
Telefon

2. Údaje o aplikaci/řešení

Název aplikace/řešení vč. verze

Popis aplikace, funkcionalit

Datum, od kterého je/bude výjimka pro danou aplikaci/řešení 

používána

3. Monitoring transakcí

Popis zajištění monitoringu transakcí (vč.zajištění souladu s čl. 

21 RTS SCA)

Celkový počet transakcí v CZK za poslední uplynulé čtvrtletí

Celkový objem transakcí v CZK za poslední uplynulé čtvrtletí

Míra podvodů u neautorizovaných transakcí za poslední 

uplynulé čtvrtletí

Stručný komentář k vývoji míry podvodů (zohlednění a řešení 

v případě, že docházelo ke kolísání míry podvodů za 

posledních 12 měsíců)

Uvedení protokolů a rozhraní v OSI modelu a použitých 

průmyslových a oborových standardů 

E-mail

Informace k prokázání splnění požadavků pro výjimku dle čl. 17 RTS SCA -  Zabezpečené platební procesy a protokoly společností 

Dohlížený subjekt má zájem využívat výjimku ze silného ověření uživatele dle čl. 17 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 pokud jde o regulační technické normy 

týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace, tedy neuplatňovat silné ověření klienta s ohledem na právnické osoby, které iniciují 

elektronické platební transakce použitím zvláštních platebních procesů nebo protokolů, které jsou zpřístupněny pouze plátcům, kteří nejsou spotřebiteli (dále jen "RTS SCA"), a to pro 

níže popsanou aplikaci/řešení. Za účelem prověření možností výjimku dle čl. 17 RTS SCA využívat, sděluje České národní bance níže uvedené skutečnosti:

1. Údaje o dohlíženém subjektu

Název, sídlo, IČ

Kontaktní osoba 



A. Způsob a popis navázání zabezpečeného spojení 

s klientem korporátního bankovnictví 

B. Použité šifrovací algoritmy pro zabezpečení přenosu dat 

nedůvěryhodnou sítí

C. Vlastnosti a parametry serverových a klientských 

certifikátů použitých k navázání spojení a/nebo 

k autentizaci nebo autorizaci klienta

D. Způsob propojení obsahu transakce/transakcí s její 

autorizací

E. Popis zabezpečení serverové části řešení v perimetru 

banky (vyplnit, pokud je relevantní k dané formě 

korporátního bankovnictví)

A. Popis autentizace uživatele do aplikace korporátního 

bankovnictví (kde může např. nahlížet na zůstatky, pohyby 

apod).

B. Způsoby autorizace platby nebo významné změny 

parametrů aplikace (např. změna hesla či mobilního 

telefonu pro autentizaci)

C. Bezpečnostní parametry jednotlivých způsobů 

autentizace (např. vlastnosti certifikátů, hesel, 

jednorázových kódů)

Jméno a příjmení zaměstnance, který informaci za dohlížený subjekt podává

Dohlížený subjekt prohlašuje, že použité procesy a protokoly odpovídají úrovni bezpečnosti, které jsou přinejmenším rovnocenné úrovním bezpečnosti stanoveným směrnicí (EU) 

2015/2366.

8. Místo a datum vyhotovení informace

Popis bezpečnosti přenosu dat, vč. šifrování a důvěryhodnosti 

a zajištění integrity osobních bezpečnostních prvků klienta, 

konkrétně např.:

5. Autentizace a autorizace uživatele 

Popis autentizace uživatele, vč. popisu dalších opatření, 

kterými je zamezeno neoprávněným přístupům k účtům 

klientů, konkrétně např.:

6. Auditní zpráva

Stručný souhrn (obsahující hodnocení předmětné oblasti) 

auditní zprávy za poslední období (čl. 3 RTS, přezkum 

bezpečnostních opatření)

7. Prohlášení dohlíženého subjektu

4. Bezpečnostní opatření


