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Úvodem

V p!edchozím "ísle DSM bylo nastín#no, $e krom# zákona 
o kybernetické bezpe"nosti mají vliv na proces !ízení inci-
dent% i jiné legislativní p!edpisy. Je tak pokryta nejen oblast 
fungování pro stát klí"ov&ch systém%, ale také oblast ochrany 
údaj% b#$n&ch ob"an%. Tato "ást se tedy zam#!uje p!edev'ím 
na to, jak&m zp%sobem ovlivní proces !ízení incident% na!íze-
ní GDPR [1] (zákon o zpracování osobních údaj% [2]), zákon 
o platebním styku [3] a související doprovodné p!edpisy. 

Proces !ízení incident" bezpe#nosti informací je u mnoha organizací ovlivn$n legislativními po%adavky.  
Jaké po%adavky mohou v p!ípad$ incidentu va&i spole#nost ovlivnit, za jak'ch podmínek a jak'm zp"sobem?

incident   legislativa   management   GDPR   zákon   PSD2

Proces !ízení incident" a jeho #ást

Aby bylo mo$né se v následujícím textu odkazovat 
na jednotlivé "ásti procesu, je zde p!ipomenuto sché-
ma !ízení incident% z p!edchozího dílu.

Schéma na Obr. 1 p!edstavuje a seskupuje "innosti 
základních fází procesu a sou"asn# graficky znázor-
(uje, jaké zákony z uveden&ch zasahují do "inností 
procesu.

Zákon o zpracování osobních údaj"  
a na!ízení GDPR

Legislativa v oblasti ochrany osobních údaj% se zam#-
!uje p!edev'ím na ochranu práv na soukromí ob"an% 
v celé EU. Legislativa klade d%raz mimo jiné na zabez-
pe"ení a transparentnost p!i zpracování osobních údaj% 
a !ízení incident% lze pova$ovat za prost!edek k dosa$e-
ní vhodné úrovn# zabezpe"ení, a p!edpoklad pro trans-
parentnost zpracování údaj%.

I n c i d e n t  m a n a g e m e n t

!ízení incident" v souladu  
se sou#asnou legislativou 

!ást II.

Na$ízení GDPR a zákon o platebním styku
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P!sobnost zákona

Zákon o zpracování osobních údaj% [2] (dále „zákon“), kte-
r& dopl(uje na!ízení GDPR [1] (dále „na!ízení“) se vztahuje 
na v&znamn& po"et organizací v )eské republice, proto$e 
tém#! ka$dá organizace zpracovává osobní údaje. Proble-
matika ovlivn#ní procesu !ízení incident% touto legislativou 
se vztahuje na roli správce i zpracovatele (role jsou detail-
n#ji definovány v na!ízení), tedy v podstat# na v'echny or-
ganizace ovlivn#né touto legislativou.

Dohled nad dodr$ováním této legislativy zaji'*uje dozorov& 
ú!ad, v p!ípad# )eské republiky se jedná o Ú!ad pro ochra-
nu osobních údaj% (dále „ÚOOÚ“).
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Obr. 1: Schéma procesu !ízení incident" 

Implementa"ní zákon neobsahuje $ádné pasá$e, které by 
m#ly vliv na !ízení incident%. Oblast se tak !ídí jednotn# pro 
celou EU obsahem na!ízení. Existují v'ak n#která specifika, 
která dopl(uje dozorov& ú!ad (nap!. jak&m zp%sobem se mají 
incidenty hlásit), a ty se mohou v jednotliv&ch zemích li'it.

Vliv na proces "ízení incident!

A"koli v na!ízení nenajdeme p!ímou definici, $e by organi-
zace podléhající legislativ# m#la mít zaveden proces !ízení 
incident%, jsou v n#m uvedeny ur"ité po$adavky, které je 
pom#rn# obtí$né bez základního postupu !ízení incident% 
splnit. Mezi v&znamné pasá$e, ze kter&ch pot!eba !ízení  
incident% plyne, !adíme recitály 85–88 a "lánky 33 a 34.

V tomto ohledu je t!eba zd%raznit, $e ochrana osobních údaj% 
i po$adavky na !ízení incident% se odvíjejí od rizik, která se 
zpracováním osobní údaj% souvisejí. Pokud organizace zpra-
covává údaje pouze takov&m zp%sobem, $e jak&koli incident 
související se zpracováním neznamená riziko pro subjekty 
údaj%, po$adavky na proces !ízení incident% budou minimální. 
Mimo v&'e zmín#n& p!ípad je v'ak pot!ebn& alespo( základ-
ní proces pro !ízení incident%, jinak se organizace vystavují 
riziku postihu dle legislativy pro zpracování osobních údaj%.

Spolupráce s dodavateli
Dle "lánku 28 na!ízení musí správci ukotvit do smlouvy se 
zpracovateli (n#kte!í dodavatelé) po$adavek b&t nápomocen 
p!i zaji'*ování souladu s povinnostmi podle "lánk% 32–36. 

I n c i d e n t  m a n a g e m e n t
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Jak bylo zmín#no v&'e, problematice incident% se v#nují "lán-
ky 33 a 34, a proto zpracovatel musí b&t nápomocen p!i pl-
n#ní povinností identifikace a hlá'ení poru'ení zabezpe"ení 
(incident%) osobních údaj%. Z toho vypl&vá konkrétní po$ada-
vek do "innosti budování vztah! s externími zdroji. Správce 
by tedy m#l do smlouvy se zpracovatelem ukotvit po$adavek 
na spolupráci v této oblasti, dohodnout vhodn& kanál pro p!e-
dávání informací o bezpe"nostních událostech.

V souvislosti s tím je ovlivn#na i "innost sb"r informací z ex-
terních zdroj!, jeliko$ je t!eba se se zpracovateli osobních 
údaj% dohodnout, jaké události bezpe"nosti informací bu-
dou správci hlásit. Zpracovatel toti$ nemusí mít dostatek 
informací, aby byl schopen vyhodnotit, zda je daná událost 
incidentem "i nikoli, zatímco správce, pokud má dostatek 
informací od zpracovatel%, je schopen takové posouzení 
provést a rozhodnout se, jak& bude dal'í postup.

Správce by m#l smluvn# ukotvit i dobu pro hlá'ení inciden-
t%. Dle v&kladu WP29 [4] b#$í doba na hlá'ení incidentu 
ú!adu 72 hodin od doby, kdy se o události/incidentu dozví 
zpracovatel. Z toho plyne, $e správce musí zpracovatel%m 
stanovit krat'í dobu tak, aby stihl provést vlastní hodnocení 
a podat v"as hlá'ení dozorovému ú!adu. Dle na'eho názo-
ru není tento v&klad správn&, proto$e dodavatel je pouze 
jedním ze zdroj%, které slou$í k ur"ení toho, zda se jedná 
o incident "i nikoliv. Tedy doba, kdy si je správce inciden-
tu v#dom nem%$e b&t po"ítána od doby, kdy zpracovatel 
rozpoznal bezpe"nostní událost, s v&jimkou situace, kdy je 
zpracovatelem spole"nost poskytující slu$by detekce nebo 
!ízení bezpe"nostních incident% pro správce.

Posouzení bezpe#nostních událostí
Sou"asná legislativa pro ochranu osobních údaj% ("lánky 
33 a 34 na!ízení) vy$aduje specifick& typ hodnocení udá-

lostí bezpe"nosti informací. Je t!eba posoudit, zda bezpe"-
nostní událost m%$e znamenat pro subjekty osobních údaj% 
riziko a jak v&znamné. Incidenty v oblasti bezpe"nosti infor-
mací b&vají zpravidla hodnoceny dle rizika pro organizaci, 
v tomto p!ípad# se jedná o dodate"né hodnocení, nebo 
dopln#ní standardního hodnocení o hledisko subjekt%. Pro 
hodnocení bezpe"nostních událostí tímto zp%sobem dopo-
ru"ují WP29 [4] i n#které dozorové ú!ady vyu$ít metodiku 
vydanou organizací ENISA [5]. Vhodn&m postupem je vyti-
povat si bezpe"nostní události, které zahrnují osobní údaje, 
a takové události podrobit hodnocení dle uvedené nebo ob-
dobné metodiky. Legislativa tak ovlivní "innost hodnocení 
události dle p#ipraven$ch kritérií.

Pro ú"ely prokazování souladu s legislativou je vhodné si 
hodnocení událostí (a s ním související vstupy a v&stupy) 
zaznamenat a evidovat, "ím$ je ovlivn#na "innost evidence 
bezpe%nostních událostí. Doporu"ujeme související eviden-
ci uchovat minimáln# t!i roky zp#tn# (s ohledem na proml-
"ecí lh%ty správního !ízení). M%$e se toti$ stát, $e organiza-
ce bude muset prokazovat ÚOOÚ, z jakého d%vodu nebyla 
ur"itá událost v minulosti hlá'ena.

Hlá$ení incidentu
V "láncích 33 a 34 na!ízení je !e'ena problematika hlá'e-
ní incident% v p!ípad#, kdy je událost posouzena jako inci-
dent, kter& pravd#podobn# znamená (v&znamné) riziko pro 
subjekty údaj%. V takovém p!ípad# je nutné provést hlá'ení 
odpov#dnému dozorovému ú!adu. Je tak ovlivn#na "innost 
hlá&ení incidentu.

Odpov#dn&m dozorov&m ú!adem je ú!ad v zemi, kde má or-
ganizace svou hlavní provozovnu (termín definován v na!ízení). 
Odpov#dn& ú!ad definuje postup, jak&m bude k hlá'ení inci-
dent% docházet. V p!ípad# )eské republiky je postup popsán 

I n c i d e n t  m a n a g e m e n t

na stránkách ÚOOÚ [6]. Je zde uvedeno, co má hlá'ení obsa-
hovat (není t!eba uvést v'e najednou, informace lze postupn# 
dopl(ovat), a jak hlá'ení podat. Incident hlásí v$dy správce.

V na!ízení je stanovena lh%ta, do které má k hlá'ení dojít 
– 72 hodin. Tato lh%ta se t&ká hlá'ení dozorovému ú!adu, 
z na!ízení v'ak není zcela z!ejm& po"átek této lh%ty. Ten 
si dle v&kladu WP29 v dokumentu [4] vykládáme jako oka-
m$ik, kdy do'lo k posouzení události a bylo vyhodnoceno, 
$e se jedná o incident, kter& znamená riziko pro subjekty 
– tedy fáze detekce a anal&za (ukon"ení skupiny "inností 
posouzení události). 

Pokud incident p!edstavuje vysoké riziko pro subjekty úda-
j%, m#la by je organizace informovat. V p!ípad#, $e mohou 
dot"ené subjekty údaj% provést n#jaká nápravná opat!ení 
k zamezení dopadu incidentu, m#lo by dojít k ohlá'ení co 
nejd!íve. Zp%sob hlá'ení incidentu subjekt%m závisí na tom, 
jaké prost!edky pro komunikaci se subjekty má organizace 
k dispozici. Informace mohu b&t zaslány na e-mailové ad-
resy, p!edány formou telefonního hovoru nebo mohou b&t 
zve!ejn#ny (nap!. na stránkách organizace "i ve sd#lova-
cích prost!edcích).

Pokud je organizace v pozici zpracovatele, m#la by dle "lán-
ku 33 na!ízení hlásit události (incidenty) správci, dle dohody 
(smlouvy) s ním.

Report opat"ení
Sou"ástí hlá'ení incidentu je i popis opat!ení, která správce 
p!ijal nebo navrhl v reakci na dan& incident, tím je po$ado-
vána "innost report #e&ení incidentu.

Tato "innost navazuje na skupinu "inností návrh preven-
tivních opat#ení. U hlá'ení souvisejících s touto "inností 



D S M

29D S M  4 | 2 0 1 9

ji$ není správce vázán v&'e zmín#nou oznamovací lh%tou  
(72 hodin od detekce) a informace mohou b&t p!edány 
ÚOOÚ dodate"n#, av'ak bez zbyte"ného odkladu.

Shrnutí

Ukazuje se, $e n#které dozorové ú!ady plánují trestat v&-
znamné nedostatky v oblasti !ízení incident% nejtvrd'ím 
zp%sobem (takovou informaci máme i od ÚOOÚ). P!íkladem 
jsou navrhované pokuty britsk&m dozorov&m ú!adem (ICO) 
99 milion% £ pro Mariott a 183 milion% £ pro British Airways.  
V obou p!ípadech se jednalo o dlouhodobé nedetekované 
úniky osobních údaj% (nedostatky ve fázi Detekce a Ana-
l&za). V p!ípad# ud#lení pokuty 1,5 milionu K" spole"nosti 
Mall, a. s., za únik osobních údaj% zmi(uje ÚOOÚ ve zd%-
vodn#ní v&'e pokuty mimo jiné i nedostatky v procesu !í-
zení incident%, proto$e únik probíhal dlouhodob# (problémy 
ve fázi Detekce a Anal&za). Ve v&'e uveden&ch p!ípadech 
lze o"ekávat, $e by ud#lené (navrhované) pokuty byly ni$'í, 
pokud by spole"nosti m#ly proces !ízení incident% v po!ád-
ku a dokázaly incident v"as odhalit a !e'it.

Zákon o platebním styku

Ú"elem této legislativy je mimo jiné zajistit bezpe"nost pla-
tebního styku pro u$ivatele, a s tím souvisí i po$adavek mini-
malizovat dopady v p!ípad#, kdy dojde k incidentu v oblasti 
platebního styku.

P!sobnost zákona

Zákon [3] (dále „zákon“) se vztahuje na omezené 
mno$ství právních subjekt% v )eské republice, kte-
ré jsou zapojeny do procesu poskytování plateb-
ních slu$eb. Zákon implementuje do národní legis-

lativy po$adavky sm#rnice PSD2 [7]. 
Problematika hlá'ení incident% se t&ká dle  
§ 221 p!edev'ím osob oprávn#n&ch posky-
tovat platební slu$by, viz § 5 zákona pro 
p!ehled: banky, spo!itelní a úv#rová dru$-
stva, instituce a vydavatelé elektronick&ch 
pen#z, platební instituce, správci informa-
cí o platebním ú"tu, a podobné. Ve v'ech 
p!ípadech je t!eba mít povolení k "innosti 
od )eské národní banky, a organizace by 
si tak m#ly b&t v#domy situace, kdy se jich 
zákon t&ká, v takov&ch p!ípadech ovliv(uje 
legislativa i jejich proces !ízení incident%.

Zákon je dále dopln#n na!ízením (EU) 2018/389 [8], kte-
ré up!es(uje ur"ité bezpe"nostní po$adavky p!edev'ím 
na systémy, které zpracovávají platební transakce (dále 
„na!ízení“).

Dohled nad dodr$ováním tohoto zákona v )eské republice 
zaji'*uje )NB.

Vliv na proces "ízení incident!

V samotném zákon# je problematika incident% uvedena jen 
velmi krátce, a to v § 221 zákona, kde je zmín#n po$adavek 
na hlá'ení incident%. Problematiku bezpe"nostních po$a-
davk% v'ak roz'i!ují doprovodné p!edpisy vydané v souladu 
s na!ízením PSD2 ("lánek 96 a 95) evropsk&m orgánem pro 
bankovnictví (EBA): „Pokyny k bezpe"nostním opat!ením“ 
[9] a „Pokyny k oznamování v&znamn&ch incident%“ [10].

Spolupráce s dodavateli
Legislativa zasahuje ji$ do p!ípravné fáze, p!esn#ji do "in-
nosti budování vztah! s externími zdroji, kdy v bodu 2.8 

Pokyn% k bezpe"nostním opat!ením obsahuje po$adavek 
na hlá'ení bezpe"nostních událostí u dodavatel%, kte!í se 
ú"astní poskytování platebních slu$eb.

Je tedy t!eba s takov&mi dodavateli smluvn# ukotvit spolu-
práci p!i hlá'ení bezpe"nostních událostí a up!esnit prodle-
ní, s jak&m bude dodavatel takové informace poskytovat. To 
by se m#lo odvíjet od "inností, které pro organizaci vykoná-
vá, ale s ohledem na to, $e organizace má pro hlá'ení inci-
dent% pom#rn# krátk& "as ("ty!i hodiny), bude t!eba i "as 
pro hlá'ení od v&znamn&ch dodavatel% p!izp%sobit t#mto 
po$adavk%m.

V souvislosti s tím je ovlivn#na i "innost sb"r informací z ex-
terních zdroj!, jeliko$ je t!eba se s t#mito dodavateli dohod-
nout, jaké události bezpe"nosti informací budou povinn&m 
osobám hlásit.

%kolení zam&stnanc!
Dle bodu 8.6 Pokyn% k bezpe"nostním opat!ením musí 
povinné osoby 'kolit své zam#stnance, a to nejen  

I n c i d e n t  m a n a g e m e n t
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s ohledem na pov#domí o bezpe"nosti informací, ale 
také s ohledem na hlá'ení bezpe"nostních událostí a in-
cident%. Je tak nutné prokazovat realizaci "innosti &kole-
ní zam"stnanc!.

P"íprava procesu "ízení incident!
Skupina "inností p#íprava procesu #ízení incident! je po$a-
dována dle bodu 5.5 Pokyn% k bezpe"nostním opat!ením. 
Tento po$adavek vede na formální realizaci "inností, a to 
p!edev'ím v"etn# p!ípravy dokumentace, je tak ovlivn#na 
skupina "inností p#íprava procesu #ízení incident!.

Detekce a upozorn&ní
V rámci "innosti evidence bezpe%nostních událostí musí 
organizace dle § 31 zákona uchovávat záznamy o bezpe"-
nostních událostech, a to po dobu p#ti let.

Posouzení bezpe#nostních událostí
Skupina "inností posouzení bezpe%nostních událostí je 
upravena legislativou, a to v Pokynech k oznamování v&-
znamn&ch incident% v bodech 1.1–1.6. Pokyny uvád#jí kon-
krétní metodiku hodnocení bezpe"nostních událostí v"etn# 
hodnotících kritérií a prahov&ch hodnot. Organizace tak 
musí uvedenou metodiku uplatnit na události, které souvisí 
s poskytováním platebních slu$eb.

Hlá$ení incident!
)innost hlá&ení incident! je ovlivn#na v návaznosti na p!ed-
chozí specifické posouzení bezpe"nostních událostí. Orga-
nizace, na které se vztahuje p%sobnost zákona a související 
legislativy [3, 9, 10, 11], mají povinnost hlásit incidenty ná-
sledovn#:

 vrcholnému vedení organizace (ulo$eno v Pokynech 
k bezpe"nostním opat!ením bod 5.5),

 )NB (ulo$eno § 221 dost. (1) zákona a v Pokynech 
k oznamování v&znamn&ch incident% body 2.1–2.16, 
s tím, $e vyhlá'ka o hlá'ení záva$n&ch bezpe"nostních 
a provozních incident% [11] up!es(uje specifika tohoto 
procesu pro )eskou republiku),

 u$ivateli slu$eb (ulo$eno § 221 odst. (2) zákona, ale pouze v p!í- 
pad# m%$e-li v d%sledku incidentu vzniknout újma na jm#ní).

Ze specifik popsan&ch postup% jsou podstatné i n#které 
dal'í po$adavky:

 je t!eba hlásit pouze v&znamné incidenty (hodnocení 
probíhá dle popsané metodiky v&'e),

 dohledov& orgán je t!eba informovat "ty!i hodiny od zji'-
t#ní incidentu,

 hlá'ení není jednorázové, probíhá i v následn&ch fázích 
procesu (má t!i "ásti: úvodní, pr%b#$ná, záv#re"ná),

 hlá'ení probíhá prost!ednictvím webové aplikace (aplika-
ce SIPReS) na serveru )NB,

 je mo$né, aby hlá'ení incident% provád#la t!etí strana 
(mo$nost outsourcingu v oblasti !ízení incident%).

Pokud dochází i k poskytování slu$eb informování o plateb-
ním ú"tu je v "lánku 35 na!ízení zakotvena povinnost infor-
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movat u$ivatele i subjekt, kter& jim údaje p!edal (tedy nej-
"ast#ji poskytovatele platebních slu$eb) v p!ípad#, $e dojde 
ke ztrát# d%v#rnosti „osobních bezpe"nostních údaj%“  
(patrn# údaje pro p!ístup – k platebním údaj%m "i platbám).

Získání kontroly nad pr!b&hem incidentu
Pokud do'lo k nahlá'ení incidentu u$ivatel%m, je t!eba 
jej navíc informovat, jakmile pomine riziko, $e by mohla 
vzniknout újma na jm#ní u$ivatele v d%sledku incidentu, viz  
§ 221 odst. (3). Tato "innost by m#la uzavírat skupinu "in-
ností získání kontroly nad pr!b"hem incidentu nebo %innosti 
obnovy po incidentu.

Report opat"ení
Legislativa zasahuje také do "inností fáze pou"ení z inci-
dentu. Dle Pokyn% k bezpe"nostním opat!ením bod 8.2 
musí b&t související "innosti realizovány s tím, $e jejich v&-
sledek je (dle Pokyn% k oznamování v&znamn&ch incident% 
body 2.17–2.21) obsahem záv#re"né "ásti hlá'ení, a tím je 
po$adována %innost report #e&ení incidentu.

Tato "innost navazuje na "innost sbírání d!kaz! a forenz-
ní vy&et#ování a dále na skupinu "inností návrh preven-
tivních opat#ení. )innost by m#la b&t realizována po pro-
vedení anal&zy p!í"in (sou"ást "innosti sbírání d!kaz! 
a forenzní vy&et#ování), nejpozd#ji v'ak dva t&dny od ná-
vratu obchodní "innosti do normálního stavu (v závislos-
ti na druhu incidentu bu+ ukon"ením skupiny "inností  
obnovy po incidentu, nebo skupiny "inností získání  
kontroly nad incidentem).

Shrnutí

Legislativa v oblasti platebního styku nespecifikuje mnoho 
technick&ch po$adavk% na realizaci "inností procesu !ízení  

incident%, chrán#ná data (o platebním styku) v'ak ji$ ze 
své podstaty vy$adují zna"n& d%raz na bezpe"nost, její$ 
nedílnou sou"ástí je !ízení incident%. Soulad s po$adavky 
právních p!edpis% v tomto p!ípad# by m#l znamenat pouze 
drobné úpravy stávajícího procesu tak, aby byly pln# v sou-
ladu s právními p!edpisy.

Nespln#ní oznamovací povinnosti dle § 221 m%$e b&t posti-
hováno a$ do v&'e 1 milion K" dle § 233. V krajním p!ípad# 
mohou organizace o"ekávat i odebrání licence dle § 244 
odst. (1) b), pokud se p!estupky opakují.

Záv$rem

P!edpisy zmín#né v "lánku nedefinují $ádné protich%dné 
po$adavky, které by p%sobily problémy p!i dodr$ování le-
gislativy a v zásad# legislativn# ukotvují po$adavky „best 
practice“ uvedené v normách pro oblast !ízení bezpe"-
nosti informací v organizaci a dopl(ují proces o ur"ité 
dodate"né "innosti, které je nutné realizovat v dan&ch 
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situacích, p!edev'ím p!i hodnocení a hlá'ení bezpe"-
nostních incident%.

Digitální slu$by procházejí v posledních letech v&znamn&m 
rozvojem, je tak nepochybn# na míst# legislativn# zasaho-
vat do problematiky zaji't#ní jejich provozu a ochrany jejich 
u$ivatel%. M#la by tak b&t posílena odpov#dnost provozo-
vatel% a díky tomu zv&'ena bezpe"nost ob"an%, kte!í tento 
druh slu$eb stále více a více vyu$ívají. 
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