
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 19. října 2011 č. 781 

 

o ustavení Národního bezpečnostního úřadu 

gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti 

a zároveň národní autoritou pro tuto oblast 

 

 

 

             Vláda 

 

             I. ustavuje  Národní bezpečnostní úřad gestorem problematiky kybernetické 

bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast; 

 

            II. zřizuje Radu pro kybernetickou bezpečnost; 

 

           III. schvaluje 

 

                1. vznik Národního centra kybernetické bezpečnosti, jako součásti 

Národního bezpečnostního úřadu, 

 

                2. dodatek ke Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky 

na období let 2011 až 2015, uvedený v části III materiálu č.j. 1060/11, 

 

                3. Statut Rady pro kybernetickou společnost, uvedený v příloze tohoto 

usnesení, 

 

                4. převod jednoho funkčního místa a příslušných mzdových a souvisejících 

výdajů z Ministerstva vnitra na Národní bezpečnostní úřad v roce 2011, 

 

                5. převod finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč z rozpočtové kapitoly 

Ministerstva vnitra do rozpočtové kapitoly Národního bezpečnostního úřadu         

v roce 2011, 

 

                6. zvýšení o 8 funkčních míst v roce 2012, o 10 funkčních míst v roce 2013, 

o 10 funkčních míst v roce 2014 a o 5 funkčních míst v roce 2015 Národního 

bezpečnostního úřadu, 
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                7. zvýšení rozpočtu Národního bezpečnostního úřadu pro zajištění činnosti 

Národního centra kybernetické bezpečnosti o 51,5 mil. Kč v roce 2012, o 61 mil. Kč 

v roce 2013, o 61 mil. Kč v roce 2014 a o 65 mil. Kč v roce 2015; 

 

            IV. ukládá 

 

                1. ministrům financí a vnitra a řediteli Národního bezpečnostního úřadu 

provést převody funkčních míst a příslušných rozpočtových prostředků podle bodu 

III/4 až 6 tohoto usnesení, 

 

                2. řediteli Národního bezpečnostního úřadu  

 

                    a) předložit vládě do 31. března 2012  

 

                        aa) aktualizovanou Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České 

republiky na období let 2011 až 2015, 

 

                        ab) aktualizovaný Akční plán opatření ke Strategii pro oblast 

kybernetické bezpečnosti České republiky na období let 2011 až 2015, 

 

                        ac) návrh věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnosti, 

 

                    b) zabezpečit činnost Rady pro kybernetickou bezpečnost a svolat první 

zasedání této rady do 30. listopadu 2011, 

 

                    c) vybudovat do 31. prosince 2015 plně funkční Národní centrum 

kybernetické bezpečnosti a jako jeho součást vládní koordinační místo pro okamžitou 

reakci na počítačové incidenty (vládní CERT - Computer Emergency Response 

Team), 

 

                3. ministrům vnitra a obrany a řediteli Bezpečnostní informační služby 

spolupracovat s ředitelem Národního bezpečnostního úřadu při přípravě návrhu 

věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnosti, 

 

                4. řediteli Národního bezpečnostního úřadu zpracovat ve spolupráci 

s ministry vnitra a obrany a ředitelem Bezpečnostní informační služby a vládě             

do 31. července 2013 předložit návrh zákona o kybernetické bezpečnosti, 

 

                5. vedoucím ústředních orgánů státní správy a řediteli Bezpečnostní 

informační služby vyvíjet potřebnou součinnost při plnění úkolů Rady pro 

kybernetickou bezpečnost, 

 

                6. ministru financí zohlednit nároky na státní rozpočet České republiky 

podle bodu III/7 tohoto usnesení v návrhu státního rozpočtu České republiky, kapitoly 

Národního bezpečnostního úřadu, 
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                7. ministru obrany zajistit v roce 2011 zápisem převod příslušnosti 

hospodaření k objektu v Brně, ulici Mučednická č. 31 (CE 06-03-18), k budově 

č.p. 112, poz. parc. č. 3000 a poz. parc. č. 3001 v katastrálním území Žabovřesky, a to 

z Ministerstva obrany na Národní bezpečnostní úřad; 

 

            V. doporučuje guvernérovi České národní banky vyvíjet potřebnou součinnost 

při plnění úkolů Rady pro kybernetickou bezpečnost; 

 

            VI. zrušuje usnesení vlády ze dne 24. května 2010 č. 380, o zřízení 

Meziresortní koordinační rady pro oblast kybernetické bezpečnosti; 

 

           VII. mění usnesení vlády ze dne 15. března 2010 č. 205, o řešení problematiky 

kybernetické bezpečnosti České republiky, tak, že se  

 

                1. zrušuje bod II a III/1,2 uvedeného usnesení, 

 

                2. dosavadní bod III/3 označuje jako bod II/1, dosavadní bod III/4 jako       

bod II/2 a dosavadní bod III/5 jako bod II/3. 

 

 

 

Provedou: 

ministři vnitra, 

obrany, financí, 

vedoucí ústředních orgánů státní správy, 

ředitelé Národního bezpečnostního úřadu, 

Bezpečnostní informační služby 

 

Na vědomí: 

guvernér České národní banky 

 

 

 

 
 

 Předseda vlády 

 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

  

 

 


