J. Černochová opět navrhla změnu programu s ohledem
na příchod ministra obrany a po souhlasu přítomných otevřela bod č. 2 - Vládní návrh zákona, kterým
se mění zákon č. 289/ 2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony /sněmovní tisk. 800/.

K bodu 2:
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/ 2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk. 800/.
Předsedkyně výboru J. Černochová zahájila projednávání bodu č. 2, přivítala ředitele Vojenského
zpravodajství genmjr. Ing. Jana Berouna a požádala o úvodní slovo ministra obrany L. Metnara. Ten
uvedl, že novela zákona o Vojenském zpravodajství doplňuje systém obrany státu v reakci na reálné
hrozby v kybernetickém prostoru. Sdělil, že legislativní návrh řeší možnost náležitě rychle a adekvátně
reagovat a zajistit tím obranu státu a jeho obyvatel. Zmínil, že návrh zákona byl ještě před jeho
předložením Poslanecké sněmovně PČR konzultován a upravován se všemi poslaneckými kluby
zastoupenými v Parlamentu ČR a v létě vznikla společná platforma, na které se aktivně podíleli také
zástupci soukromé sféry, zejména Svazu obchodu a průmyslu, operátorů a poskytovatelů internetového
připojení, přičemž vyústěním je konsensuální návrh, který bude předložen jako pozměňovací návrh.
Dodal, že v rámci výboru tedy bude možné vyřešit vybraná ustanovení, která mohla budit obavy tak, aby
se jednalo o moderní právní předpis nastavující jednotlivé role na spolupráci při obraně občanů ČR.
Zmínil, že dostatečný prostor bude věnován i problematice kontroly.
Ministr obrany L. Metnar vyjádřil plnou podporu pozměňovacímu návrhu, který vznikl spoluprací
všech zúčastněných stran. Zmínil, že významným posunem je zohlednění postavení soukromého sektoru
jako partnera při řešení krizových situací. Uvedl, že Vojenské zpravodajství bude spolupracovat přímo se
subjekty, které se aktivně na ochraně českého kybernetického prostoru již podílejí, a upřesnil, že samotné
odhalování útoku bude prováděno výlučně cíleně na základě předem definovaných ukazatelů
a koordinované spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami a soukromým sektorem. Dodal, že
rozhodně se nebude jednat o plošný monitoring a Vojenské zpravodajství bude disponovat pouze
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metadaty o probíhajícím případně bezprostředně hrozícím kybernetickém útoku a žádná další data
o komunikaci nebudou ukládána nebo archivována.
Dále ministr obrany L. Metnar uvedl, že návrh nepřipouští nástroje k jiným účelům než pouze
k odhalení útoku a případný zásah vůči takovým útokům bude Vojenskému zpravodajci umožněn jako
krajní řešení národní sebeobrany, když budou ohroženy životy lidí například z důvodu vyřazení IT systémů
nemocnice nebo elektrárny a to navíc jen tehdy, když to nepůjde jinak a bude nutné konat co nejrychleji.
Vždy se však bude jednat o koordinovaný postup s ostatními prvky systému národní bezpečnosti.
Ministr obrany L. Metnar také sdělil, že činnosti Vojenského zpravodajství budou podléhat
kontrolním mechanismům zaručujícím dodržování zákonných mantinelů, např. povinnost vedení
auditních záznamů o provozu nástrojů detekce, jež budou plně přístupné kontrolním orgánům. Dodal, že
kromě vnitřní kontroly bude na tuto činnost dopadat systém tzv. třístupňové kontroly, konkrétně
ze strany vlády, Parlamentu a orgánů nezávislé kontroly. Zmínil, že pro účely kontroly nakládání s daty
vznikne jako doplnění i nová pozice inspektora.
Poté ministr obrany L. Metanar sdělil, že navrhovaná úprava vychází z nezbytnosti zajistit
proporcionalitu mezi svěřenými oprávněními a povinnostmi a dostatečnými zárukami proti jejich zneužití
a že připravovaný právní rámec nastavuje jasná zákonná pravidla výkonu svěřených kompetencí a to
navazujícího systému striktní kontroly. Upřesnil, že smyslem navrhovaných změn v žádném případě není
snaha o omezení svobody občanů, ale naopak jejich ochrana vůči útokům a hrozbám mířícím právě proti
jejich základním právům a svobodám.
Závěrem sdělil, že pokud chceme žít v právním, demokratickém a svobodném státě, musíme své
základní hodnoty a principy umět ubránit a být ochotní za ně bojovat a vyjádřil naději, že se členové
výboru s navrhovanými legislativními změnami ztotožní a novelu zákona podpoří, jelikož se jedná
o velkou výzvu pro stát, který bezpečnost občanů v kybernetickém prostoru musí garantovat stejně, jako
garantuje jakoukoliv jinou formu bezpečnosti.
Úvodní slovo ministra obrany L. Metnara doplnil ředitel Vojenského zpravodajství (dále jen VZ)
J. Beroun. Ten uvedl, že tím, že se návrh zákona dostal do Poslanecké sněmovny, se završí více jak pětileté
úsilí, kdy rezort Ministerstva obrany a Vojenské zpravodajství dostaly od vlády úkol vybudovat legislativní
rámec kybernetické obrany. Upřesnil, že tento úkol vznikl na základě analýzy Národního úřadu pro
kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen NÚKIB), aby se zaplnilo chybějící místo v systému obrany
a bezpečnosti ČR. Zmínil, že zákon se připravoval poměrně dlouhou dobu a je vydiskutován velice precizně
a po celou tu dobu se příprava držela několika principů, které byly vytýčeny na samém začátku, tzn., že
zákon je naprosto minimalistický s tím, že neřeší žádné jiné věci, než je kybernetická obrana ČR, zdržel se
jakéhokoliv rozšiřování zpravodajských kapacit VZ nebo zpravodajské komunity.
Dodal, že zákon paradoxně dává VZ více možností informace předávat než získávat, což je dle
mínění ředitele VZ J. Berouna zásadní bod celé té novely a je to správně, protože VZ vždy řešilo problém
jak o nějakém nebezpečí informovat soukromé subjekty, aby mohly reagovat, aby zátěž nebyla jen
na straně státu, tudíž aby byla vyvážená ta role, kdy VZ od soukromých subjektů informace požaduje, ale
na druhou stranu je také potřebuje varovat, upozorňovat a spolupracovat s nimi tak, aby mohly být
aktivní.
Dále ředitel VZ J. Beroun uvedl, že dalším podstatným principem, který novela drží, je, že nijak
nezasahuje do trestního řízení, tzn., že zákon je striktně oddělen od trestního řízení a nemůže nahrazovat
oprávnění v trestním řízení pro Policii ČR a Státní zastupitelství a zákon žádným způsobem nenarušuje tzv.
důvěrnost zpráv. Upřesnil, že se nejedná o plošný monitoring, protože se sbírají pouze metadata, pouze
indikátory toho, že by mohlo dojít k nějakému útoku, a stát musí následně reagovat. Dodal, že VZ to
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ukládá možnost, ale i povinnost reagovat jen v těch nejzásadnějších a nejvážnějších bodech kybernetické
obrany a doplňuje systém celé kybernetické bezpečnosti a obrany ČR.
Závěrem ředitel VZ J. Beroun sdělil, že zákon by měl udělat komplexní systém kybernetické
bezpečnosti a kybernetické obrany, byl připravován ve spolupráci s NÚKIB, nejsou tam žádné překryvy,
žádné body, ve kterých by mohlo docházet k diskuzi, že si někdo „leze do zelí“, je připravován s odbornou
veřejností, kdy bylo vyslyšeno mnoho připomínek a byly využity zkušenosti z každodenní práce v oblasti
bezpečnosti jak v oblasti definic, tak v oblasti různých postupů a tímto zákonem ČR získá velmi moderní
nástroj, jak se bránit.
Zpravodajem byl určen poslanec J. Bělica, který přednesl svou zpravodajskou zprávu, v níž
avizoval předložení pozměňovacího návrhu.
Tím byla otevřena obecná rozprava, do níž se svými dotazy a připomínkami přihlásili: poslanec
O. Profant jako host výboru, poslanec J. Bartošek, místopředseda výboru J. Lipavský.
S reakcí vystoupil: ministr obrany L. Metnar, ředitel VZ J. Beroun.
Jelikož se již nikdo další do obecné rozpravy nepřihlásil, předsedkyně výboru J. Černochová obecnou
rozpravu uzavřela a otevřela rozpravu podrobnou, vystoupil zpravodaj poslanec J. Bělica, který předložil
pozměňovací návrh a následně navrhl hlasovací proceduru.
Nejprve bylo hlasováno o zpravodajem navržené proceduře hlasování /hlasování č. 8/ - 10/0/0.
PRO hlasovali poslanci: J. Bartošek, J. Bělica, J. Černochová, J. Dvořák, J. Hájek, K. Krejza,
J. Lipavský, M. Ratiborský, P. Třešňák, R. Zlesák /10 – všichni přítomní/.
Poté bylo hlasováno o pozměňovacím návrhu předl. zpravodajem /hlasování č. 9/ - 10/0/0.
PRO hlasovali poslanci: J. Bartošek, J. Bělica, J. Černochová, J. Dvořák, J. Hájek, K. Krejza,
J. Lipavský, M. Ratiborský, P. Třešňák, R. Zlesák /10 – všichni přítomní/.
Následně zpravodaj přednesl návrh Usnesení č. 191 - Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 289/ 2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk. 800/. /hlasování č. 10/ - 10/0/0.
PRO hlasovali poslanci: J. Bartošek, J. Bělica, J. Černochová, J. Dvořák, J. Hájek, K. Krejza,
J. Lipavský, M. Ratiborský, P. Třešňák, R. Zlesák /10 – všichni přítomní/.
Usnesení bylo přijato a předsedkyně výboru ukončila projednávání bodu č. 2.

K bodu 8:
Informace ministerstva obrany o případných změnách Koncepce výstavby AČR v důsledku
nedosažení cíle 2 % HDP na obranu v roce 2025.
Předsedkyně výboru J. Černochová zahájila projednávání bodu č. 8 a požádala o úvodní slovo
ministra obrany L. Metnara. Ten uvedl, že základním předpokladem, což je obecným faktem pro
budování efektivního systému obrany státu, je průběžné vytváření dostatečného zdrojového rámce pro
rezort MO, který je nezbytný k realizaci rozhodujících modernizačních projektů, vytvoření požadovaných
zásob vojenského materiálu, pokrytí výdajů na udržování a doplňování vojenského personálu, zajištění
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dostatečné přípravy a další opatření uvedená v Koncepci výstavby AČR 2030. Zajištění dostatečného
financování je nezbytné pro adekvátní zabezpečení obrany a bezpečnosti ČR a rozvoj Armády ČR a plnění
závazků vůči našim spojencům v NATO a EU. O platnosti tohoto východiska jistě nikdo z nás nemá žádné
pochybnosti. Koncepce výstavby AČR v části finanční náročnosti deklaruje potřeby finančních prostředků
v jednotlivých letech a to v souladu s politickým závazkem naší vlády, a sice dosažení podílu obranných
výdajů ve výši 2 % od roku 2024 a pokračující stabilitou v následujících letech a udržení této hodnoty.
V návrhu státního rozpočtu je dodržena Koncepcí požadovaná výše 1,4 % HDP Kapitoly 307 – MO pro rok
2021 a dále je předpokládaný nárůst Kapitoly MO tak, aby byl dodržen deklarovaný cíl 2 % HDP v roce
2024 a následujících letech. Vládní návrh rozpočtu Kapitoly 307 – MO počítá pro rok 2021 s podílem
1,46 % HDP, takže dojde ke zvýšení podílů pro rok 2021 nad požadovaných 1,4 % HDP. I přes následky
současné krize spojené s nemocí Covid-19 a jejich dopady do ekonomiky platí vládou deklarované
směřování k hranici 2 % HDP potvrzení i nejvyššími ústavními činiteli na jejich jednání dne 29. září 2020
a na toto téma diskuze proběhla. Nedosažení 2 % HDP není v současné době na stole a MO ani AČR
v současné době neuvažuje nad jakoukoliv změnou Koncepce výstavby AČR.
Zpravodajkou byla určena předsedkyně výboru J. Černochová, která přednesla zpravodajskou
zprávu.
Tím byla otevřena obecná rozprava, ve které se svými dotazy a připomínkami vystoupili: poslanec
J. Bartošek, předsedkyně výboru J. Černochová, poslanec R. Zlesák, místopředseda výboru J. Lipavský.
S reakcí vystoupili: ministr obrany L. Metnar, náměstkyně ministra pro řízení sekce ekonomické
B. Cupáková.
Jelikož se již nikdo další do obecné rozpravy nepřihlásil, předsedkyně výboru J. Černochová obecnou
rozpravu uzavřela a otevřela rozpravu podrobnou, v níž jako zpravodajka přednesla návrh Usnesení
č. 197 /hlasování č. 11/ - 8/0/1 - Informace ministerstva obrany o případných změnách Koncepce
výstavby AČR v důsledku nedosažení cíle 2 % HDP na obranu v roce 2025.
PRO hlasovali poslanci: J. Bartošek, J. Bělica, J. Černochová, J. Hájek, K. Krejza, J. Lipavský,
M. Ratiborský, R. Zlesák /8/.
Zdržel se: poslanec J. Dvořák /1/.
Usnesení bylo přijato a předsedkyně výboru ukončila projednávání bodu č. 8.
Následně předsedkyně výboru J. Černochová přerušila jednání a požádala přítomné hosty a členy
výboru, aby se přemístili do zasedací místnosti výboru pro obranu k projednání bodů č. 6 - Zpráva
o zajišťování obrany státu v roce 2019 – stupeň utajení „V“ a č. 9 - Informace AČR o aktuální situaci
v oblasti Náhorního Karabachu.

K bodu 6:
Zpráva o zajišťování obrany státu v roce 2019 – stupeň utajení „V“.
Vzhledem k tomu, že ministr obrany požádal o uzavření jednání s ohledem na utajovaný
charakter zprávy (stupeň utajení „V“) hned v úvodu, předsedkyně J. Černochová dala o tomto
požadavku hlasovat včetně přítomnosti osob disponujících příslušnou prověrkou a příslušných
k projednání tohoto bodu /hlasování č. 12/ - 8/0/0
PRO hlasovali poslanci: J. Bartošek, J. Černochová, J. Dvořák, J. Hájek, K. Krejza, J. Lipavský,
M. Ratiborský, R. Zlesák /8 – všichni přítomní/.
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Jednání bylo uzavřeno a nebyl z něj pořízen zvukový záznam ani zápis.
Jednání bylo otevřeno v podrobné rozpravě, v níž vystoupil zpravodaj poslanec J. Bartošek
a přednesl návrh Usnesení č. 195 (8/0/0) /hlasování č. 13/ - k Zprávě o zajišťování obrany státu v roce
2019.
PRO hlasovali poslanci: J. Bartošek, J. Černochová, J. Dvořák, J. Hájek, K. Krejza, M. Ratiborský,
R. Zlesák, P. Žáček /8 – všichni přítomní/.
Usnesení bylo přijato a předsedkyně výboru ukončila projednávání bodu č. 6.

K bodu 9:
Informace AČR o aktuální situaci v oblasti Náhorního Karabachu.
Předsedkyně opět na žádost náčelníka GŠ AČR dala hlasovat o uzavření jednání s ohledem na
to, že briefing armády byl připraven ve stupni utajení „V“ /hlasování č. 12/ - 7/0/0
PRO hlasovali poslanci: J. Černochová, J. Dvořák, J. Hájek, K. Krejza, M. Ratiborský, R. Zlesák,
P. Žáček /7 – všichni přítomní/.
Jednání bylo uzavřeno a nebyl z něj pořízen zvukový záznam ani zápis.
Jednání bylo otevřeno v podrobné rozpravě, v níž vystoupil zpravodaj poslanec P. Žáček (který byl
určen zpravodajem za J. Lipavského ve chvíli jeho dočasné nepřítomnosti na jednání) a přednesl návrh
Usnesení č. 198 (7/0/0) /hlasování č. 13/ - k Informaci AČR o aktuální situaci v oblasti Náhorního
Karabachu.
PRO hlasovali poslanci: J. Hájek, K. Krejza, J. Lipavský, M. Ratiborský, J. Řehounek, R. Zlesák,
P. Žáček /7 – všichni přítomní/.
Usnesení bylo přijato a předsedkyně výboru ukončila projednávání bodu č. 9.

Přílohy zápisu:
Prezenční listina, hosté /pouze v analogové (písemné) podobě k dispozici v archivu PS/.
Usnesení č. 191 – 199 / pouze v analogové (písemné) podobě k dispozici v archivu PS /.

Zapsala: E. Dostálová
Za správnost: P. Mach

Mgr. Karel KREJZA v. r.
ověřovatel

Mgr. Jana ČERNOCHOVÁ v. r.
předsedkyně
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