VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 19. října 2011 č. 781

Statut
Rady pro kybernetickou bezpečnost

Článek 1
Úvodní ustanovení
Rada pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „Rada“) je koordinačním a
poradním orgánem předsedy vlády pro oblast kybernetické bezpečnosti.

Článek 2
Působnost Rady
1. Rada je poradním orgánem předsedy vlády pro oblast kybernetické
bezpečnosti. Cílem její činnosti je zároveň podpora výkonu gesční a koordinační role
Národního bezpečnostního úřadu v oblasti kybernetické bezpečnosti vyžadující
součinnost státních institucí a subjektů kritické infrastruktury (dále jen „státní
instituce“).
2. Rada plní zejména tyto úkoly:
a) koordinuje činnost státních institucí v oblasti kybernetické bezpečnosti
a přispívá k zajištění plnění závazků meziresortní povahy,
b) koordinuje státní instituce při plnění závazků v oblasti kybernetické
bezpečnosti, které vyplývají z členství České republiky v mezinárodních organizacích
a koordinuje zastupování České republiky v mezinárodních organizacích a v dalších
zahraničních aktivitách souvisejících s kybernetickou bezpečností,
c) vyžaduje od státních institucí zastoupených v Radě nezbytnou součinnost
při plnění závazků v oblasti kybernetické bezpečnosti,
d) aktivně vytváří podmínky pro hladké fungování spolupráce mezi členy
Rady,

2

e) řeší aktuální otázky kybernetické bezpečnosti a předkládá odborné návrhy
a doporučení vládě,
f) sleduje plnění závěrů z jednání Rady jejími členy,
g) shromažďuje, analyzuje a vyhodnocuje
kybernetické bezpečnosti poskytované členy Rady,

údaje

o

stavu

zajištění

h) připravuje návrh zprávy o stavu zajištění kybernetické bezpečnosti České
republiky, která je pravidelně předkládána předsedou vlády vládě jako výchozí
dokument, který stanovuje priority a z nich vyplývající úkoly v oblasti kybernetické
bezpečnosti pro nadcházející období,
i) spolupracuje s externími odbornými subjekty a využívá jejich výstupů
v zájmu zajišťování kybernetické bezpečnosti České republiky.
3. Zřízení Rady a výkon její činnosti nezbavuje státní instituce v ní zastoupené
odpovědnosti za zajišťování kybernetické bezpečnosti v rámci svých kompetencí
a zákonem svěřené odpovědnosti.

Článek 3
Složení Rady
1. Rada je složena z předsedy, výkonného místopředsedy, tajemníka a členů.
2. Předsedou Rady je předseda vlády a výkonným místopředsedou ředitel
Národního bezpečnostního úřadu. Funkci tajemníka Rady plní pracovník Národního
bezpečnostního úřadu, jmenovaný předsedou Rady.
3. Členy Rady jsou delegovaní zástupci příslušných státních institucí oprávnění
zastupovat vysílající instituci v plném rozsahu v otázkách kybernetické bezpečnosti.
Příslušnými státními institucemi jsou kromě Národního bezpečnostního úřadu:
a) Ministerstvo vnitra,
b) Ministerstvo obrany,
c) Ministerstvo zahraničních věcí,
d) Ministerstvo financí,
e) Ministerstvo průmyslu a obchodu,
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f) Ministerstvo dopravy,
g) Policie České republiky,
h) Úřad pro zahraniční styky a informace,
i) Bezpečnostní informační služba,
j) Vojenské zpravodajství,
k) Úřad pro ochranu osobních údajů,
l) Český telekomunikační úřad.
4. Člena Rady deleguje příslušný ministr, vedoucí zaměstnanec nebo služební
funkcionář.
5. Rada může na svá zasedání podle potřeby přizvat představitele subjektů
kritické infrastruktury státu a externí odborné subjekty.

Článek 4
Předseda Rady
Předseda Rady:
a) řídí Radu a odpovídá za její činnost,
b) pověřuje výkonného místopředsedu předsedáním zasedání Rady a případným
zastupováním Rady navenek a jednáním jeho jménem,
c) poskytuje zadání výkonnému místopředsedovi,
d) předkládá vládě pravidelně zprávu o stavu zajištění kybernetické bezpečnosti
České republiky,
e) vyhodnocuje plnění stanovených úkolů a účinnost přijímaných opatření a
navrhuje další postup.
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Článek 5
Výkonný místopředseda Rady
Výkonný místopředseda Rady:
a) plní v nepřítomnosti předsedy jeho úkoly, zejména předsedá zasedáním
Rady,
b) zastupuje na základě pověření předsedy Radu navenek a jedná jeho jménem,
c) vykonává další činnosti uložené předsedou.

Článek 6
Tajemník Rady
Tajemník Rady zejména:
a) zajišťuje organizační a odborné práce spojené s její činností podle pokynů
předsedy a výkonného místopředsedy,
b) sleduje, analyzuje a vyhodnocuje informace týkající se činnosti Rady,
c) na základě pokynů předsedy nebo výkonného místopředsedy a závěrů Rady
zpracovává návrh zprávy o stavu zajištění kybernetické bezpečnosti České republiky,
d) pravidelně sleduje plnění stanovených úkolů a účinnost přijímaných opatření,
e) spolupracuje při řešení úkolů s ministerstvy a jinými správními úřady, orgány
územní samosprávy a dalšími subjekty a zabezpečuje koordinaci mezinárodní
spolupráce a podle potřeby navazuje kontakty se zahraničními partnery,
f) předsedá v nepřítomnosti předsedy a výkonného místopředsedy zasedáním
Rady.
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Článek 7
Člen Rady
Člen Rady je
1. povinen:
a) účastnit se zasedání Rady,
b) podílet se na přípravě podkladů pro pravidelnou zprávu o stavu zajištění
kybernetické bezpečnosti České republiky,
c) aktivně se podílet na plnění úkolů vyplývajících ze závěrů jednání Rady,
d) být držitelem platného osvědčení fyzické osoby nejméně na úrovni stupně
utajení DŮVĚRNÉ, podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž tomuto stupni
odpovídajícího osvědčení pro cizí moc „NATO CONFIDENTIAL“,
2. oprávněn zejména:
a) podávat Radě návrhy včetně návrhů na delegaci svého zástupce do pracovní
skupiny nebo na přizvání externího odborného subjektu do pracovní skupiny,
b) písemným zmocněním delegovat kompetentního zástupce, který v plném
rozsahu člena Rady zastoupí v případě, že se člen Rady z vážných důvodů nemůže
zúčastnit jejího zasedání a pokud to vyžaduje povaha jednání.

Článek 8
Pracovní skupiny
1. V případě potřeby zřizuje Rada pro specifické úkoly pracovní skupiny. Rada
může do pracovní skupiny přizvat externí odborné subjekty.
2. Pracovní skupiny se přiměřeně řídí Statutem Rady a Jednacím řádem Rady.
3. Pracovní skupiny jsou složeny z věcně příslušných odborníků. Svého
zástupce do pracovní skupiny deleguje příslušný člen Rady.
4. Pracovní skupiny shromažďují a analyzují informace a připravují podklady
pro rozhodování Rady.
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Článek 9
Jednání Rady
Způsob jednání Rady upravuje Jednací řád Rady. Změny a doplňky Jednacího
řádu Rady schvaluje Rada.

Článek 10
Závěrečné ustanovení
Tento statut nabývá účinnosti dne 19. října 2011.

