
…/2017 Sb. 

 

„VYHLÁŠKA 

České národní banky 

ze dne                                 2017, 

 

o sdílení informací o kybernetických incidentech a událostech 

na finančním trhu  

 

 Česká národní banka stanoví podle § 38aa odst. 7 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 

ve znění zákona č.  … /2017 Sb.: 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

 

        Tato vyhláška upravuje  

a) způsob výměny informací o kybernetických bezpečnostních incidentech, 

kybernetických bezpečnostních událostech a přijatých opatřeních mezi uživateli 

databáze, 

b) rozsah a formát sdílených informací,  

c) provozně technické podmínky přístupu k databázi. 

 

§ 2 

Vymezení pojmů 

 

 Pro účely této vyhlášky se rozumí 

a) administrátorem fyzická osoba, která za uživatele databáze zajišťuje komunikaci 

s Českou národní bankou v souvislosti s provozem databáze a zadává informace o 

dalších pověřených osobách do databáze, 

b) aktivním zástupcem fyzická osoba pověřená uživatelem databáze k přístupu do 

databáze s právem vkládat informace do databáze, informace vložené za uživatele 

databáze měnit a seznamovat se s informacemi v databázi, 

c) pasivním zástupcem fyzická osoba pověřená uživatelem databáze k přístupu do 

databáze s právem se s informacemi v databázi jen seznamovat, 

d) dobou odezvy časový úsek mezi pokusem o vložení informací ze zařízení uživatele 

databáze a přijetím potvrzení o úspěšném vložení do databáze na stejném zařízení 

uživatele databáze,  

e) aplikací uživatelské rozhraní databáze sloužící pro vkládání informací a přístup k 

informacím vloženými uživateli databáze, 

f) bezpečnou komunikací přenos informací šifrovaným protokolem založeným na 

standardu TLS  z předem oznámených IP adres přidělených uživateli databáze,  
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g) silným ověřením postup umožňující České národní bance ověřit totožnost osoby 

pověřené uživatelem podle § 5 této vyhlášky, který je založený na vícefaktorovém 

ověření, 

h) provozovatelem Česká národní banka při výkonu činností spočívajících ve vytváření 

databáze, jejím provozování a uchovávání údajů v ní. 

 

§ 3 

Výměna informací  

 

Uživatelé databáze sdílejí informace o kybernetických bezpečnostních incidentech, 

kybernetických bezpečnostních 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. 

 

§ 4 

Rozsah a formát sdílení informací 

 

(1)  Hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu a kybernetické bezpečnostní 

události provádí uživatel databáze prostřednictvím elektronického formuláře, jehož vzor je 

uveden v příloze č. 1, vložením informací odpovídajícího obsahu a struktury do databáze 

prostřednictvím aplikace. 

 

(2)  Hlášení opatření, která uživatel databáze přijal v souvislosti s řešením oznámeného 

kybernetického bezpečnostního incidentu nebo kybernetické bezpečnostní události, provádí 

uživatel databáze prostřednictvím elektronického formuláře, jehož vzor je uveden v příloze č. 

2 vložením informací odpovídajícího obsahu a struktury do databáze prostřednictvím 

aplikace. 

 

§ 5 

Pověřené osoby 

 

(1)  Uživatel databáze pověří alespoň dvě fyzické osoby výkonem činnosti administrátora. 

Informace o administrátorech oznámí uživatel databáze provozovateli prostřednictvím 

aplikace. 

 

(2) Uživatel databáze pověří alespoň dvě fyzické osoby výkonem činnosti aktivního 

zástupce. Uživatel databáze může dále pověřit jednu nebo více fyzických osob výkonem 

činnosti pasivního zástupce. Uživatel databáze oznámí provozovateli prostřednictvím aplikace 

informace o aktivních zástupcích a případných pasivních zástupcích, včetně rozlišení, zda se 

jedná o aktivního zástupce nebo pasivního zástupce uživatele databáze.   

 

(3)  Administrátorem a aktivním zástupcem nebo pasivním zástupcem může být stejná 

osoba. Jedna osoba ale nemůže být současně aktivním zástupcem a pasivním zástupcem, ani 
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pověřenou osobou pro více uživatelů databáze. Celkový počet pověřených osob jednoho 

uživatele databáze nesmí přesáhnout 10 osob současně. 

 

(4)  Pověřené osoby se přihlašují do aplikace metodou silného ověření. 

 

(5) Administrátor za uživatele databáze 

a)  vkládá do aplikace informace o pověřených osobách, a to jméno, příjmení, údaje nutné 

pro silné ověření, a obsah pověření a tyto informace průběžně aktualizuje a 

b) oznamuje provozovateli prostřednictvím datové schránky veřejnou IP adresu nebo 

adresy uživatele databáze, ze kterých budou pověřené osoby přistupovat k aplikaci, a 

to prostřednictvím elektronického formuláře, jehož vzor je uveden v příloze č. 4. 

 

§ 6 

Další provozně technické podmínky hlášení a přístupu k informacím v databázi 

 

(1)  Provoz databáze je nepřetržitý s výjimkou výpadků a odstávek. Přístup uživatelů 

databáze k databázi je možný jen při splnění požadavků na bezpečnou komunikaci; 

podrobnou technickou specifikaci těchto požadavků uveřejní provozovatel způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Provozovatel zašle pověřeným osobám upozornění v případě, že v databázi došlo 

k vložení nových informací, a to podle nastavení uživatele databáze, ale nejpozději do konce 

pracovního dne, ve kterém k vložení došlo. 

 (3) Uživatel databáze ověří před vložením informací do databáze jejich správnost 

a úplnost. Zároveň zajistí, že každá informace je za stejného uživatele databáze vložena do 

databáze jen jednou.  

 (4) Zjistí-li uživatel databáze chybu v údajích vložených za tohoto uživatele databáze do 

databáze, zajistí bez zbytečného odkladu vložení opravených údajů. 

 (5) Pokud při vkládání informací překročí doba odezvy 60 vteřin, vloží uživatel databáze 

vkládané údaje do databáze bez zbytečného odkladu po zjištění, že pominula příčina, která 

vedla k překročení mezní doby odezvy, nejpozději však do dvou pracovních dnů od 

neúspěšného pokusu o vložení údajů. Pokud provozovatel uveřejní oznámení o nutné 

odstávce, vloží uživatel databáze vkládané údaje do databáze bez zbytečného odkladu po 

uveřejnění oznámení o skončení nutné odstávky. 

 

§ 7 

Přechodné ustanovení 

 

Oznámení o pověření prvního administrátora na formuláři, jehož vzor je uveden v 

příloze č. 3, podepsané osobou oprávněnou jednat za uživatele databáze, zašle uživatel 

databáze do datové schránky provozovatele, který tomuto administrátorovi přidělí přístup do 

databáze a informuje o tom uživatele databáze prostřednictvím datové schránky. Současně 

s pověřením prvního administrátora oznámí uživatel databáze provozovateli veřejnou IP 

adresu nebo adresy, které má uživatel databáze přidělené, a ze kterých budou pověřené osoby 

přistupovat k aplikaci, a to prostřednictvím formuláře, jehož vzor je uveden v příloze č. 4. 
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§ 8 

Účinnost 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019. 

 

 

Guvernér: 
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Příloha č. 1 k vyhlášce České národní banky č. …/2017 Sb.  

HLÁŠENÍ KYBERNETICKÉHO INCIDENTU NEBO UDÁLOSTI 

Údaje o uživateli databáze 

Název uživatele databáze  

Detaily incidentu 

Identifikační číslo incidentu nebo události 

uživatele databáze 

 

Datum a čas zjištění, časová zóna  

Typ hlášení* 
 incident 

 událost 

Kategorie incidentu podle § 31 vyhlášky č. 

316/2014 Sb. 

 I.   méně závažný 

 II.  závažný 

 III. velmi závažný 

Typ incidentu / události podle § 30 

vyhlášky č. 316/2014 Sb. 

 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 nebo události 

 probíhá analýza a šetření kybernetického 

incidentu nebo události 

 incident nebo událost je pod kontrolou 

 dotčené funkce obnoveny 

 neznámý 

Počet zasažených systémů (odhad)  

Počet potenciálně dotčených klientů 

(odhad) 

 

Popis incidentu nebo události 

 

 

Jiná sdělení  

*/ Zaškrtněte správnou položku. U typu incidentu nebo události zaškrtněte všechny odpovídající položky. 
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Příloha č. 2 k vyhlášce České národní banky č. …/2017 Sb. 

HLÁŠENÍ OPATŘENÍ*, KTERÉ UŽIVATEL DATABÁZE PŘIJAL 

V SOUVISLOSTI S ŘEŠENÍM OZNÁMENÉHO INCIDENTU NEBO UDÁLOSTI 

Údaje o uživateli databáze 

Název uživatele 

databáze 

 

Podrobnosti o realizaci opatření a jeho výsledku 

Identifikační číslo 

incidentu nebo události 

uživatele databáze 

 

Hodnocené negativní 

dopady opatření a 

jejich možné důsledky 

 

Popis postupu možných 

negativních dopadů 

opatření 

 

Problémy a negativní 

dopady, které se 

objevily při provádění 

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  

 

*/ 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 k vyhlášce České národní banky č. …/2017 Sb. 

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 umožňující přijímat 

textové zprávy 

 

 

Místo: ………………………….. 

Datum: …………………………. 

        razítko a podpis  
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Příloha č. 4 k vyhlášce České národní banky č. …/2017 Sb. 

Komunikační adresy pro přístup k databázi 

Název uživatele databáze 
 

Rozsah veřejných IP adres patřících 

uživateli databáze, ze kterých bude 

uživatel databáze přistupovat k aplikaci 

 

 

 

Místo: ………………………….. 

Datum: …………………………. 

        razítko a podpis  
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Příloha č. 1 

 

Návrh důvodové zprávy k Vyhlášce:  

 
 

ODŮVODNĚNÍ 

 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Česká národní banka připravila návrh vyhlášky o sdílení informací o kybernetických 

incidentech a událostech na finančním trhu , na základě zmocnění obsaženého v § 38aa 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním účelem předkládané 

vyhlášky je upravit  

 

a) způsob výměny informací o kybernetických bezpečnostních incidentech, 

kybernetických bezpečnostních událostech a přijatých opatřeních mezi uživateli databáze, 

b) rozsah a formát sdílených informací a 

c) provozně technické podmínky přístupu k databázi 

 

Současně má vyhláška, v návaznosti na zákon o bankách, zajistit lepší informování bank a 

poboček zahraničních bank o kybernetických bezpečnostních incidentech a kybernetických 

bezpečnostních událostech, jakož i o opatřeních, které zasažené subjekty přijaly, a tak přispět 

k celkově lepší ochraně bankovního sektoru před kybernetickými útoky. 

 

V souladu s výše uvedeným jsou v příslušných ustanoveních vyhlášky uvedeny podrobnosti o 

výměně informací (§ 3), rozsahu a formátu jejich sdíleni (§ 4), určení pověřených osob (§ 5), 

provozně-technických požadavcích na přístup k databázi (§ 6) a přechodné ustanovení pro 

případ, že nebude stanoven ani jeden administrátor (§7). 

 

Databáze bude sloužit k výměně informací o kybernetických bezpečnostních incidentech a 

událostech mezi bankami, Česká národní banka bude jejím provozovatelem a bude oprávněna 

informace obsažené v databázi využít pro dohledovou činnost. Uživateli databáze budou 

všechny banky a pobočky zahraničních bank (včetně stavebních spořitelen), přičemž 

povinnosti uložené uživatelům databáze se budou obdobně vztahovat i na Českou národní 

banku (§ 38aa odst. 3 zákona o bankách).  

 

Hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů, kybernetických bezpečnostních událostí a 

přijatých opatření probíhá prostřednictvím aplikace, data jsou přenášena šifrovaně. Rozsah 

veřejných IP adres, které uživatel databáze používá a ze kterých bude požadované informace 

hlásit, jakož i údaje o prvním administrátorovi, zašle České národní bance prostřednictvím 

datové schránky. Pro ověřování identity osoby přihlašující se k databázi je použita metoda 

silného ověření. Celkový počet pověřených osob (včetně administrátorů) nesmí přesáhnout 10 

na uživatele, a to v zájmu zajištění zastupitelnosti při zachování přístupu co nejmenšího 

okruhu osob k potenciálně důvěrným údajům obsaženým v databázi.    
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Dále se také stanoví, že hlášení povinně předávaných informací, není porušením bankovního 

tajemství nebo porušením jiné povinné mlčenlivosti, např. smluvní a upravuje se zvláštní 

forma povinnosti mlčenlivosti pro účely účasti v databázi. Za správnost vkládaných údajů 

budou odpovídat uživatelé databáze. 

 

Vyhláška by měla nabýt účinnosti prvním dnem osmnáctého kalendářního měsíce 

následujícího po dni jeho vyhlášení. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Vyhláška se vydává podle § 38aa odst. 7 jako prováděcí právní předpis k provedení § 38aa 

zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto 

zákonného zmocnění upravuje podrobnosti týkající se výměny informací o kybernetických 

bezpečnostních incidentech, kybernetických bezpečnostních událostech a přijatých opatřeních 

mezi uživateli databáze a Českou národní bankou, rozsah a formát sdílených informací a 

provozně technické podmínky přístupu k databázi. Navrhovaná vyhláška je tudíž v souladu se 

zákonem, k jehož provedení je navržena, a v souladu se zákonným zmocněním k jejímu 

vydání. 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

 

Z právních předpisů Evropské unie ani judikatury Evropského soudního dvora nevyplývají 

žádné specifické požadavky vztahující se k oblastem upraveným návrhem vyhlášky.  

 

Návrh nové právní úpravy týkající se sdílení informací o kybernetických útocích mezi 

bankami a pobočkami zahraničních bank se věcně dotýká oblasti, která je upravena právem 

EU (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1148 o opatřeních k zajištění 

vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii a směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu, 

kterou se mění směrnice č. 2002/65/ES, č. 2009/110/ES a č. 2013/36/EU a nařízení (EU) 

č. 1093/2010 a zrušuje směrnice č. 2007/64/ES směrnice č. 2015/2366), ale nemá transpoziční 

povahu a jedná se o národní právní úpravu reagující na požadavky tržních subjektů na 

vytvoření efektivního systému posilujícího prevenci kybernetických útoků mezi bankami 

a pobočkami zahraničních bank. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

V současné době není zákonem upraveno sdílení informací o kybernetických bezpečnostních 

incidentech nebo událostech v bankovním sektoru (i když některé subjektymají povinnost 

takové incidenty hlásit Národnímu bezpečnostnímu úřadu na základě zákona o kybernetické 

bezpečnosti). Pod záštitou České bankovní asociace sice probíhá neformální výměna 

takových technických informací, tato ale není dostačující, mj. i z důvodu dobrovolnosti 

poskytování takových informací.  

 

Praxe tedy ukazuje, že uvedené dobrovolné sdílení samo o sobě k efektivní obraně před 

kybernetickými útoky nepostačuje a oblast prevence je třeba posílit. To vyžaduje účinnou 

spolupráci a sdílení relevantních informací o kybernetických útocích bankami, neboť v 
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okamžiku, kdy se objeví pokus napadnout určitým způsobem systém jedné banky, je možné 

očekávat podobné pokusy i u bank dalších. 

 

Nezbytnost vydání vyhlášky vyplývá ze zmocnění v § 38aa zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

 

Vyhláška nemá dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, včetně rozpočtů 

územních samosprávných celků. 

 

Vyhláška nemá dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR, nemá sociální dopady, 

včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady  

na spotřebitele, ani dopady na životní prostředí. Ve spojení se zákonem o bankách má 

vyhláška pozitivní dopad na podnikatelské prostředí, když podporuje boj proti 

kyberbezpečnostním hrozbám, které pro banky a pobočky zahraničních banka představují 

značné riziko, a to s minimálními náklady. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen  

 

Vyhláška nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Vyhláška zasahuje do oblasti zpracování osobních údajů, a to v podobě neveřejného 

zpracování základních identifikačních údajů fyzické osoby (jméno, poštovní adresa, telefonní 

číslo a elektronická adresa do zaměstnání) vkládající informace o kybernetickém útoku do 

zákonem nově zřizované informační databáze spravované Českou národní bankou. Údaje 

budou uchovávány pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování, tj. po dobu, po kterou 

bude pověřená osoba do systému vkládat příslušné informace. 

 

Vyhláška není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované 

zpracování osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ani se zákonem č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 

S vyhláškou nejsou spojena korupční rizika. 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4ORNAKJHR3GT)



9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Vyhláška nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

10. Výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Návrh vyhlášky se předkládá v souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 

správy na rok 2017. Povinnost provést hodnocení dopadů regulace (RIA) nebyla u tohoto 

návrhu vyhlášky uložena. 

 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Vyhláška vymezuje v souladu se zmocňovacím ustanovením uvedeném v § 38aa odst. 7 

zákona o bankách. 

 

K § 2 

Základní pojmy, které jsou používány v zákoně o bankách (tj. databáze, uživatel databáze) a v 

zákoně o kybernetické bezpečnosti (kybernetický bezpečnostní incident, kybernetická 

bezpečnostní událost), se používají v textu vyhlášky v návaznosti na jejich vymezení v 

zákoně.  

 

Databáze je definována v § 38aa zákona o bankách jako informační databáze, prostřednictvím 

které se její uživatelé vzájemně informují o kybernetických bezpečnostních incidentech 

směřujících na jejich systémy nebo komunikační sítě, o opatřeních přijatých v souvislosti s 

řešením kybernetického bezpečnostního incidentu, o kybernetických bezpečnostních 

událostech nebo obdobných útocích směřujících na jejich systémy nebo komunikační sítě a o 

opatřeních přijatých k jejich řešení Toto chápaní je tedy širší než pojem databáze, jak jej např. 

v § 88 vymezuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

neboť zahrnuje nejen samotný soubor dat, ale i další komponenty, včetně technického řešení. 

 

Uživateli databáze jsou banky a pobočky zahraničních bank (§ 38aa zákona o bankách). 

Povinnosti uživatele databáze se na základě § 38aa odst. 3 zákona o bankách vztahují 

obdobně na Českou národní banku, přičemž se v praxi bude v zásadě jednat o všechny 

povinnosti, vyjma zasílání oznámení prostřednictvím datové schránky. 

 

Kybernetický bezpečnostní incident a kybernetická bezpečnostní událost jsou definovány v § 

38aa zákona o bankách odkazem na § 7 zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost. 

Kybernetická bezpečnostní 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 
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informací v informačních systémech. Vyhláška dále z vyhlášky č. 316/2014 Sb. o 

bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních 

opatřeních a o stanovení náležitosti podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o 

kybernetické bezpečnosti)  přebírá vymezení závažnosti kybernetického bezpečnostního 

incidentu, resp. události. 

 

Opatření je definováno v § 11 zákona upravujícího kybernetickou bezpečnost. Pro účely 

vyhlášky jsou relevantní 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 kybernetického 

bezpečnostního incidentu a k omezení jeho dopadů, případně k snížení rizik vyplývajících z 

události. Opatřením je přitom třeba chápat i opatření, o kterém už bylo na odpovídající úrovni 

uživatele databáze rozhodnuto, i když dosud nedošlo k jeho praktické implementaci. 

 

Zveřejnění informací způsobem umožňujícím dálkový přístup není v českém právním řádu 

blíže definováno – ustálená legislativní praxi jej však běžně používá jako opisné označení pro 

zveřejnění na internetu. 

 

Ustanovení § 2 vyhlášky dále vymezuje další základní pojmy, které dále vyhláška v textu 

používá, a které nejsou definovány v jiných právních předpisech. 

 

Administrátorem je fyzická osoba, kterou uživatel databáze pověří komunikací s ČNB v 

souvislosti s provozem databáze a správou rolí pověřených osob. Jedná se o administrativní 

roli, administrátor nebude mít právo údaje do databáze vkládat ani k nim jinak přistupovat, 

vyjma zadávání, změny a zneplatňování údajů o dalších pověřených osobách podle § 5 

vyhlášky. Administrátor však může být současně aktivním nebo pasivním zástupcem 

uživatele databáze a v tom případě bude mít odpovídající práva přístupu k obsahu databáze. 

 

Aktivním zástupcem je fyzická osoba, kterou uživatel databáze pověří 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 (tj. s právem údaje z 

databáze číst a do ní zapisovat). 

 

Pasivním zástupcem je fyzická osoba, kterou uživatel databáze pověří k přístupu do databáze 

s právem se s informacemi v databázi jen seznamovat (tj. bez možnosti údaje v databázi 

jakýmkoli způsobem měnit). 

 

U silného ověření se předpokládá ověření pomocí přihlašovacího jména, hesla a 

jednorázového kódu, který bude ověřované osobě zaslán jiným komunikačním kanálem, než 

tím, který slouží k přístupu k aplikaci, (např. formou SMS). 

 

K § 3 

Ustanovení § 3 vyhlášky 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 vyhlášky. 

 

Česká národní banka neodpovídá za správnost a úplnost vložených informací. Sdílení 

informací o kybernetických bezpečnostních incidentech, kybernetických bezpečnostních 

událostech a opatřeních k jejich řešení je v souladu s § 38aa odst. 1 zákona o bankách pouze 
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vzájemné mezi všemi uživateli databáze, tj. hromadné. Nebude proto možné sdílet informace 

jen mezi částí uživatelů. 

 

Česká národní banka bude mít k informacím obsaženým v databázi přístup za účelem zajištění 

výkonu dohledu nad povinnými osobami, správy dat a podle § 38aa odst. 3 zákona o bankách. 

 

K § 4 

K odst. 1: 

V zájmu zefektivnění a záměru minimálně zatěžovat povinné uživatele databáze různými typy 

formulářů a rozsahem hlášení, byla zvolena forma hlášení relevantních informací cestou 

jednotného formuláře, který je přílohou této vyhlášky.  

 

Předlohou pro vzor formuláře byl obdobný formulář podle vyhlášky č. 316/2014 Sb.(její 

Příloha č. 5); z vyhlášky č. 316/2014 Sb. byla převzata i klasifikace bezpečnostního incidentu 

a jeho závažnosti. 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. Zvolená forma proto povede k maximálně možnému urychlení vkládání 

informací pro uživatele. Nevolí se ale cesta přímého odkazu, aby byla zajištěna stabilita 

formátu hlášení do databáze bez ohledu na případné změny vyhlášky Národního 

bezpečnostního úřadu. 

 

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, důvodová zpráva k zákonu dodává, že se předpokládá, že 

v praxi by mělo jít nejdéle o několik hodin. 

 

K odst. 2: 

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. 

 

K § 5 

K odst. 1: 

Pověřování osob se děje prostřednictvím aplikace, vyjma pověření prvního administrátora, 

pro které je stanovený postup v § 7 vyhlášky. 

 

K odst. 2: 

Oprávnění k určení administrátorů a zástupců je věcí povinné osoby, která může, např. 

prostřednictvím vnitřních předpisů, 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, nesmí ale být vyšší než deset. Povinná osoba má 

navíc 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, za podmínek pro použití jiné osoby, tzv. outsourcing, podle 

vyhlášky č. 163/2014 Sb. (v případě administrátora by pak byla nutná i plná moc k jednání za 

uživatele databáze).  
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K předání informace o zástupcích využije administrátor aplikaci, která mu formulářovým 

způsobem umožní identifikovat další zástupce uživatele a uvést jejich role. 

 

K odst. 3: 

Ustanovení pro jistotu potvrzuje, že osoba administrátora může být totožná s osobou zástupce 

(aktivního i pasivního), zástupce však nemůže být současně jak zástupcem aktivním, tak i 

zástupcem pasivním. Jedna osoba také nemůže být současně pověřenou osobou pro více 

uživatelů,  a to z důvodu jednoznačné identifikace uživatele, který kybernetický bezpečnostní 

incident nebo událost hlásí.  

 

K odst. 4: 

Pro pověřené osoby se stanoví požadavek na ověření jejich totožnosti prostřednictvím silného 

ověření, viz k § 2. 

 

 

K odst. 5: 

Povinností uživatele databáze je mj. zajistit pověření osob potřebných k přístupu do databáze 

a zajistit vkládání aktuálních údajů o pověřených osobách (kromě jména půjde o i kontaktní 

údaje, které slouží pro sdělení přístupového kódu v rámci silného ověření, tj. v současnosti 

číslo mobilního telefonu, který je pod výhradní kontrolou pověřené osoby a může přijímat 

SMS. Dále je nutné oznámit veřejné IP adresy přidělené uživateli databáze organizací pro 

správu IP adres, které bude uživatel databáze používat pro zajištění bezpečné komunikace 

uživatele databáze s Českou národní bankou. 

 

 

K § 6 

K odst. 1: 

Vkládání elektronických formulářů bude probíhat online, prostřednictvím zabezpečené 

aplikace spravované Českou národní bankou. Podrobnosti, které nelze upravit v textu 

vyhlášky vzhledem k technické povaze a častým změnám odpovídajících bezpečnostních 

standardů, budou obsaženy v provozním řádu, který Česká národní banka vydá a uveřejní na 

svých internetových stránkách, zejména požadavky na systémové prostředí, např. existenci 

určité aktualizované antivirové ochrany, verzi internetového prohlížeče, podporované 

šifrovací algoritmy, atp. 

 

S provozem databáze je spojená také uživatelská podpora, která je k dispozici v běžné 

pracovní době, kdy je možné také hlásit poruchy. Úprava podrobností technické podpory, 

včetně její dostupnosti, není součástí zákonného zmocnění k vydání vyhlášky a předpokládá 

se řešení technické podpory v provozních pravidlech. 

 

K odst. 2: 

Ustanovení vymezuje povinnost České národní banky jako provozovatele databáze 

informovat uživatele databáze o vložení informací s tím, že vyhláška umožňuje zaslání 

informace podle nastavení uživatele po každém vložení nového incidentu, události nebo 

opatření, případně jejich změně, ale stejně tak umožňuje zasílání souhrnné informace, vždy 

nejpozději do konce následujícího pracovního dne. Byly zvažovány i lhůty delší (např. 48 

hodin pro případ ohlášení kybernetického bezpečnostního incidentu nebo kybernetické 

bezpečnostní události o víkendu a výpadku automatického rozesílání oznámení), v zájmu 
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snížení rizika spojeného s opožděným informováním ostatních uživatelů databáze byla 

zvolena uvedená lhůta. 

 

K odst. 3: 

Navrhované ustanovení vymezuje povinnost uživatele databáze (typicky zajišťovanou 

prostřednictvím aktivního zástupce) zkontrolovat údaje vkládané do databáze předchází 

zbytečným duplicitním informacím. Česká národní banka pouze umožňuje sdílení informací v 

databázi a neodpovídá proto za úplnost ani správnost vložených informací (kromě těch, které 

případně vkládá sama). 

 

K odst. 4: 

Specifikuje se postup při nezbytné opravě chybných údajů uvedených v již vloženém 

elektronickém formuláři. Oprava chybné informace fakticky znamená zneplatnění informace 

původní a nahrazení informací novou, úplnou a správnou. Původní informace však není z 

databáze odstraněna. Aplikace automaticky zaznamená, které údaje byly změněny, jakým 

způsobem a v jakém rozsahu, s uvedením identifikačního čísla incidentu, kterého se oprava 

týká. 

 

K odst. 5: 

Stanoví se náhradní postup pro sdílení informací v případě, že dojde k technické údržbě nebo 

technickému výpadku databáze, který by vyžadoval určitou dobu odstávky databáze. 

 

K § 7 

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 České národní banky. Současně se, z důvodu zachování bezpečnosti, 

stanoví povinnost oznámit rozsah veřejných IP adres, ze kterých bude přistupováno k 

aplikaci. 

 

Prvního administrátora může pověřit jen osoba oprávněná za povinný subjekt jednat, tedy 

statutární orgán nebo osoba jím zmocněná. Dále vyhláška vymezuje způsob předání 

informace ohledně osoby prvního administrátora České národní bance, a to vyplněním a 

podpisem jednotného formuláře v listinné podobě, jehož vzor je přílohou vyhlášky. 

Podepsaný formulář zašle účastník databáze České národní bance jako výstup elektronické 

konverze, příp. i prostý scan, prostřednictvím datové schránky.  

 

Pověření dalších osob provádí první administrátor prostřednictvím aplikace, a to včetně určení 

minimálně jednoho dalšího administrátora. 

 

 

K § 8 

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. 

 

K přílohám 

Formuláře uvedené v příloze č. 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. Formuláře v příloze č. 3 a 4 byly vytvořen nově a 

vyžaduje pouze základní údaje potřebné pro zajištění komunikace. Společným rysem všech 

uvedených formulářů je, že se údaj o uživateli databáze, za kterého se hlášení provádí, 
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neuvádí a Česká národní banka jej automaticky zjistí a doplní do databáze z údajů získaných 

při ověření pověřené osoby. 
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