
ODŮVODNĚNÍ 

návrhu vyhlášky o hlášení bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněných 

poskytovat platební služby  

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

  Návrh vyhlášky se týká povinnosti hlášení bezpečnostních a provozních incidentů 

osobami oprávněnými poskytovat platební služby, kterou nově zavádí článek 96 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních 

službách na vnitřním trhu (dále jen „PSD2“), která bude do českého právního řádu 

transponována § 221 nového zákona o platebním styku, zveřejněného pod č. 370/2017 Sb. 

(dále jen „NZPS“). 

 

NZPS stanoví povinnost osobám oprávněným poskytovat platební služby oznámit 

České národní bance závažný bezpečnostní nebo provozní incident v oblasti platebního styku 

bez zbytečného odkladu po jeho zjištění. Podrobnosti náležitostí oznámení, jeho formáty 

a další technické náležitosti má stanovit Česká národní banka (dále také „ČNB“) prováděcí 

vyhláškou. Podle čl. 96 odst. 3 písm. a) PSD2 Evropský orgán pro bankovnictví (dále jen 

„EBA“) v úzké spolupráci s Evropskou centrální bankou (dále jen „ECB“) vydal obecné 

pokyny EBA/GL/2017/10 o oznamování významných incidentů podle směrnice (EU) 

2015/2366 (PSD2) určené poskytovatelům platebních služeb, pokud jde o klasifikaci 

významných incidentů, obsah a formát, včetně standardních vzorů oznámení, a postupy pro 

oznamování těchto incidentů. 

 

Návrh vyhlášky zohledňuje obsah obecných pokynů EBA. ČNB potvrdila v souladu 

s čl. 16 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 o zřízení 

Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), že se těmito pokyny 

hodlá řídit. Části obecných pokynů přesahující rozsah úpravy v předloženém návrhu vyhlášky 

jsou osoby oprávněné poskytovat platební služby povinny dodržovat a promítnout či zohlednit 

ve svých vnitřních předpisech v souladu s požadavky na jejich řídicí a kontrolní systém 

stanovenými příslušnými zákony, popř. jejich obecně závaznými prováděcími předpisy. 

 

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

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním 

 

Návrh vyhlášky je v souladu se zmocněním uvedeným v ustanovení  

§ 221 odst. 5 NZPS.  

 

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

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

 

  Navrhovaná vyhláška není transpozičním předpisem, je pouze předpisem technického 

charakteru k provedení ustanovení zákona stanovujících plnění oznamovací povinnost vůči 

ČNB. Předkládaný návrh vyhlášky je slučitelný s právem Evropské unie.  

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
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  NZPS s vydáním prováděcího předpisu výslovně počítá. Stávající legislativa hlášení 

bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby 

neupravuje.  

 

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

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

sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 

prostředí 

 

Navrhovaná úprava nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné 

rozpočty. Z navrhovaných změn nevyplývají žádné zvýšené přímé náklady ani pro ČNB, 

neboť ČNB využije pro sběr informací existující internetové rozhraní pro sběr informačních 

povinností a výkazů. 

  

Podnikatelské prostředí České republiky, tedy povinné osoby, kterým je povinnost 

hlásit bezpečnostní a provozní rizika adresována, budou muset novým požadavkům 

přizpůsobit své vnitřní postupy. Náklady, které dotčeným osobám vzniknou, nejsou dány 

přímo prováděcí vyhláškou, ale implementací evropské směrnice upravující poskytování 

platebních služeb. 

 

Vyhláška nemá žádné negativní sociální dopady, ani nemá žádné dopady 

na spotřebitele, na oblast rovnosti mužů a žen, na specifické skupiny obyvatel, na sociálně 

slabé, ani na osoby se zdravotním postižením či národnostní menšiny. 

 

Předkládaný návrh vyhlášky nemá žádné negativní dopady na životní prostředí ani 

na výkon státní statistické služby. 

 

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

diskriminace 

 

Navrhovaná právní úprava neobsahuje ustanovení, která by byla diskriminující. 

 

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

údajů 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

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

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 

Navrhovaná právní úprava, která se týká hlášení bezpečnostních a provozních 

incidentů ČNB, nevytváří prostor pro korupční rizika. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

  Na základě čl. 3.8 písm. g) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 

nebylo u vyhlášky provedeno samostatné hodnocení dopadů regulace, neboť hodnocení 

dopadů je obsaženo již v RIA k návrhu NZPS. Současně nejsou v návrhu identifikovány nové 
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dopady a návrh prováděcího právního předpisu není zpracován nad rámec provedené RIA 

k  NZPS. 

 

  Na základě návrhu ČNB potvrdil ministr pro lidská práva, rovné příležitosti 

a legislativu dne 26. září 2017, že se u této vyhlášky hodnocení dopadů regulace podle 

obecných zásad (RIA) neprovede. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 

Stanovuje se předmět úpravy vyhlášky na základě zákonné úpravy uvedené v ustanovení 

§ 221 odst. 5 NZPS.  

 

K § 2 

Ustanovení § 2 upravuje typy jednotlivých oznámení, které musí povinné osoby předkládat 

od zjištění až po vyřešení incidentu.  

 

K § 3 

Toto ustanovení upravuje náležitosti oznámení a stanoví požadavek na předkládání oznámení 

ve formuláři, který tvoří přílohu vyhlášky.  

 

K § 4 

Ustanovení stanoví formáty, ve kterých systém ČNB pro sběr informací umožňuje přijímat 

oznámení. Technické otázky, jako je konkrétní informační systém užívaný pro předávání 

těchto hlášení ČNB a jeho internetová adresa, upraví ČNB úředním sdělení. V odstavci 

2 se dále umožňuje oznamovat hlášení bezpečnostních a provozních incidentů v anglickém 

jazyce. V takovém případě se použije anglická verze formuláře pro hlášení bezpečnostních 

a provozních incidentů. ČNB anglickou i českou verzi formuláře zveřejní na svých 

internetových stránkách. 

 

K § 5 

ČNB provozuje za účelem sběru dat od vykazujících osob rozhraní umožňující dálkový 

přístup. Osoba oprávněná poskytovat platební služby vyplní údaje o závažném bezpečnostním 

nebo provozním incidentu v oblasti platebního styku do příslušného elektronického formuláře, 

který prostřednictvím rozhraní odešle ČNB a splní tak povinnost ve smyslu § 221 odst. 1 

NZPS a podle požadavků stanovených touto vyhláškou. Konkrétní způsob předávání těchto 

hlášení ČNB upraví v úředním sdělení.  

 

Ustanovením není vyloučeno zasílání oznámení incidentů prostřednictvím datových schránek 

ve smyslu § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi. 

Nicméně v takovém případě, jelikož oznámení bezpečnostních a provozních incidentů 

obsahují extrémně citlivé údaje, je vhodné je opatřit šifrováním či heslem, aby byla zajištěna 

jejich maximální ochrana a přístup k nim měl pouze pro tento účel ČNB předem vymezený 

okruh autorizovaných osob. To může povinným osobám oproti řešení spočívajícím 

ve specializovaném internetovém rozhraní ČNB přinést zvýšenou administrativní zátěž 

a snížení uživatelského komfortu. Přímá komunikace povinných osob s pověřeným útvarem 

dohledu ČNB namísto komunikace prostřednictvím systému datových schránek zkrátí 

nezbytnou dobu pro předání informace o incidentu a rovněž eliminuje riziko překročení 

maximální velikost datové zprávy 20 MB. Z výše uvedených důvodů lze komunikaci 
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prostřednictvím datových stránek považovat spíše za záložní řešení v případě nedostupnosti 

internetového rozhraní ČNB.  

 

Na základě odborného vyjádření ministerstva vnitra jsou osoby oprávněné poskytovat 

platební služby povinny zaslané oznámení opatřit elektronickým podpisem, resp. pečetí, a to 

v rozsahu, v jakém tuto povinnost stanoví nařízení Evropského parlamentu a Rady 

č. 910/2014, o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS) ve spojení se zákonem č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce. To neplatí, jednají-li tyto osoby 

způsobem, se kterým právní účinky vlastnoručního podpisu spojuje jiný právní předpis, např. 

prostřednictvím datových schránek (srov. § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., 

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů). 

 

K § 6  

Účinnost vyhlášky je stanovena patnáctým dnem po jejím vyhlášení. 
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