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Úvod 
Účelem tohoto dokumentu je poskytnout správcům a provozovatelům kritické informační 

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

informačních systémů základní služby (dále jen „ISZS“) a provozovatelům základní služby (dále 

jen „PZS“) podporu, jak správně vyplnit formulář „Hlášení kontaktních údajů“. 

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.: +420 541 110 777 

E-mail: nckb@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 Obecné 
Vyplněný formulář je nutno podepsat statutárním zástupcem. 

U některých polí je možnost výběru z přednastavených odpovědí (tato možnost je přístupná, 

pokud se po kliknutí do daného pole objeví na pravé straně možnost rozevíracího seznamu 

(zobrazeno šipkou dolů). 

Pro vymazání hodnoty v zaškrtávacím políčku (např. typ provozované činnosti) lze použít 

tlačítko „Delete“. 
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2 Popis k jednotlivým polím formuláře 

2.1 Datum 

Při otevření formuláře dojde k automatickému vyplnění aktuálního dne. 

2.2 Typ hlášení (lze zvolit „Prvotní hlášení“ nebo „Hlášení změn“) 

V případě prvotního hlášení vyplňte celý formulář. 

V případě, že se jedná o hlášení změn kontaktních údajů k dříve nahlášenému systému, je 

možné vyplnit jen část A, název a typ systému a údaje, které se mění. 

2.3 Název orgánu nebo osoby 

Vyplňte název organizace (povinného subjektu). 

2.4 Typ orgánu nebo osoby (lze zvolit: „Správce KII/VIS/ISZS“, „Provozovatel 

KII/VIS/ISZS“ nebo „Provozovatel základní služby (PZS)“) 

Správce KII/VIS/ISZS je orgán nebo osoba, která určuje účel zpracování informací a podmínky 

provozování informačního systému nebo účel komunikačního systému a podmínky jeho 

provozování. 

Provozovatel KII/VIS/ISZS je provozovatel informačního nebo komunikačního systému, tedy 

orgán nebo osoba zajišťující funkčnost technických a programových prostředků tvořících 

informační nebo komunikační systém. 

Provozovatel základní služby (PZS) je orgán nebo osoba, která poskytuje základní službu 

a která je určena Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost rozhodnutím. 

2.5 Adresa sídla 

Vyplňte adresu sídla organizace (povinného subjektu). 

2.6 Identifikační číslo orgánu nebo osoby 

Vyplňte identifikační číslo organizace (povinného subjektu). 

2.7 Název správce systému (zobrazí se v případě, že vyplníte jako typ orgánu nebo 

osoby Provozovatele KII/ISZS/VIS) 

Vyplňte název organizace (Správce KII/ISZS/VIS), která vás informovala o tom, že jste 

provozovatelem KII/ISZS/VIS. 

2.8 Jste zároveň správcem informačního systému základní služby? (zobrazí se v 

případě, že vyplníte jako typ orgánu nebo osoby Provozovatel základní služby) 

Vyplňte „ANO“ nebo „NE“, podle toho, zda naplňujete zároveň definici správce informačního 

systému základní služby podle § 2 písm. e) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti. 
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Správcem informačního systému je orgán nebo osoba, která určuje účel zpracování informací 

a podmínky provozování informačního systému. 

2.9 Název systému 

V případě KII uveďte název nebo označení prvku kritické infrastruktury, tak jak je uveden 

v opatření obecné povahy nebo usnesení vlády. 

V případě ISZS uveďte "Informační systém, na kterém je závislá služba [doplňte vámi 

provozovaný druh služby z rozhodnutí]", tedy např. Informační systém, na kterém je závislá 

služba poskytování zdravotních služeb. 

V případě VIS uveďte název systému. 

2.10 Typ systému (lze zvolit: „Kritická informační infrastruktura (KII)“, „Významný 

informační systém (VIS)“ nebo „Informační systém základní služby (ISZS)“) 

Vyplňte příslušný typ systému. 

2.10.1 Základní popis systému 

Vyplňte stručný popis nebo rozsah systému – např. výčet informačních systémů a jejich 

charakteristika (účel, funkce, atd.) 

2.11 Je systém dostupný prostřednictvím internetu? 

Vyplňte „ANO“ nebo „NE“. Pro uvedené „ANO“ stačí, pokud je z internetu přístupná pouze 

část systému. 

2.12 Rozsah veřejných IP adres 

Veřejné IP adresy přidělují jednotliví ISP (poskytovatel internetového připojení), jejich rozsah 

by měl být předmětem smlouvy mezi vaší organizací a ISP. 

Jednotlivé rozsahy prosím vkládejte na samostatné řádky. Řádky si libovolně přidejte dle 

potřeby. 

2.13 Používaná doménová jména 

Doménová jména jsou obsažena ve smlouvě mezi vaší organizací a poskytovatelem služeb 

DNS. 

Jednotlivé rozsahy prosím vkládejte na samostatné řádky. Řádky si libovolně přidejte dle 

potřeby. 

2.14 Typ provozované činnosti 

Pokud jste Provozovatel KII/ISZS/VIS uveďte prosím typ provozované činnosti, díky které jste 

orgánem nebo osobou, která určuje účel zpracování informací nebo podmínky provozování 
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předmětného informačního systému. V případě, že vámi provozovaná činnost nespadá do 

žádné z předchozích kategorií, uveďte vlastní specifikaci. 

2.15 Poskytování služby – odvětví 

Pokud jste Provozovatel základní služby (PZS) vyplňte také vámi poskytovanou službu, pro 

kterou vyplňujete tento formulář hlášení kontaktních údajů. Platí především v případě, že 

poskytujete více služeb. 

2.16 Údaje o fyzické osobě 

Uvedené kontaktní osoby musí být seznámeny s fungováním IS dané organizace a být k této 

věci pověřeny statutárním zástupcem. Obvykle zastávají funkce ředitel/vedoucí IT nebo 

ředitel/vedoucí IT bezpečnosti, případně budou zastávat role, jako jsou administrátor, 

manažer kybernetické bezpečnosti, architekt kybernetické bezpečnosti aj. Je také vhodné 

uvést více kontaktů, kvůli zastupitelnosti, specializaci apod. 

2.17 Subjekt zajišťující síť elektronických komunikací pro KII (zobrazí se v případě, že 

vyplníte jako typ orgánu nebo osoby Správce KII/ISZS/VIS) 

Pokud jste správcem KII, uveďte provozovatele sítě elektronických komunikací, kteří váš 

systém KII využívají (např. poskytovatel internetového připojení, provozovatel pronajaté 

komunikační infrastruktury apod.). Uvádějte pouze, jedná-li se o třetí stranu. Významnou sítí 

se rozumí síť elektronických komunikací, zajišťující přímé zahraniční propojení do veřejných 

komunikačních sítí nebo zajišťující přímé propojení ke kritické informační infrastruktuře. 

2.18 Poznámka 

Orgány a osoby podle § 3 zákona o kybernetické bezpečnosti 

• písm. a) Poskytovatelé služeb elektronických komunikací a subjekty zajišťující síť 

elektronických komunikací, 

• písm. b) Orgány nebo osoby zajišťující významnou síť nebo 

• písm. h) Poskytovatelé digitálních služeb 

hlásí své kontaktní údaje národnímu CERT týmu (NIC.CZ) prostřednictvím formuláře, 

zveřejněného na: www.csirt.cz/contactreport 
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