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VII. 
Teze prováděcího předpisu 

k návrhu § 38aa odst. 8 novely zákona o bankách 

Upozornění: jde o pracovní návrh dosud neschválený vedením České národní banky a 
neprojednaný ve vnějším připomínkovém řízení. Text návrhu se proto může změnit. 

…/2017 Sb. 

 

„VYHLÁŠKA 

České národní banky 

ze dne                                 2017, 

 

o pravidlech sdílení informací o kybernetických incidentech a událostech 
na finančním trhu  

 

 Česká národní banka stanoví podle § 38aa odst. 8 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 
ve znění zákona č.  … /2017 Sb.: 

§ 1 

Předmět úpravy 

        Tato vyhláška upravuje  

a) způsob výměny informací mezi osobami přispívajícími do informační databáze 
kybernetických bezpečnostních incidentů a událostí provozované Českou národní 
bankou (dále jen „databáze“), 

b) rozsah a formát vyměňovaných informací,  
c) provozně technické podmínky přístupu k informacím v informační databázi České 

národní banky. 

DZ: Vyhláška vymezuje v souladu se zmocňovacím ustanovením uvedeném v § 38aa odst. 7 zákona 
předmět úpravy.  

 

§ 2 

Vymezení pojmů 

 Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) uživatelem databáze osoba, která podle zákona o bankách hlásí informace do databáze, 
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b) incidentem kybernetický bezpečnostní incident podle zákona upravujícího 
kybernetickou bezpečnost,1 

c) událostí kybernetická bezpečnostní událost podle zákona upravujícího kybernetickou 
bezpečnost,2 nebo obdobný útok směřující na systémy nebo komunikační sítě 
uživatele databáze, 

d) opatřením reaktivní opatření podle zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost,3 
e) dobou odezvy časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů ze zařízení uživatele 

databáze a přijetím potvrzení o úspěšném vložení do databáze na tom samém zařízení 
uživatele databáze; mezní doba odezvy se stanovuje na 60 sekund, 

f) aplikací počítačový program (software) pro vkládání a vzájemnou výměnu informací a 
přístup k informacím vloženými uživatelem, 

g) ověřením postup, umožňující poskytovateli ověřit totožnost uživatele nebo platné 
použití platebního prostředku včetně osobních bezpečnostních prvků uživatele a 

h) silným ověřením uživatele ověření, které je založeno na použití alespoň 2 z těchto 
prvků: 
a) údaje, který je znám pouze uživateli, 
b) věci, kterou má uživatel ve své moci, 
c) tělesných znaků uživatele. 
 
DZ: Ustanovení § 2 vymezuje základní pojmy, které dále vyhláška v textu používá, a to 
v návaznosti na jejich vymezení v zákoně.  Navíc se vymezuje „uživatel“ a „aplikace“ v zájmu 
stručnosti navazujících ustanovení vyhlášky. 
Incident a událost jsou definovány odkazem na § 7 zákona upravujícího kybernetickou 
bezpečnost. Událost představuje v podstatě jakékoliv potencionální narušení bezpečnosti 
informací v informačních systémech, zneužití těchto systémů k neoprávněným aktivitám, 
převodům, změnám nastavení, oprávnění, jakékoliv narušení bezpečnosti poskytovaných 
služeb nebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací, a to v důsledku 
kybernetické bezpečnostní události. Příkladem takových událostí mohou být na finančním trhu 
mj. i pokus o zneužití přístupových hesel k internetovému bankovnictví, snahy o vytvoření 
podvržených internetových stránek bank, zneužívání nastrčených prostředníků při podezřelých 
transakcích (tzv. bílých koní), pokusy o zahlcení systémů (tzv. DDoS útoky) a mnoho dalších. 
Incidentem je dokonaný útok, tj. nikoliv jen potenciální narušení bezpečnosti informací v 
informačních systémech. 
Opatření je definováno odkazem na § 11 zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost. 
Relevantní jsou pouze reaktivní opatření, nikoliv obecná opatření preventivní, která nemají 
vazbu na konkrétní řešení konkrétních incidentů a událostí. Je třeba upřesnit, že opatřením se 
rozumí opatření přijatá uživatelem databáze k řešení incidentu a k omezení jeho 
dopadů, případně k snížení rizik vyplývajících z události. Přičemž opatřením je třeba 
chápat i opatření, o kterém už bylo na odpovídající úrovni uživatele databáze 
rozhodnuto, i když dosud nedošlo k jeho praktické implementaci. 
Dále se obdobně definuje po vzoru návrhu zákona o platebním styku, který má transponovat 
do data13. ledna 2018 směrnici č. 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou 

                                                            
1 § 7 odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně, souvisejících zákonů.  
2 § 7 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně, souvisejících zákonů.  
3 § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.  
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se  mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a 
zrušuje směrnice 2007/64/ES (tzv. PSD 2) pojem „ověření“  a „silné ověření“. 
Osobní bezpečnostní údaje používané pro silné ověření klienta uživatelem by měly obvykle 
vyjadřovat  ty údaje, které vydá provozovatel databáze.  Silné ověření bude ještě podle PSD 2 
detailněji specifikováno regulatorním technickým předpisem EBA (dále jen „RTS“). V době 
příprav vyhlášky, probíhala veřejná konzultace k RTS 
(https://www.eba.europa.eu/documents/10180/1548183/Consultation+Paper+on+draft+RTS
+on+SCA+and+CSC+%28EBA-CP-2016-11%29.pdf/679054cf-474d-443c-9ca6-
c60d56246bd1). 
 

§ 3 

Výměna informací  

Uživatelé databáze sdílejí informace o incidentech a událostech a o opatřeních k jejich 
řešení prostřednictvím databáze tak, že vkládají do databáze informace v rozsahu a formátu 
podle § 4 prostřednictvím osob pověřených podle § 5 a seznamují se s informacemi v databázi 
prostřednictvím těchto osob. 

 
DZ: Ustanovení § 3 vymezuje v návaznosti na zmocnění základní rámec sdílení informací 
v databázi. Podrobnější vymezení osob oprávněných se za uživatele seznamovat s údaji v databázi 
a rozsahu a formátu poskytovaných informací těchto osob stanoví následující ustanovení § 4 a 5 
Provozovatel databáze neodpovídá za správnost a úplnost vložených informací. 

 

§ 4 

Rozsah a formát sdílení informací 

(1)  Hlášení incidentu nebo události, se provádí prostřednictvím elektronického formuláře, 
jehož vzor je uveden v příloze č. 1, vložením údajů odpovídajícího obsahu a struktury 
dálkovým přístupem do aplikace. 

 
DZ: V zájmu zefektivnění a záměru minimálně zatěžovat povinné uživatele databáze byla zvolena 
forma hlášení relevantních informací cestou jednotného formuláře, který je přílohou této 
vyhlášky. Zvolená forma povede k maximálně možnému urychlení vkládání informací pro 
uživatele. Co nejrychleji dostupná informace je při prevenci kybernetických útoků stěžejní. 
Informace o incidentech a případně událostech se předává ve smyslu zákona bez zbytečného 
odkladu. Lhůtu tedy stanoví samotný zákon. 
Předlohou pro vzor formuláře byl obdobný formulář podle vyhlášky č. 316/2014, o 
bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a 
o stanovení náležitosti podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické 
bezpečnosti; její Příloha č. 5). Tento vzor používá část uživatelů databáze pro oznamování 
incidentů a událostí Národnímu bezpečnostnímu úřadů a lze ho v současnosti považovat za 
standard na českém trhu. Nevolí se ale cesta přímého odkazu, aby byla zajištěna stabilita formátu 
hlášení do databáze bez ohledu na případné změny vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu. 
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(2)  Hlášení opatření, která uživatel databáze přijal v souvislosti s řešením oznámeného 
incidentu nebo události, se provádí prostřednictvím elektronického formuláře, jehož vzor je 
uveden v příloze č. 2 vložením údajů odpovídajícího obsahu a struktury dálkovým přístupem 
do aplikace. 

 
DZ: Obdobně jako v případě předcházejícího ustanovení bude hlášení opatření probíhat formou 
formuláře podle Přílohy č. 2 této vyhlášky, jehož předlohou byl formulář podle Přílohy č. 6 
vyhlášky o kybernetické bezpečnosti. 
 
 (3) Česká národní banka zpřístupňuje vzory elektronických formulářů stanovené touto 

vyhláškou v aplikaci a uveřejňuje je způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 

DZ: Samotné vložení bude probíhat automatizovaně prostřednictvím aplikace sloužící k obsluze 
databáze, v rámci které budou formuláře odpovídající příloze přímo přístupné. Formuláře 
uveřejněné na webu ČNB budou mít informativní funkci a mohou posloužit také pro zaslání 
incidentu nebo události při případném technickém výpadku databáze, viz § 6. 

 

§ 5 

Pověřené osoby 

(1)  Uživatel databáze pověří alespoň dvě fyzické osoby, aby za něj zajišťovaly 
komunikaci s Českou národní bankou v souvislosti s provozem databáze (dále jen 
„administrátor“) a informuje o tom Českou národní banku prostřednictvím formuláře, jehož 
vzor je uveden v příloze č. 3, který zašle do datové schránky České národní banky. O změně 
osoby administrátora informuje uživatel databáze stejným způsobem.  

DZ: Za povinný subjekt (uživatele databáze) může pověřit administrátora jen osoba oprávněná za 
povinný subjekt jednat, tedy statutární orgán nebo osoba jím zmocněná.  

Dále vyhláška vymezuje způsob předání informace ohledně osoby administrátora provozovateli 
databáze, resp. České národní bance, a to vyplněním a podpisem jednotného formuláře, jehož 
vzor je přílohou vyhlášky. Uživatel je z důvodu nezbytné zastupitelnosti povinen určit vždy 
minimálně dvě osoby jako administrátory a nadále zajišťovat, aby počet administrátorů byl 
nejméně dva. 

K předání informace ohledně změn v pověření administrátora využije uživatel také tento 
formulář, jehož vzor je přílohou vyhlášky. 

(2)  Uživatel databáze pověří alespoň dvě fyzické osoby přístupem do databáze s právem 
vkládat informace do databáze, informace vložené za uživatele databáze měnit a seznamovat 
se s informacemi vloženými jinými uživateli do databáze (dále jen „aktivní zástupce“). 
Uživatel databáze může dále pověřit jednu nebo více fyzických osob přístupem do databáze s 
právem se s informacemi v databázi jen seznamovat (dále jen „pasivní zástupce“). Uživatel 
databáze oznámí České národní bance prostřednictvím databáze aktivní zástupce a případné 
pasivní zástupce a uvede rozsah jejich pověření.   
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DZ: Oprávnění k určení administrátorů a zástupců je věcí vnitřních předpisů povinné osoby, 
které mohou, ale nemusejí, oprávnit k určení zástupců administrátora, příp. dva administrátory 
společně apod.  

Aktivní zástupci musejí být v zájmu zastupitelnosti alespoň dva. Celkový počet zástupců je 
ponechán na rozhodnutí povinné osoby. Ta by však měla v rámci povinné obezřetnosti dbát na to, 
aby se informace sdílené v rámci databáze nešířily nad míru nezbytně nutnou. 

Zástupcem i administrátorem nemusejí být jen zaměstnanci povinné osoby, může to být např. 
pracovník dodavatele IT služeb (v případě administrátora by pak byla nutná i plná moc k jednání 
za uživatele databáze).  

K předání informace o zástupcích využije již určený aktivní zástupce databázi ČNB, která mu 
formulářovým způsobem umožní identifikovat další zástupce uživatele a uvést jejich role. Situaci 
na počátku fungování databáze, kdy ještě není nikdo oprávněn vkládat za uživatele informace do 
databáze, řeší přechodná ustanovení.  
 
(3)  Administrátorem a aktivním nebo pasivním zástupcem může být stejná osoba.  

DZ: Ustanovení pro jistotu potvrzuje, že osoba administrátora může být totožná s osobou 
zástupce (aktivního i pasivního). 

(4) Administrátor a aktivní zástupce se při vkládání informací do databáze přihlašují 
prostřednictvím silného ověření. 

DZ: Stanoví se zabezpečení identifikace/ověření vkládaného elektronického formuláře 
prostřednictvím silného ověření založené na alespoň dvou prvcích podle § 2 písm. g). 

 

§ 6 

Další provozně technické podmínky hlášení a přístupu k informacím v databázi 

(1) Provoz databáze je nepřetržitý s výjimkou nutných technických přestávek.  
 
DZ: Vkládání el. formulářů má probíhat online, prostřednictvím speciální a zabezpečené 
databáze vytvořené a spravované provozovatelem (Českou národní bankou). Cílem je, aby 
aplikace poskytovala služby vždy, tj. 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu. V případě např. technického 
výpadku se uživatelé mohou vzájemně kontaktovat prostřednictvím seznamu podle § 5 odst. 5. 

(2) Provozovatel databáze zašle zástupcům uživatele databáze upozornění v případě, že 
v databázi došlo k vložení nových nebo k úpravě stávajících informací, a to nejpozději do 24 
hodin, co k vložení nebo úpravě došlo. 

DZ: Ustanovení vymezuje povinnost České národní banky jako provozovatele databáze 
informovat uživatele databáze o vložení informací s tím, že vyhláška umožňuje zaslání informace 
po každém vložení nového incidentu, události nebo opatření, případně jejich změně, ale stejně tak 
umožňuje zasílání souhrnné informace, vždy nejpozději do 1 dne.  

(3) Aktivní zástupce ověří před vložením informací do databáze jejich správnost 
a úplnost. Zároveň ověří, že stejná informace nebyla stejným uživatelem do databáze již 
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vložena. Zjistí-li uživatel databáze chybu v údajích vložených za tohoto uživatele databáze do 
databáze, zajistí, že aktivní zástupce bez zbytečného odkladu vloží opravené údaje a chybný 
zápis jimi nahradí.  

DZ: Navrhované ustanovení vymezuje, že za kontrolu vložených informací odpovídá aktivní 
zástupce (za správnost a úplnost odpovídá vždy uživatel databáze) a snaží se zamezit zbytečným 
duplicitním informacím. Dále se specifikuje postup při nezbytné opravě chybných údajů 
uvedených v již vloženém elektronickém formuláři. Náhrada chybné informace fakticky znamená 
její zneplatnění a nahrazení informací novou, úplnou a správnou. Česká národní banka pouze 
umožňuje sdílení informací v databázi a neodpovídá proto za úplnost ani správnost vložených 
informací (kromě těch, které vkládá sama jako jeden z uživatelů databáze). 

(4) Dojde-li při vkládání informací k překročení mezní doby odezvy, je uživatel povinen 
vkládané údaje zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která 
vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od pokusu o vložení 
informace, který skončil překročením mezní doby odezvy. 

DZ: Stanoví se náhradní způsob pro sdílení informací v případě, že dojde k technické údržbě 
nebo technickému výpadku databáze, který by vyžadoval určitou dobu odstávky databáze. Po 
opětovném zprovoznění databáze budou informace do aplikace bez zbytečného odkladu doplněny 
standardním způsobem. 

§ 7 

Přechodné ustanovení 

V případě oznámení prvního administrátora zašle uživatel databáze údaje do datové 
schránky České národní banky, která zajistí přidělení přístupu tomuto administrátorovi do 
databáze tak, aby vkládání dalších údajů do databáze mohl uživatel databáze provádět 
v souladu s touto vyhláškou samostatně. 

DZ: V případě, kdy má být nahlášen první administrátor, chybí na straně uživatele databáze 
osoba oprávněná vkládat údaje do databáze. První oznámení se tedy odchylně od § 5 odst. 2 
provede do datové schránky ČNB. Další oznámení, u kterých to navrhovaná vyhláška stanoví, 
se provádějí už přímo prostřednictvím databáze. 

§ 8 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem osmnáctého kalendářního měsíce 
následujícího po dni jeho vyhlášení. 

 

DZ: Den účinnosti je navržen tak, aby se shodoval se dnem navrhované účinnosti novely zákona 
o bankách, která by měla databázi kyberbezpečnostních incidentů a událostí zřídit.   

Guvernér: 
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Příloha č. 1  

Příloha č. 1 k vyhlášce České národní banky č. …/2016 Sb., o pravidlech sdílení informací 
o kybernetických incidentech a událostech 

HLÁŠENÍ KYBERNETICKÉHO INCIDENTU NEBO UDÁLOSTI 
Údaje o uživateli databáze 
Název uživatele databáze  

Identifikační číslo incidentu   

Detaily incidentu 
Datum a čas zjištění, časová zóna  

Typ hlášení*  incident 
 událost 

Kategorie incidentu / události  I.   méně závažná 
 II.  závažná 
 III. velmi závažná 

Typ incidentu / události  vedoucí k průniku do systému nebo omezení 
dostupnosti služeb 
 způsobený škodlivým kódem 
 způsobený překonáním technických opatření 
 způsobený porušením organizačních opatření 
 spojený s projevem trvale působících hrozeb 
 způsobený kybernetickým útokem jinak než podle 
předchozích bodů 
 způsobující narušení důvěrnosti primárních aktiv 
 způsobující narušení integrity primárních aktiv 
 způsobující narušení dostupnosti primárních aktiv 
 způsobující kombinaci dopadů uvedených shora 

Současný stav zvládání 
kybernetického incidentu 

 probíhá analýza a šetření kybernetického incidentu 
 incident je pod kontrolou 
 dotčené funkce obnoveny 
 neznámý 

Počet zasažených systémů (odhad)  

Počet potenciálně dotčených klientů 
(odhad) 

 

Popis incidentu 
 

 

Jiná sdělení  

*/ Zaškrtněte správnou položku. U typu incidentu nebo události zaškrtněte všechny odpovídající položky. 

Poznámka: údaj o uživateli databáze, za kterého se hlášení provádí, se neuvádí a Česká 
národní banka jej automaticky zjistí a doplní do databáze na základě přiděleného certifikátu. 
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Příloha č. 2  

Příloha č. 2 k vyhlášce České národní banky č. …/2016 Sb., o pravidlech sdílení informací 
o kybernetických incidentech a událostech 

HLÁŠENÍ OPATŘENÍ*, KTERÉ UŽIVATEL DATABÁZE PŘIJAL 
V SOUVISLOSTI S ŘEŠENÍM OZNÁMENÉHO INCIDENTU NEBO UDÁLOSTI 

Údaje o uživateli databáze 
Název uživatele 
databáze 

 

Číslo jednací uživatele 
databáze (volitelné) 

 

Podrobnosti o realizaci opatření a jeho výsledku 

Hodnocené negativní 
dopady opatření a 
jejich možné důsledky 

 

Popis postupu možných 
negativních dopadů 
opatření 

 

Problémy a negativní 
dopady, které se 
objevily během 
provedení opatření 

 

Výsledek opatření  

Datum a čas realizace 
opatření 

DD.MM.RRRR HH:MM 

Datum a čas hodnocení 
výsledku opatření 

DD.MM.RRRR HH:MM 

Poznámky  

 

*/ Opatřením se rozumí reaktivní opatření podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. 
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Příloha č. 3  

Příloha č. 3 k vyhlášce České národní banky č. …/2016 Sb., o pravidlech sdílení informací 
o kybernetických incidentech a událostech 

Pověření administrátora 

Název uživatele databáze  

Jméno a příjmení pověřujícího  

Funkce pověřujícího  

Datum počátku platnosti pověření  

Administrátor  

Jméno a příjmení   

Název funkce  

E-mail administrátora   

Telefonní číslo  

  

  

  

 

Místo: ………………………….. 

Datum: …………………………. 

        razítko a podpis  

DZ: Výše uvedené formuláře 1. a 2. mají předlohu ve formulářích vytvořených 
prováděcími předpisy k zákonu upravujícímu kybernetickou bezpečnost. Došlo pouze 
k drobným změnám, aby byly využitelné i pro finanční sektor. Formulář č. 3 byl vytvořen nově 
a neobsahuje příliš údajů, které by bylo potřebné zvláště vymezovat.  
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	(4) Dojde-li při vkládání informací k překročení mezní doby odezvy, je uživatel povinen vkládané údaje zaslat datovou zprávou správci daně bezodkladně po pominutí příčiny, která vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do 48 hodin od poku...
	Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem osmnáctého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.



