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	Text54: * Povinné pole
** Povinné pole v případě, že je vybrána volba "Pokračování dříve oznámeného incidentu", jedná se o ID dříve oznámeného 
      incidentu / události, na které chcete navázat nové hlášení
*** zdroj: http://www.ecsirt.net/cec/service/documents/wp4-clearinghouse-policy-v12.html 
**** Identifikátor zadávejte jen tehdy, pokud Vám byl sdělen ze strany GovCERTu (jde o jednoznačný identifikátor orgánu nebo osoby)
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Právo změny dokumentu vyhrazeno.
Orgány a osoby podle § 3 zákona o kybernetické bezpečnosti, písm. b) (orgány nebo osoby zajišťující významnou síť) hlásí kybernetické bezpečnostní incidenty národnímu CERT týmu (NIC.CZ) prostřednictvím formuláře, zveřejněného na: www.csirt.cz/stateincidentreport


