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Úvod 
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout poskytovatelům služeb elektronických komunikací, 

subjektům zajišťujícím sítě elektronických komunikací, orgánů a osobám zajišťujícím 

významnou síť, stejně tak jako správcům a provozovatelům informačních a komunikačních 

systémů kritické informační infrastruktury (dále jen „KII“), významných informačních systémů 

(dále jen „VIS“) a informačních systémů základní služby (dále jen „ISZS“) podporu, jak správně 

vyplnit formulář „Oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho výsledku“. 

V případě dotazů se prosím obracejte na sekretariát Národního úřadu pro kybernetickou 

a informační bezpečnost: 

 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 

Mučednická 1125/31 

616 00 Brno – Žabovřesky 

Tel.: +420 541 110 560 

E-mail: regulace@nukib.cz 

 

Upozornění: 

Tento dokument slouží jako podpůrné vodítko, nenahrazuje žádný ze zákonů ani 

prováděcích právních předpisů. Právo změny tohoto dokumentu vyhrazeno. 

mailto:nckb@nukib.cz
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1 Popis k jednotlivým polím formuláře 

1.1 Datum 

Vyplňte den odeslání vyplněného formuláře Úřadu; při otevření formuláře by mělo dojít k 

automatickému vyplnění aktuálního dne. 

Vyplnění tohoto pole je povinné. 

1.2 Část A Údaje o orgánu a osobě uvedené v § 3 zákona 

1.2.1 Název orgánu nebo osoby 

Vyplňte název organizace (povinné osoby). 

Vyplnění tohoto pole je povinné. 

1.2.2 Adresa sídla 

Vyplňte adresu sídla organizace (povinné osoby). 

Vyplnění tohoto pole je povinné. 

1.2.3 Identifikační číslo orgánu nebo osoby (IČO) 

Vyplňte identifikační číslo organizace (povinné osoby).  

Vyplnění tohoto pole je povinné. 

1.2.4 Sítě el. komunikací, významné sítě, informační a komunikační systémy kritické 

informační infrastruktury, významné informační systémy a informační 

systémy základní služby pro které jste povinnou osobu podle ZKB 

Vyplňte informační nebo komunikační systémy, které byly určeny nebo identifikovány u Vaší 

organizace a pro které jste tedy povinnými osobami podle zákona o kybernetické bezpečnosti. 

Bude se jednat o sítě elektronických komunikací, významné sítě, informační a komunikační 

systémy kritické informační infrastruktury, významné informační systémy a informační 

systémy základní služby. Uveďte rovněž, pro které z nich jste správce a pro které provozovatel 

ve smyslu ZKB. 

Vyplnění tohoto pole je povinné. 

1.3 Část B Údaje o fyzické osobě, která provádí toto oznámení 

Kontaktní údaje osoby vyplňující formulář hlášení. 

1.4 Část C Číslo jednací reaktivního opatření 

Číslo jednací přidělené prováděnému reaktivnímu opatření Úřadem. 

Vyplnění tohoto pole je povinné. 
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1.5 Část D Podrobnosti o realizaci reaktivního opatření – zohledněte vůči všem 

systémům, pro které jste povinnou osobou podle ZKB 

Níže uvedené podrobnosti souvisí především s činnostmi, které organizace při provádění 

reaktivního opatření prováděla na základě § 33 vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních 

opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech 

podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické 

bezpečnosti). 

Pokud jste povinnou osobou pro více určených nebo identifikovaných systémů, uveďte 

podrobnosti o realizaci reaktivního opatření vůči každému takovému systému zvlášť. Pokud 

je Vaše odpověď totožná pro více systémů, je možno odpovědět souhrnně, tuto skutečnost 

však do podrobností o realizaci opatření uveďte. 

1.5.1 Posouzení očekávaných dopadů reaktivního opatření a vyhodnocení jeho 

možných negativních účinků 

Popište, jakým způsobem jste posuzovali dopady reaktivního opatření před implementací, 

a jak jste před implementací reaktivního opatření vyhodnotili jeho možné negativní účinky. 

1.5.2 Způsob provedení reaktivního opatření  

Popište, jakým způsobem bylo reaktivního opatření provedeno. 

Vyplnění tohoto pole je povinné. 

1.5.3 Časový plán provedení reaktivního opatření 

Uveďte časový údaj provedení reaktivního opatření (termín: dd.mm.yyyy hh:mm, nebo lhůta 

od – do) 

1.5.4 Účinnost reaktivního opatření 

Popište, jak vnímáte účinnost Vámi zvoleného provedení reaktivního opatření. 

1.5.5 Problémy a negativní dopady, které se objevily během provedení reaktivního 

opatření 

Popište, jaké byly problémy a negativní dopady, které se vyskytly při provedení reaktivního 

opatření. Uveďte, zda došlo k realizaci negativních účinků reaktivního opatření, které jste 

zvažovali výše. 

1.5.6 Výsledek reaktivního opatření 

Popište, jaký je výsledek provedení reaktivního opatření. 

Vyplnění tohoto pole je povinné. 
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1.5.7 Datum a čas hodnocení výsledků reaktivního opatření 

Uveďte časový údaj provedení hodnocení výsledků aplikace reaktivního opatření (období, 

termín). 
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