
 

 

 

 

 

 

 

Č. j.: 626/2019-NÚKIB-E/210  Brno 7. března 2019   

     

     

Odpověď k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  
informacím, ve znění pozdějších předpisů   

 

Vážený pane xxxxxxxxxx,   
 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  
informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), kterou  
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „Úřad“) obdržel dne 19. února 2019,  
Vám ve struktuře dle Vaší žádosti sděluji následující:   

 

1) Ředitel Úřadu je jmenován, po projednání ve výboru Poslanecké sněmovny příslušným ve věcech   
bezpečnosti, vládou ČR dle § 21a odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti   
a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ing. Dušan Navrátil byl jmenován, co   
by osoba ředitele Úřadu, Usnesením vlády České republiky č. 522 ze dne 24. července 2017.   

2) Usnesením vlády České republiky č. 522 ze dne 24. července 2017 Vám zasíláme v příloze.   

3) Plat ředitele Úřadu je stanoven na základě zmocnění zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve   
znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve   
veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády, kterým se mění   
některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních   
zaměstnanců.    

4) Aktuální platový výměr byl vydán řediteli úřadu 31. prosince 2018 na základě vydání nařízení vlády   
č. 263/2018 Sb., nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování   
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců.   

5) O přiznání odměny řediteli Úřadu rozhoduje vláda ČR.   
 

 

 

 S pozdravem   
Mgr. Pavel Král   

ředitel odboru právního   
 

xxxxxxxxxx, e-mailem    
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USNESENÍ 
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 24. července 2017 č. 522 
 

o návrhu na jmenování ředitele Národního úřadu pro kybernetickou a informační 
bezpečnost, odvolání vládního zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti a  

o změně usnesení vlády ze dne 19. prosince 2016 č. 1178 
 

Vláda 
I. odvolává ke dni 31. července 2017 z funkce vládního zmocněnce pro oblast 

kybernetické bezpečnosti Ing. Dušana Navrátila; 

II. jmenuje s účinností od 1. srpna 2017 Ing. Dušana Navrátila ředitelem Národního úřadu 
pro kybernetickou a informační bezpečnost; 

III. mění usnesení vlády ze dne 19. prosince 2016 č. 1178, tak, že zrušuje 

1. bod III/4 a přílohu tohoto usnesení, 
2. bod IV/4,  
3. v části V bodu 5) slova „do doby splnění úkolu pod bodem IV/4d) tohoto usnesení“. 

 
 
Provede: 
předseda vlády 
 
 
 
 
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.  
předseda vlády 


