Předkládá: Ing. Ladislav Šincl

Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve
znění pozdějších předpisů a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České
národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve
znění pozdějších předpisů (tisk 1061)
V části prvé Změna zákona o bankách
V § 38aa odst. (1) novelizačního bodu 152 se slovo „se“ nahrazuje slovem „informují“.
Slova „jako uživatelé této databáze“ se vypouští. Za číslo „3“ se vkládají slova „Českou
národní banku, případně sebe“. Slovo „informují“ se nahrazuje výrazem „ , “.
V § 38aa odst. (1) písm. a) novelizačního bodu 152 se slova „směřujících na jejich
systémy nebo komunikační sítě“ nahrazují slovy „ve své významné síti, informačním
systému kritické informační infrastruktury nebo komunikačním systému kritické
informační infrastruktury jež jsou podrobně vymezeny v zákoně upravujícím
kybernetickou bezpečnost39) “.
V § 38aa odst. (1) písm. b) novelizačního bodu 152 se za slovo „incidentu“ vkládají
slova „dle písm. a)“.
V § 38aa odst. (2) novelizačního bodu 152 se slova „informující se prostřednictvím
databáze (dále jen „uživatelé databáze“) se“ se vypouští. Slovo „vzájemně“ se vypouští.
V § 38aa odst. (3) novelizačního bodu 152 se na konec vkládají slova „Česká národní
banka na žádost banky nebo pobočky zahraniční banky této umožní nahlížení do databáze
jakožto uživateli databáze.“
V § 38aa odst. (6) novelizačního bodu 152 se slova „stejným dílem tak, aby byly tyto
náklady České národní bance plně uhrazeny“ nahrazují slovy „v závislosti na počtu
nahlédnutí do databáze“.
V § 38aa odst. (7) písm. b) novelizačního bodu 152 se slovo „sdílených“ vypouští a za
slovo „informací“ se vkládají slova „poskytovaných dle odstavce 1“.
V § 38aa odst. (7) písm. c) novelizačního bodu 152 se za slovo „databázi“ vkládají slova
„pro uživatele databáze“.

Odůvodnění
Boj na úseku kybernetické bezpečnosti je jednou z priorit vládní politiky. Je tudíž
žádoucí, aby všechny banky a pobočky zahraničních bank (nikoliv tudíž jen ty systémově
významné) informovali Českou národní banku (dále jen „ČNB“) o významných
bezpečnostních incidentech identifikovaných v zákoně o kybernetické bezpečnosti, neboť
tyto jsou relativně značně exponovány riziku právě na úseku kybernetické bezpečnosti.
ČNB tak získá informační databázi, kterou bude moci analyzovat, zobecňovat a případně
informovat příslušné státní orgány mající v kompetenci ochranu na úseku kybernetické
bezpečnosti. Navrhovaná změna dostává do souladu návrh se zákonem o kybernetické
bezpečnosti a zároveň zabraňuje, aby do databáze byly hlášeny i jen zcela nepodstatné
interní bezpečnostní incidenty, které nemají význam ani pro bankovní sektor, ani pro
ČNB a tím méně pro případné další uživatele databáze. Zákon zachovává povinnost bank
a poboček zahraničních bank neprodleně informovat ČNB prostřednictvím jí
provozované databáze o všech vymezených bezpečnostních incidentech – tato povinnost
představuje pro tyto subjekty rozhodně zvýšení jejich provozních nákladů a neměla by
tudíž být ještě zpoplatňována podílem na úhradě provozních nákladů databáze. Naopak
zákon v navržené úpravě umožňuje na principu dobrovolnosti i ostatním bankám a
pobočkám zahraničních bank do databáze přistupovat a získávat tak informace o
významných bezpečnostních incidentech, které zaznamenali jiné banky či pobočky
zahraničních bank. Toto právo zavedené na dobrovolném principu je pak dle návrhu
změn i zpoplatněno ČNB, neboť jeho využitím získají tito další uživatelé informace,
které jim mohou pomoci při prevenci a řízení rizik na úseku jejich vlastní kybernetické
bezpečnosti. Poplatky jsou navrhovány jakožto poplatky za každý přístup do databáze,
což je pro analogické databáze (např. databáze dlužníků apod.) obvyklé.
Pozměňovací návrh nemá žádný dopad na státní rozpočet.

Platné znění s vyznačením navrhovaných změn
152. Za § 38a se vkládá nový § 38aa, který včetně poznámek pod čarou č. 39, 40 a 41zní:
„§ 38aa
(1) Aniž by byla dotčena práva a povinnosti podle zákona upravujícího kybernetickou
bezpečnost39), banky a pobočky zahraničních bank se informují prostřednictvím
informační databáze jako uživatelé této databáze podle odstavce 3 Českou národní
banku, případně sebe vzájemně informují , o
a) kybernetických bezpečnostních incidentech podle zákona upravujícího kybernetickou
bezpečnost40) směřujících na jejich systémy nebo komunikační sítě ve své významné
síti, informačním systému kritické informační infrastruktury nebo
komunikačním systému kritické informační infrastruktury jež jsou podrobně
vymezeny v zákoně upravujícím kybernetickou bezpečnost39), a to bez zbytečného
odkladu po jejich zjištění, a

b) opatřeních přijatých v souvislosti s řešením kybernetického bezpečnostního incidentu
dle písm. a), a to do 30 dnů ode dne přijetí opatření.
(2) Banky a pobočky zahraničních bank informující se prostřednictvím databáze (dále
jen „uživatelé databáze“) se mohou prostřednictvím databáze podle odstavce 3
vzájemně informovat také o kybernetických bezpečnostních událostech podle zákona
upravujícího kybernetickou bezpečnost41) nebo obdobných útocích směřujících na
jejich systémy nebo komunikační sítě a o opatřeních přijatých k jejich řešení.
(3) Česká národní banka se účastní výměny informací podle odstavců 1 a 2 obdobně;
přitom vytváří z vyměňovaných informací databázi, tuto databázi provozuje a údaje
v ní uchovává po dobu 10 let od jejich vložení do databáze. Česká národní banka
na žádost banky nebo pobočky zahraniční banky této umožní nahlížení do
databáze jakožto uživateli databáze.
(4) Poskytnutí informací do databáze není porušením bankovního tajemství ani jiné
povinnosti zachovávat mlčenlivost.
(5) Uživatelé databáze a Česká národní banka jsou povinni zachovávat mlčenlivost o
informacích sdílených v databázi, a to i po skončení přístupu do databáze. Česká
národní banka může využívat informace v databázi při plnění povinností podle
tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu. Uživatelé databáze využívají
informace v databázi způsobem nutným pro zachování obezřetného poskytování
služeb; přitom je však nikdy nesdělí třetí osobě, u které není obdobná povinnost
zachovávat mlčenlivost zajištěna.
(6) Uživatelé databáze se podílejí na úhradě nákladů České národní banky spojených s
vytvořením a provozem databáze podle odstavce 3, a to stejným dílem tak, aby byly
tyto náklady České národní bance plně uhrazeny v závislosti na počtu nahlédnutí
do databáze. Způsob informování o výši podílu uživatele databáze na těchto
nákladech uveřejní Česká národní banka způsobem umožňujícím dálkový přístup na
svých internetových stránkách spolu s informací, jakým způsobem uživatel databáze
uhradí podíl na těchto nákladech.
(7) Česká národní banka stanoví pro účely provozování databáze podle odstavce 3
vyhláškou
a) způsob výměny informací mezi uživateli databáze,
b) rozsah a formát sdílených informací poskytovaných dle odstavce 1,
c) provozně technické podmínky přístupu k databázi pro uživatele databáze.
__________________________
39)
Zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů
(zákon o kybernetické bezpečnosti).

40)
41)

§ 7 odst. 2 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.
§ 7 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti.

