
    

USNESENÍ 

BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU 
ze dne 19. října 2021 č. 41 

 

ke zřízení funkce koordinátora agendy čelení hybridnímu působení a Odborné 

pracovní skupiny Bezpečnostní rady státu pro čelení hybridnímu působení 

 
 

Bezpečnostní rada státu 

I. zřizuje  

1. funkci koordinátora agendy čelení hybridnímu působení, kterého jmenuje předseda 
Bezpečnostní rady státu, 

2. Odbornou pracovní skupinu Bezpečnostní rady státu pro čelení hybridnímu působení 
(dále jen „Odborná pracovní skupina“) v rámci systému Bezpečnostní rady státu, 
k meziresortní výměně informací a koordinaci řešení v oblasti čelení hybridnímu 
působení, ve složení koordinátor agendy čelení hybridnímu působení (vedoucí), ředitel 
sekretariátu Bezpečnostní rady státu, určení zástupci členů vlády, České národní banky, 
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, Národního bezpečnostního úřadu, Národního 
úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, Bezpečnostní informační služby, 
Úřadu pro zahraniční styky a informace, Vojenského zpravodajství, Armády České 
republiky, Policie České republiky, Generálního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru a státní tajemnice pro evropské záležitosti; 

II. stanoví, že Odborná pracovní skupina k zásadním záležitostem, k nimž je nutné 
zaujmout společné stanovisko, přijímá závěry, o kterých dává koordinátor agendy čelení 
hybridnímu působení hlasovat; k přijetí závěrů je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 
všech členů Odborné pracovní skupiny; 

III. ukládá  

1. koordinátorovi agendy čelení hybridnímu působení 

a) cestou jmenovaných členů Odborné pracovní skupiny koordinovat výměnu informací 
a  přípravu návrhů opatření týkajících se oblasti čelení hybridnímu působení, a to tak, 
aby nebyly ohroženy sledované důležité zájmy subjektů, jejichž zástupci jsou členy 
Odborné pracovní skupiny, 

b) informovat pravidelně předsedu Bezpečnostní rady státu o výsledcích jednání Odborné 

pracovní skupiny, 

c) předkládat předsedovi Bezpečnostní rady státu na základě závěrů Odborné pracovní 
skupiny návrhy řešení z oblasti čelení hybridnímu působení přesahující působnost 
jednotlivých subjektů, jejichž zástupci jsou členy Odborné pracovní skupiny; 



    

2. členům vlády, předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, řediteli Národního 
bezpečnostního úřadu, řediteli Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost, ředitelům zpravodajských služeb České republiky, náčelníkovi Generálního 
štábu Armády České republiky, policejnímu prezidentovi, generálnímu řediteli 
Hasičského záchranného sboru a státní tajemnici pro evropské záležitosti 

a) oznámit jmenování svých zástupců na pozice člena Odborné pracovní skupiny do 
31. října 2021, 

b) spolupracovat cestou jmenovaných zástupců Odborné pracovní skupiny s koordinátorem 
agendy čelení hybridnímu působení při zpracování materiálů podle bodu III/1c) tohoto 
usnesení, 

c) v případě zjištění hybridního působení v oblasti své působnosti předkládat po projednání 
v Odborné pracovní skupině informace a návrhy řešení Bezpečnostní radě státu, 
případně vládě. Ředitelé zpravodajských služeb České republiky postupují při takových 
zjištěních podle § 8 odst. 3 zákona č.153/1994 Sb., o zpravodajských službách České 
republiky; 

IV. doporučuje guvernérovi České národní banky spolupracovat na realizaci úkolů 
uvedených v bodě III/2 tohoto usnesení; 

V. ruší  

1. usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 8. března 2017 č. 9, k Odborné pracovní 
skupině Bezpečnostní rady státu pro hybridní hrozby, 

2. usnesení Bezpečnostní rady státu ze dne 21. prosince 2020 č. 42, ke Změně usnesení 
Bezpečnostní rady státu ze dne 8. března 2017 č. 9. 

Provedou: 
členové vlády, 

koordinátor agendy čelení hybridnímu působení, 

předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 

ředitel Národního bezpečnostního úřadu, 

ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, 

ředitelé zpravodajských služeb České republiky, 

náčelník Generálního štábu Armády České republiky, 

policejní prezident,  

generální ředitel Hasičského záchranného sboru, 

státní tajemnice pro evropské záležitosti, 

ředitel sekretariátu Bezpečnostní rady státu 

 
 

Na vědomí: 
guvernér České národní banky 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš v. r. 
předseda vlády 
a předseda Bezpečnostní rady státu 


