USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 28. listopadu 2016 č. 1050
ke Strategickému rámci Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR
Vláda
I.

schvaluje

1. Strategický rámec Národního cloud computingu – eGovernment cloud ČR, obsažený
v části III materiálu čj. 1499/16 (dále jen „Strategický rámec)“,
2. zahájení realizace projektu Příprava vybudování eGovernment cloudu (dále jen „Projekt“)
podle Strategického rámce,
3. založení pracovní skupiny složené ze zástupců Ministerstva vnitra, Ministerstva financí a
Národního bezpečnostního úřadu, zástupců ústředních orgánů státní správy, zástupců
zpravodajských služeb a zástupců odborné veřejnosti,
4. aktualizaci Akčního plánu k Národní strategii kybernetické bezpečnosti České republiky
na období let 2015 až 2020 obsaženou v části IV materiálu čj. 1499/16;
II. ukládá
1. ministru vnitra
a) zajistit naplňování cílů stanovených ve Strategickém rámci,
b) vytvořit pracovní skupinu pod Radou vlády pro informační společnost podle bodu
I/3 tohoto usnesení, která se bude podílet na realizaci Projektu,
c) předložit vládě do 31. prosince 2017 k rozhodnutí o dalším postupu souhrnnou
analytickou zprávu jako výstup z Projektu včetně souboru opatření a harmonogramu
jejich plnění pro II. a III. fázi,
d) průběžně informovat Radu vlády pro informační společnost o realizaci Projektu,
2. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí, ministryni pro místní rozvoj a
řediteli Národního bezpečnostního úřadu spolupracovat s ministrem vnitra při naplňování
opatření podle bodu II/1 tohoto usnesení,
3. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů plnit úkoly podle
bodu II/1 tohoto usnesení jako společný úkol, a to do doby ukončení realizace Projektu,

4. 1. místopředsedovi vlády pro ekonomiku a ministru financí a ministru vnitra do 31. ledna 2017 uzavřít dohodu k dosažení cílů Projektu a za účelem splnění společného úkolu
při implementaci opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti formou sdílení ICT
kapacit a infrastruktury včetně datových center, podle bodu I a II tohoto usnesení.

Provedou:
členové vlády,
vedoucí ostatních ústředních správních úřadů,
ředitel Národního bezpečnostního úřadu

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
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