
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o hlášení bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem guvernéra dne 19. 12. 2017, s termínem dodání stanovisek do 

12. 1. 2018.  

 
Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort  Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo financí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K příloze č. 1  

Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, stanoví, že se incident má 

oznámit ČNB bez zbytečného odkladu po jeho zjištění 

(§ 221 odst. 1 zákona). Ustanovení zákona vychází ze směrnice 

o platebních službách, která v čl. 96 odst. 1 první pododstavec 

stanoví, že v případě významného operačního nebo bezpečnostního 

incidentu je poskytovatelé platebních služeb bez zbytečného odkladu 

oznámí příslušnému orgánu v domovském členském státě 

poskytovatele platebních služeb. Domníváme se tedy, že vyhláška 

nemůže stanovit (i když pouze v přílohách), že se oznamuje na 

třikrát, nejprve do 4 hodin, pak do 3 dnů a pak do 2 týdnů.  

Je nám známo, že návrh vyhlášky vychází z obecných pokynů 

Evropského orgánu pro bankovnictví vydaných k této otázce na 

základě zmocnění ve směrnici o platebních službách (čl. 96 odst. 3). 

Tato doporučení však nemají závazný charakter a finanční instituce 

mají povinnost se jimi řídit nebo vysvětlit proč se jimi řídit nehodlají. 

Přímá závaznost pokynů tedy stanovena není. V tomto případě navíc 

dochází ke zjevnému odchýlení se obecných pokynů od znění 

směrnice a zákona. Domníváme se tedy, že požadavek na zaslání 

úvodního oznámení do 4 hodin, průběžného do 3 dnů a závěrečného 

do 2 týdnů v příloze vyhlášky jde nad rámec zmocnění, protože ke 

stanovení lhůt vyhláška zmocněna není. 

Dále je třeba uvést, že lhůty uvedené v přílohách (především lhůta 

4 hodin pro zaslání úvodního oznámení) neberou v potaz možný 

Vyhověno. 

Časové údaje k předkládání jednotlivých typů oznámení byly 

z přílohy vyhlášky - formuláře ke hlášení bezpečnostních 

a provozních incidentů odstraněny. Úvodní hlášení se tudíž 

předkládá podle lhůty stanovené v zákoně o platebním styku, tj. bez 

zbytečného odkladu. 
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odklad pro zaslání oznámení. Zákon i směrnice totiž počítají s jistým 

odkladem pro zaslání oznámení, je-li takový důvod opodstatněný 

(srovnej lhůtu „bez zbytečného odkladu“) nutností incident nejprve 

řešit, kapacitním omezením příslušného úvaru poskytovatele, 

výskytem incidentu mimo provozní dobu poskytovatele apod. Aspekt 

možného odložení oznámení by vyhláška obsahovat měla, neboť je 

zmocněním předpokládán. 

Řešením výše uvedených připomínek může být stanovení povinnosti 

osob oprávněných poskytovat platební služby učinit úvodní oznámení 

ve lhůtě 4 hodin od zjištění, nebrání-li jim v tom závažné důvody. 

Ostatní oznámení by mohla být činěna přímo na základě obecných 

pokynů Evropského orgánu pro bankovnictví. Úvodní větě návrhu 

vyhlášky 

Doporučujeme doplnit čárku za slovní spojení „o platebním styku“. 

K § 2 úvodní části ustanovení 

Do úvodní části ustanovení doporučujeme pro přehlednost doplnit za 

slova „České národní bance“ slovo „postupně“, aby bylo zřejmé, že 

poskytovatelé zasílají oznámení postupně. 

Vyhověno.  
„§ 2 

 Typy oznámení 

Osoba oprávněná poskytovat platební služby předkládá České 

národní bance postupně tři typy oznámení  

a) úvodní oznámení,  

b) průběžné oznámení a 

c) závěrečné oznámení.“ 

Ministerstvo vnitra K § 5: 

1. Navrhované ustanovení ukládá povinnost zasílat oznámení 

prostřednictvím internetového rozhraní České národní banky pro 

sběr informačních povinností a výkazů. Návrh ani odůvodnění 

nepřipouští možnost zasílat předmětná oznámení jiným 

způsobem, zejména neřeší to, zda je možné zasílat oznámení 

prostřednictvím datové schránky. V této souvislosti 

připomínáme, že podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona 

č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 

konverzi dokumentů platí, že úkon vůči orgánu veřejné moci je 

možné vždy učinit datovou schránkou v každém případě, kdy to 

umožňuje povaha dokumentu. Máme za to, že obsah datové 

Vyhověno.  

V odůvodnění k § 5 návrhu vyhlášky je doplněn následující text:  

 

„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 autorizovaný 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 
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zprávy, která má být podle návrhu vyhlášky doručována, má 

elektronickou podobou a je objektivně možné jej prostřednictvím 

datové schránky odeslat a doručit. Rovněž upozorňujeme, že 

možnost doručovat do datové schránky orgánů veřejné moci, je 

zakotvena v zákoně (§ 18 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb.) 

a vyhláška jakožto předpis nižší právní síly nemůže aplikaci 

tohoto ustanovení vyloučit. S ohledem na uvedené považujeme 

za vhodné, aby do odůvodnění byla doplněna informace o tom, 

že doručování jinými způsoby, zejména prostřednictvím 

datových schránek, je přípustné. 

 

2. Požadujeme v návrhu výslovně uvést, že pokud je doručováno 

jinak než prostřednictvím datových schránek, zejména způsobem 

předpokládaným v § 5 návrhu vyhlášky, jsou osoby oprávněné 

poskytovat platební služby povinny zaslané oznámení opatřit 

elektronickým podpisem, resp. pečetí, a časovým razítkem, 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. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní 

 

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 prostřednictvím datových stránek 

považovat spíše za záložní řešení v případě nedostupnosti 

internetového rozhraní ČNB.“   
 

 

 

 

 

Vypořádáno jinak. 

Vzhledem k tomu, že požadavek na opatření elektronickým 

podpisem či pečetí vyplývá přímo ze zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

spojení s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014, 

o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro 

elektronické transakce na vnitřním trhu (nařízení eIDAS), které je 

přímo použitelným a závazným evropským předpisem, nevidíme 

důvod, proč by měl být tento požadavek obsažen i ve vyhlášce 

jakožto normě nižší právní síly. Nicméně bylo do odůvodnění 

k § 5 doplněno následující:  

 

 
„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).“ 
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K § 2: 

Význam ustanovení § 2 a v něm upraveného rozdělení oznámení na 

tři typy není z jeho současné podoby zcela zřejmý. V § 3 odst. 2 je 

totiž pouze uvedeno, že se do formuláře doplňují údaje postupně 

podle typu oznámení. Z komentáře k § 2 ve zvláštní části odůvodnění 

(„Ustanovení § 2 upravuje typy jednotlivých oznámení, které musí 

povinné osoby předkládat od zjištění až po vyřešení incidentu.“) lze 

přitom dle našeho názoru dovozovat, že postupně se údaje mají nejen 

doplňovat, ale i odesílat.  

Doporučujeme proto celou partii návrhu věnovanou typům oznámení 

přepracovat, aby byly tyto typy definovány (a tak náležitě rozlišeny) 

a byl též upraven příslušný postup, jak a kdy jednotlivé typy 

oznámení České národní bance předat. 

 

Nevyhověno.  
Zmocnění v § 221 odst. 5 NZPS umožňuje ČNB vydat prováděcí 

předpis, který stanoví podrobnosti náležitostí oznámení, jeho 

formáty a další technické náležitosti. Úprava definic jednotlivých 

typů oznámení či postupu, jak a kdy jednotlivé typy oznámení 

předat, by dle názoru ČNB šla nad rámec tohoto zmocnění.   

K § 6: 

Připomínáme, že pro možnost nabytí účinnosti právního předpisu 

v době kratší, než je patnáct dní po vyhlášení, stanoví zákon 

č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve 

svém § 3 odst. 3 podmínku naléhavého obecného zájmu na takovém 

postupu, který chápe jako výjimečný. Legislativní pravidla vlády ve 

svém čl. 53 odst. 1 pak vyžadují tento naléhavý obecný zájem 

specifikovat ve zvláštní části důvodové zprávy (odůvodnění). 

V odůvodnění nynějšího návrhu není uvedeno, z jakého důvodu 

navrhuje předkladatel účinnost dnem vyhlášení, a ani z jeho obsahu 

nevyplývá, že by zde byl naléhavý zájem na urychleném nabytí 

účinnosti. Doporučujeme proto stanovit standardní nabytí účinnosti 

nejdříve patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

 

 

 

Vyhověno. 

Nově se stanovuje nabytí účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

Ministerstvo dopravy K § 2 návrhu:  

Doporučujeme ustanovení § 2 návrhu vyhlášky vypustit bez náhrady, 

Nevyhověno. 

Každé oznámení incidentu tvoří soubor několika na sebe 
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neboť překračuje zákonné zmocnění uvedení v § 263 ve spojení 

s § 221 odst. 5 zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Uvedený 

zákon totiž nepředpokládá, že by vyhláška upravovala jednotlivé 

typy oznámení. 

 

navazujících oznámení různých typů, kdy každý jednotlivý typ 

tvoří samostatný okruh náležitostí oznámení. Dohromady potom 

tyto typy oznámení tvoří ucelený formulář. Pro lepší orientaci 

považujeme za vhodné je ve vyhlášce upravit. 

K § 6 návrhu:  

Doporučujeme doplnit odůvodnění pro určení počátku nabytí 

účinnosti návrhu vyhlášky. Dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona  

č. 309/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

a čl. 53 odst. 1 legislativních pravidel vlády lze stanovit počátek 

nabytí účinnosti dnem vyhlášení právního předpisu jen výjimečně 

v případě, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, který se musí 

specifikovat  

ve zvláštní části důvodové zprávy nebo odůvodnění. 

Vyhověno. 

 

Nově se stanovuje nabytí účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

Ministerstvo kultury K nadpisu vyhlášky 

V nadpisu vyhlášky doporučujeme rok 2017 změnit na rok 2018. 

 

 

Vyhověno. 

 

  

K § 6 – Účinnost 

Nabytí účinnosti vyhlášky je navrženo ke dni jejího vyhlášení. 

Předpokládáme, že důvodem je datum nabytí účinnosti zákona, 

k jehož provedení je vyhláška vydávána (již 13. 1. 2018). 

Upozorňujeme však, že navrhnout jako počátek nabytí účinnosti den 

vyhlášení právního předpisu lze jen výjimečně v případech, kdy to 

vyžaduje naléhavý obecný zájem, a ten musí být specifikován ve 

zvláštní části důvodové zprávy, resp. odůvodnění 

(viz čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády). Doporučujeme 

proto změnit datum nabytí účinnosti vyhlášky na patnáctý den po 

jejím vyhlášení. Bude-li předkladatel trvat na nabytí účinnosti dnem 

vyhlášení, je třeba toto řádně zdůvodnit ve zvláštní části odůvodnění. 

 

Vyhověno. 

Nově se stanovuje nabytí účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

ÚV OKOM Návrh není předkládán jako implementační vzhledem k právním 

předpisům EU. 

Doporučujeme, aby do odůvodnění bylo doplněno, zda ČNB bude 

Vyhověno.  

V bodu 1. obecné části odůvodnění návrhu vyhlášky navrhujeme 

v závěru doplnit následující text:  
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cit. obecné pokyny EBA akceptovat, event. s jakými výhradami, 

a pokud je akceptovat bude, jak zajistí jejich závaznost v částech 

přesahujících rozsah úpravy předloženého návrhu vyhlášky. 

 

„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.“ 

Ministerstvo pro místní 

rozvoj 

Doporučujeme pouze uvést značení přílohy do souladu 

s čl. 29 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

Vyhověno. 

Ministerstvo zemědělství K § 6:  

Účinnost vyhlášky je stanovena na den jejího vyhlášení, aniž by to 

bylo jakkoliv zdůvodněno. K tomu podotýkáme, že podle 

čl. 53 Legislativních pravidel vlády lze nabytí účinnosti dnem 

vyhlášení stanovit pouze, vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem, 

který musí být ve zvláštní části odůvodnění náležitě specifikován. 

Obdobné ustanovení lze nalézt rovněž v zákoně č. 309/1999 Sb., 

o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších 

předpisů (§ 3 odst. 3). 

Vyhověno. 

Nově se stanovuje nabytí účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

 

V Praze 14. července 2018 

Vypracoval: Mgr. Břetislav Krůpa Podpis: 
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