Příloha
usnesení vlády
ze dne 19. prosince 2016 č. 1178

STATUT
VLÁDNÍHO ZMOCNĚNCE PRO OBLAST KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
Článek l
1. Vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti jmenuje a odvolává vláda
na návrh předsedy vlády;
2. Vládní zmocněnec se jmenuje k řádnému zajištění odštěpení problematiky
kybernetické bezpečnosti, P.R.S. Galileo, ochrany utajovaných informací
v informačních a komunikačních systémech, kryptografické ochrany a vědy a
výzkumu v těchto oblastech a k zajištění vzniku nového ústředního správního úřadu
s názvem Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost se sídlem
v Brně. Vládní zmocněnec řídí pracovní skupinu pro vyčlenění těchto agend
z Národního bezpečnostního úřadu.
Článek 2
Vládní zmocněnec
1. Vládní zmocněnec odpovídá za řízení a koordinaci prací pro úkol uvedený v čl. 1
odst. 2 Statutu a podle usnesení vlády ze dne 19. prosince 2016 č. 1178;
2. Vládní zmocněnec stojí v čele pracovní skupiny, která působí při Národním
bezpečnostním úřadu. Národní bezpečnostní úřad skupině poskytuje materiálně
technické vybavení, zařízení a podporu;
3. Pracovní skupinou pro vyčlenění agend Národního bezpečnostního úřadu do nově
vznikajícího ústředního správního úřadu se v souvislosti s tímto Statutem rozumí
účelově a dočasně zřízený organizační celek v rámci Národního bezpečnostního
úřadu, který se skládá z pracovníků Národního bezpečnostního úřadu, kteří jsou
dočasně pověřeni rovněž výkonem činnosti pro vládního zmocněnce, pracovní
skupinu určí ředitel Národního bezpečnostního úřadu podle požadavků vládního
zmocněnce;
4. Ke splnění úkolů podle tohoto Statutu a usnesení vlády je vládní zmocněnec
oprávněn užívat prostory v budově Národního bezpečnostního úřadu určené po
dohodě s ředitelem Národního bezpečnostního úřadu, využívat jeho materiálně
technické zabezpečení, zejména vybavení a zařízení kancelářskou a výpočetní
technikou a používat jeho osobní automobil podle článku V. zákona č. 10/1993 Sb.,
o státním rozpočtu pro rok 1993, v znění pozdějších předpisů;
5. Vládní zmocněnec je zaměstnancem Národního bezpečnostního úřadu, kterému
přísluší plat ve výši 105.000,- Kč měsíčně, jeho činnost řídí předseda vlády, kterému
vládní zmocněnec přímo odpovídá, a jeho právní postavení se řídí zákoníkem práce.

Článek 3
Pravomoci vládního zmocněnce
Vládní zmocněnec
a) předkládá vládě prostřednictvím předsedy vlády návrhy opatření nutných k zabezpečení plnění úkolů podle tohoto Statutu a usnesení vlády ze dne 19. prosince 2016
č.1178, a to včetně legislativních návrhů,
b) jedná s ministry a ostatními vedoucími ústředních správních úřadů a dalšími zástupci
moci výkonné i zákonodárné, s nevládními organizacemi a soukromými subjekty,
přijímá závazky pro budoucí vznik Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost a vyžaduje součinnost mezi ministerstvy a ostatními ústředními správními
úřady ke splnění úkolů podle tohoto Statutu a usnesení vlády ze dne 19. prosince 2016 č. 1178;
c)

d)

vyvíjí úsilí ke splnění úkolů dle usnesení vlády ze dne 28. listopadu 2016 č. 1049
o posílení kapacity Národního centra kybernetické bezpečnosti v Brně - Černých
Polích vybudováním nové budovy, která bude sídlem Národního úřadu pro
kybernetickou a informační bezpečnost,
řídí pracovní skupinu podle čl. 2 odst. 3 tohoto Statutu a odpovídá za její činnost,

e) podle potřeby připravuje zprávy o plnění úkolů podle usnesení vlády ze dne
19. prosince 2016 č. 1178 a informuje předsedu vlády, ministry a další vedoucí
ústředních správních úřadů;
f)

zajišťuje styk se sdělovacími prostředky k problematice kybernetické bezpečnosti a

g) jedná se zahraničními partnery v oblasti kybernetické bezpečnosti.
Článek 4
Pracovní skupina
1.
Pracovní skupina podle pokynů vládního zmocněnce zpracovává potřebné
materiály, vytváří analýzy, navrhuje legislativní změny ke splnění úkolů podle usnesení
vlády ze dne 19. prosince 2016 č. 1178 a tohoto Statutu.
2. Pracovní skupina jedná podle pokynů vládního zmocněnce s ministry a ostatními
vedoucími ústředních správních úřadů a dalšími zástupci moci výkonné i zákonodárné,
s nevládními organizacemi a soukromými subjekty, realizuje s nimi součinnost a koordinaci
prací ke splnění úkolů podle usnesení vlády ze dne 19. prosince 2016 č. 1178 a tohoto
Statutu.

3. Pracovní skupina plní další úkoly související se zabezpečením funkce vládního
zmocněnce.
4. Organizační strukturu pracovní skupiny a způsob zabezpečení její činnosti v rámci
Národního bezpečnostního úřadu stanoví ředitel Národního bezpečnostního úřadu podle
požadavků vládního zmocněnce.

Článek 5
Závěrečné ustanovení
Tento statut nabývá účinnosti dne 1. února 2017 a jeho změny podléhají schválení
vládou.

