VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha
k usnesení vlády
ze dne 10. května 2017 č. 360
ve znění usnesení vlády ze dne
18. dubna 2018 č. 247

Statut
Výboru pro kybernetickou bezpečnost
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Výbor pro kybernetickou bezpečnost (dále jen „Výbor“) je stálým pracovním orgánem
Bezpečnostní rady státu pro koordinaci plánování opatření k zajišťování kybernetické
bezpečnosti České republiky.
(2) Výbor byl zřízen usnesením vlády ze dne 10. května 2017 č. 360.
Článek 2
Působnost Výboru
(1) Výbor koordinuje plánování opatření k zajišťování kybernetické bezpečnosti České
republiky.
(2) Výbor v rámci své působnosti uvedené v odstavci 1 zejména:
a) zabezpečuje
meziresortní
spolupráci,
projednává
záměry
plánovacích
a koncepčních materiálů z oblasti kybernetické bezpečnosti předkládaných
ministerstvy a jinými ústředními správními úřady a doporučuje jejich projednání
v Bezpečnostní radě státu,
b) zabezpečuje mezirezortní koordinaci plánovacích a přípravných aktivit v oblasti
zajišťování kybernetické bezpečnosti, důležitých pro stabilitu a bezpečnost České
republiky s důrazem na ochranu kritické informační infrastruktury,
c) posuzuje a projednává požadavky státních orgánů uplatňované v rámci zajišťování
kybernetické bezpečnosti,
d) posuzuje a projednává dokumenty na základě usnesení Bezpečnostní rady státu,
e) zpracovává a projednává vlastní materiály,
f) projednává vyhodnocení meziresortních připomínkových řízení k materiálům
vztahujícím se k působnosti Výboru a doporučuje jejich projednání v Bezpečnostní
radě státu,
g) posuzuje, projednává a koordinuje základní zaměření činnosti zástupců České
republiky v orgánech EU, NATO a dalších mezinárodních organizacích, navazuje,
rozvíjí spolupráci s mezinárodními subjekty a přispívá k formování jednotného
postoje v oblasti kybernetické bezpečnosti České republiky směrem do zahraničí.

(3) Výbor pracuje na základě Plánu práce Výboru na kalendářní rok, který vychází
z Plánu práce Bezpečnostní rady státu na kalendářní rok, a na základě podnětů členů
Výboru.
Článek 3
Složení Výboru
(1) Výbor má 12 členů.
(2) Předsedou Výboru je předseda vlády a předseda Bezpečnostní rady státu. Výkonným
místopředsedou Výboru je ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační
bezpečnost.
(3) Dalšími členy Výboru jsou:
a) náměstek ministra zahraničních věcí,
b) náměstek ministra obrany,
c) náměstek ministra financí,
d) náměstek ministra vnitra,
e) ředitel Bezpečnostní informační služby,
f) ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace,
g) ředitel Vojenského zpravodajství,
h) policejní prezident,
i) ředitel Národního bezpečnostního úřadu,
j) generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky,
k) ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu,
l) předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu.
(4) Členem Výboru může být pouze osoba, která je podle zákona o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti držitelem platného osvědčení fyzické osoby
nejméně stupně utajení Důvěrné a je poučena.
(5) Člen Výboru může předsedovi Výboru v závažných situacích, týkajících se stability
a bezpečnosti České republiky, podat návrh na svolání mimořádné schůze Výboru,
pak se schůze Výboru svolá v nejbližším vhodném termínu.
(6) Členové Výboru se účastní všech schůzí. K zabezpečení trvalého zastupování
jmenuje člen Výboru svého trvalého zástupce, který se účastní jednání Výboru
v případě nepřítomnosti člena Výboru se všemi právy a povinnostmi člena Výboru.
Písemné oznámení o jmenování trvalého zástupce zašlou členové výkonnému
místopředsedovi Výboru.
(7) Ve výjimečných případech, kdy se jednání nemůže zúčastnit člen Výboru ani jeho
trvalý zástupce, lze na zasedání delegovat jiného zástupce člena Výboru, který se
musí prokázat písemným pověřením člena Výboru a účastní se jednání se všemi
právy a povinnostmi člena Výboru.
(8) Člena Výboru uvedeného v odstavci 3 písm. a) až d) jmenuje a odvolává příslušný
ministr. Osoby uvedené v odstavci 3 písm. e) až l) jsou členy Výboru po dobu výkonu
příslušné funkce. Změny členů Výboru a jejich trvalých zástupců ohlašují subjekty
zastoupené ve Výboru písemně výkonnému místopředsedovi Výboru.

Článek 4
Schůze Výboru
(1) Schůze Výboru jsou neveřejné a řídí se Jednacím řádem Výboru.
(2) Schůzi Výboru svolává výkonný místopředseda Výboru na základě pokynu předsedy
Výboru nebo pověřený člen Výboru. Výbor se schází
a) pravidelně v řádném termínu nejméně jednou za 3 měsíce,
b) dále podle potřeby včetně mimořádného svolání na základě žádosti některého
člena Výboru.
Článek 5
Pracovní orgány Výboru
(1) K projednávání věcné problematiky může Výbor zřídit ze svých členů, zástupců věcně
příslušných ministerstev a jiných ústředních správních úřadů a přizvaných odborníků
odborné pracovní skupiny a jmenovat jejich vedoucí.
(2) Vedoucí odborných pracovních skupin řídí jejich schůze a předkládají v nich
zpracované materiály k posouzení na schůzi Výboru.
(3) Schůze odborných pracovních skupin nemají vlastní jednací řád, řídí se přiměřeně
Jednacím řádem Výboru.
Článek 6
Sekretariát Výboru
(1) Funkci sekretariátu Výboru, který zajišťuje činnost Výboru, plní Národní úřad pro
kybernetickou a informační bezpečnost.
(2) Vedoucího sekretariátu jmenuje a odvolává ředitel Národního úřadu pro kybernetickou
a informační bezpečnost.
(3) Sekretariát Výboru provádí průběžně kontrolu plnění Plánu práce Výboru na
kalendářní rok a o výsledcích předkládá Výboru jednou ročně zprávu.
(4) Sekretariát Výboru dále zejména
a) administrativně, odborně, organizačně a technicky zajišťuje činnost Výboru a jeho
pracovních orgánů,
b) zajišťuje v rámci plnění úkolů Výboru pracovní styk s příslušnými ministerstvy
a s dalšími orgány veřejné moci,
c) soustřeďuje podklady pro činnost Výboru, zpracovává stanoviska pro předsedu
Výboru a podklady předkládané předsedou Výboru,
d) odpovídá za splnění podmínek personální, administrativní a fyzické bezpečnosti
v průběhu schůzí Výboru a schůzí jeho pracovních orgánů podle zákona o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
e) zajišťuje přizvání osob na schůze Výboru podle článku 7,
f) zpracovává dokumentaci ze schůzí Výboru a konečná znění usnesení Výboru
a vede jejich evidenci.

Článek 7
Externí spolupráce
(1) Výbor může na své schůze podle potřeby přizvat představitele ministerstev a jiných
ústředních správních úřadů, kteří nejsou členy Výboru, případně další odborníky.
O přizvání těchto osob rozhoduje předseda Výboru na základě potřeby nebo
odůvodněného návrhu člena Výboru.
(2) Osoba přizvaná podle odstavce 1 musí být podle zákona o ochraně utajovaných
informací a o bezpečnostní způsobilosti držitelem platného osvědčení fyzické osoby
stupně utajení, ve kterém probíhá schůze Výboru nebo část programu schůze, k níž
je přizvána, a musí být poučena.
Článek 8
Práva a povinnosti členů Výboru
(1) Předseda Výboru má všechna práva členů Výboru a dále má právo:
a) rozhodnout o svolání schůze Výboru v řádném i mimořádném termínu,
b) kontrolovat plnění usnesení Výboru.
(2) Členové Výboru mají zejména právo:
a) vyžádat si od státních orgánů, ministerstev a jiných ústředních správních úřadů
potřebné podklady nebo údaje související s předkládanou problematikou,
konzultovat a projednávat obsah materiálů s příslušnými funkcionáři,
b) klást dotazy ostatním členům Výboru, odborných pracovních skupin a osobám
přizvaným na schůzi Výboru dle článku 7,
c) přednášet své návrhy na dopracování nebo úpravu předkládaného materiálu,
d) požádat předsedu Výboru prostřednictvím výkonného místopředsedy Výboru
o svolání mimořádné schůze Výboru nebo o doplnění programu k projednání
neodkladných záležitostí či ústních informací,
e) navrhovat náměty do Plánu práce Výboru na kalendářní rok.
(3) Nemůže-li se člen Výboru z vážných důvodů zúčastnit schůze Výboru, má právo své
připomínky k projednávanému materiálu sdělit předsedovi Výboru nebo je sdělit na
schůzi Výboru zástupcem, při respektování ustanovení o zastupování uvedených
v článku 3, odstavcích 6 a 7 tohoto Statutu.
(4) Předseda i členové Výboru mají zejména povinnost:
a) řídit se usneseními Výboru,
b) osobně se účastnit schůzí Výboru, případně se dát zastoupit v souladu
s ustanovením článku 3 odstavců 6 a 7 tohoto Statutu,
c) prostudovat a podle své působnosti posoudit materiály předkládané na schůzi
Výboru, podle potřeby se vyjadřovat k projednávaným materiálům a zaujímat k nim
svá stanoviska.
(5) Členové výboru jsou dále povinni:
a) informovat svého nadřízeného o závěrech ze schůze Výboru,
b) pro zabezpečení kontroly plnění usnesení Výboru předkládat Výboru informaci
o plnění jim uložených úkolů.

Článek 9
Jednací řád Výboru
(1) Schůze Výboru a způsob zpracování a předkládání materiálů se řídí Jednacím řádem
Výboru.
(2) Jednací řád Výboru a jeho změny a doplnění schvaluje Bezpečnostní rada státu.
Článek 10
Závěrečná ustanovení
(1) Změny a doplnění tohoto Statutu schvaluje vláda.
(2) Tento Statut je přístupný veřejnosti na internetové stránce a v sídle Úřadu vlády
České republiky.
(3) Tento Statut nabývá účinnosti dnem 10. května 2017.

