
 

 

 

 

 

Poslání, vize a hodnoty 

Národního úřadu pro kybernetickou a infomační bezpečnost 

 

 

1. Úvod – slovo ředitele 

Cílem tohoto textu je shrnout vše podstatné o poslání, vizi a sdílených hodnotách Národního úřadu  

pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „NÚKIB“ nebo „Úřad“) a poskytnout tak vodítko  

pro každodenní práci všech zaměstnanců NÚKIB.  

Obsah je výsledkem úvah, diskusí a práce kolegů napříč Úřadem, tedy i Vaší a moje. Právě proto,  

že správné definování těchto pojmů a jejich obsahu považuji za naprosto zásadní a určující pro každého 

z nás i pro naše budoucí spolupracovníky a naše nástupce, předcházelo mu několik měsíců diskusí  

příprav. Ty se odehrávaly jak v jednotlivých organizačních součástech NÚKIB, tak i na úrovni širšího  

i užšího vedení naší organizace.  

Samotné pojmy a jejich popis jsou sice důležité, ještě důležitější ale je, abychom je všichni přijali za své, 

ztotožnili se s nimi a řídili se jimi při našem každodenním úsilí.  

Jsem přesvědčen o tom, že níže popsané poslání, vize a sdílené hodnoty odpovídají skutečné roli  

a potřebám NÚKIB.  

 

 



 

 

2. Poslání 
 

Poslání NÚKIB odpovídá na otázku „proč“. Popisuje, proč existujeme, jaký je účel našeho Úřadu a proč 

děláme to, co děláme. Naše poslání je to nejdůležitější, co musíme mít při všem, co děláme, na mysli – 

musí být ve středu všeho, co děláme. Logicky by to tedy mělo být to, v čem jsme nejlepší, a my bychom 

vždy měli usilovat o to, abychom v tom nejlepší byli. Poslání je to, od čeho se musí odvíjet naše priority, 

na co se musí zaměřovat naše úsilí.  

 

 

 

 

 

 

 

Toto poslání je platné pro všechny působnosti našeho Úřadu (kybernetickou bezpečnost  

u neutajovaných informací, informační bezpečnost pro systémy nakládající s utajenými informacemi, 

zajištění PRS GNSS i všechny další činnosti). Vše, co děláme, je o bezpečnosti dat a informací  

a o odolnosti v kyberprostoru, bez ohledu na to, jak různé zákonné normy tu či onu oblast v současnosti 

nazývají a jestli s pojmem „kyberprostor“ operují či nikoliv.   

 

3. Vize 

Vize NÚKIB je obraz budoucnosti, jakou ji chceme mít a vytvářet, a odpovídá na otázku „čím chceme 

být, čeho chceme dosáhnout“. Naše vize není konkrétní bod v čase. Je to ideál a stav, ke kterému 

směřujeme, aniž bychom nutně věděli, kdy ho dosáhneme. Vize je pro nás kompas a průvodce, 

inspiruje nás k tomu, abychom šli správným směrem. Je svázána s našim posláním. Říká nám,  

jak chceme vypadat v budoucnosti, protože tak budeme nejlépe plnit naše poslání.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslání NÚKIB 

Posilujeme bezpečnost a odolnost České republiky  

v kyberprostoru. 

Vize NÚKIB 

Jsme profesionální a důvěryhodnou autoritou a lídrem  

v informační a kybernetické bezpečnosti doma i v zahraničí. 

Neustále se učíme a adaptujeme, chceme být připraveni i na to,  

co teprve přijde. 

Inspirujeme, vedeme a podporujeme společné úsilí  

v budování bezpečné informační společnosti. 

Jsme tým, ve kterém chtějí lidé pracovat. 



 

 

 

Tato ambiciózní vize nás inspiruje k tomu, abychom NÚKIB rozvíjeli tak, aby byl profesionální  

a důvěryhodnou autoritou a byl lídrem v informační a kybernetické bezpečnosti, a to nejen v ČR,  

ale i v zahraničí.  

Profesionální a důvěryhodná autorita vyžaduje odbornost, kvalitu, iniciativu i odpovědné a věrohodné 

chování.  

Pokud chceme úspěšně naplňovat naše poslání, musíme vést a podporovat společné úsilí celé 

společnosti – musíme být lídrem. Musíme ostatní inspirovat a motivovat ke správnému a žádoucímu 

jednání, musíme je podporovat, jít příkladem a ukazovat cestu. Lídr musí být ostatním vzorem.  

To je obrovská výzva i odpovědnost.  

Abychom tuto vizi mohli naplňovat, nesmíme se nikdy přestat učit. Musíme se neustále rozvíjet, 

adaptovat a chystat na budoucnost – musíme být lídrem změn, ne jejich pozorovatelem.  

To vše vyžaduje chování, prostředí a kulturu organizace, která přitahuje kvalitní, motivované a loajální 

lidi, které si dokáže udržet, protože v ní chtějí pracovat.  

Nejdůležitější je však tým. Náš úspěch či neúspěch se bude vždy odvíjet od schopnosti pracovat  

jako jeden tým. NÚKIB bude vždy hodnocen jako jeden celek bez ohledu na to, kolik odborníků  

v něm pracuje. Jen jako jeden tým můžeme úspěšně naplňovat naše poslání i vizi.  

 

4. Sdílené hodnoty 

 
Sdílené hodnoty NÚKIB odpovídají na otázku „jací máme být“, abychom naplňovali naše poslání a vizi. 

Jsou souborem žádoucích vlastností a charakteristik každého z nás. Na rozdíl od vize, naše sdílené 

hodnoty nejsou něčím, na co v budoucnu aspirujeme. Podle těchto hodnot musíme žít každý den  

již dnes. Jsou návodem pro naše kolektivní chování a jsou také vhodným vodítkem při výběru nových 

kolegů. Chceme totiž pracovat s lidmi, kteří věří tomu, čemu věříme my, a jsou schopni a ochotni  

se podle toho chovat.  

Tak, jako nám poslání a vize říkají, co je účelem naší existence, co děláme a kam směřujeme, sdílené 

hodnoty nám říkají, kdo jsme. Tyto hodnoty se projevují našim chováním, tedy tím, co říkáme  

a co děláme.  

Každý jsme trochu jiný a každá odbornost na NÚKIB vyžaduje odlišný profil a požadavky na jednotlivce. 

Tyto hodnoty však sdílíme všichni, nastavují obecné společné normy, které jsou stejné pro každého 

z nás bez ohledu na odbornost či postavení. Každý z nás musí usilovat o to, aby podle těchto hodnot 

dennodenně žil a choval se podle nich. Zároveň mohou každému z nás sloužit jako vodítko při našem 

každodenním rozhodování.  

Níže popsané sdílené hodnoty jsou plně v souladu s platným Etickým kodexem zaměstnanců NÚKIB, 

vzájemně se doplňují a podporují jeho naplňování. Je proto důležité je vždy aplikovat v souladu 

s vysokým etickým standardem, který tento kodex stanovuje.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loajalita 

Vše, co děláme, děláme ve prospěch České republiky, věrnost své zemi je pro nás nejvyšší hodnotou. 

Jsme tu proto, abychom sloužili našim spoluobčanům. Jsme loajální vůči NÚKIB a svým kolegům, závisí 

na tom plnění našeho poslání a úspěch celého týmu. Stavíme dobro své země, své organizace a svých 

kolegů před své vlastní zájmy. 

Profesionalita 

Plníme své poslání důsledně, v nejvyšší možné kvalitě a s maximálním nasazením. Jsme iniciativní, 

nepřehlížíme problémy a řešíme je, aniž bychom čekali na zadání a úkoly. Nikdy se nepřestáváme učit 

a zdokonalovat sebe i svůj tým. Svým příkladem se snažíme inspirovat ostatní.  

Důvěryhodnost 

Říkáme vždy pravdu a plníme to, k čemu jsme se zavázali. Neslibujeme to, co nesplníme, a plníme,  

co jsme slíbili.  

Týmová práce 

Cíle NÚKIB jsou cíle každého z nás a každý je připraven spolupracovat na jejich dosažení.  

Jsme připraveni pomoci uspět svému kolegovi, protože úspěch týmu závisí na každém jednotlivci  

a úspěch kolegy je i můj vlastní. Jsme otevření a jako jeden tým jsme připraveni spolupracovat  

s každým, kdo sdílí naše cíle a hodnoty. 

Odvaha  

Vždy děláme to, čemu věříme, že je správné, a jsme připraveni za to nést odpovědnost. Máme odvahu 

říct pravdu a udělat správnou věc, i kdyby to pro nás znamenalo osobní riziko. Nebojíme se 

odpovědnosti, vyhledáváme ji.  
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Respekt  

Každý z nás má právo na úctu a každý je důležitý. Náš vlastní úspěch i naše bezpečí je závislé na úsilí  

a podpoře ostatních. Chováme se ke svým kolegům, partnerům a spoluobčanům s respektem  

a pokorou. Jsme si vědomi, že bez jejich podpory bychom nemohli uspět. 

 

 

 

6. prosince 2021  

 

 

 

Ing. Karel Řehka, v. r. 
ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost 
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