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Nabídka spolupráce a pozvánka na společné setkání nad tématem směrnice NIS2  
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
dovolte mi touto cestou oslovit Vaši organizaci ve věci možné spolupráce nad tématem nově 
přicházející směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně 
kybernetické bezpečnosti v Unii, tzv. směrnice NIS2, resp. implementace jejího obsahu do českého 
právního řádu. Máme za to, že Vaše organizace sdružuje řadu podniků a organizací, kterých se budou 
nadcházející změny týkat a rádi bychom jim poskytnuli potřebné informace jak nyní na začátku, tak 
také v budoucnu až budou změny součástí našeho právního řádu. 
 
Rádi bychom v této věci zorganizovali pro Vás a Vaše členské organizace prezentaci a následnou 
diskuzí a dali Vám tak možnost zapojit se do přípravy nově vznikající právní úpravy formou sdělení 
podnětů ve vytipovaných otázkách.  
 
Zmíněné setkání bychom rádi zrealizovali online formou na platformě MS Teams dne 5. října 2022 
od 13:00.  
Odkaz na připojení naleznete zde: Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.  

 
Tento odkaz je univerzální a můžete jej tedy zaslat jak zaměstnancům Vaší organizace, tak také 
relevantním zaměstnancům Vašich členských organizací. Na tomto místě je vhodné zmínit, že ačkoli 
již byla v rámci unijního legislativního procesu nalezena předběžná shoda ohledně budoucí podoby 
směrnice NIS2, finální text směrnice dosud nebyl schválen a publikován v Úředním věstníku Evropské 
unie. Jeho výsledná podoba se tedy ještě může měnit a v závislosti na tom se mohou změnit 
i informace uvedené v rámci našeho setkání. Z tohoto důvodu bychom rádi stanovili režim sdílení 
informací poskytnutých na tomto setkání na TLP: GREEN, v souladu s protokolem TLP2.0.1  
 
Rádi bychom Vás a Vaše členské organizace také upozornili, že jsme v srpnu tohoto roku spustili 
informační internetové stránky týkající se směrnice NIS2, kde naleznete řadu informací týkající se 
této směrnice a to jak věříme jednoduchou a srozumitelnou formou. Internetové stránky naleznete 
na adrese nis2.nukib.cz.  
 
V případě dotazů se prosím obracejte na kontaktní osobu, která organizace tohoto setkání za 

 
1 Bližší informace zde: https://www.nukib.cz/cs/infoservis/doporuceni/1862-doporuceni-k-pouzivani-protokolu-tlp-ke-
sdileni-chranenych-informaci-2/  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2NmMGJjYzUtNmFkMS00N2Q2LWFkODAtODA3MDJiOTE4ZmJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f9f8419e-c286-461b-9e6d-0ba6b1d52345%22%2c%22Oid%22%3a%22dd319136-e659-446e-8480-b7ff91c4d76c%22%7d
https://osveta.nukib.cz/course/view.php?id=145
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/doporuceni/1862-doporuceni-k-pouzivani-protokolu-tlp-ke-sdileni-chranenych-informaci-2/
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/doporuceni/1862-doporuceni-k-pouzivani-protokolu-tlp-ke-sdileni-chranenych-informaci-2/


 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, Mučednická 1125/31, 616 00 Brno   
tel.: 541 110 777, e-mail: posta@nukib.cz, datová schránka: zzfnkp3, www.nukib.cz               2 

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost zajišťuje:  
Daniela Procházková, e-mail: d.prochazkova@nukib.cz nebo tel.: +420 606 038 053 
 
S pozdravem 
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