
Odůvodnění  

vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních 

a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby 

A. OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných 

bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby 

(dále jen „vyhláška“), je reakcí na revizi obecných pokynů Evropského orgánu pro 

bankovnictví (dále jen „EBA“) k oznamování významných incidentů podle směrnice 

(EU) 2015/2366 o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) (dále jen „obecné 

pokyny“). Vyhláška č. 141/2018 Sb. provádí ustanovení § 221 zákona č. 370/2017 Sb., 

o platebním styku, v platném znění
1
, který zavedl povinnost poskytovatelům platebních 

služeb, aby bez zbytečného odkladu oznámili příslušnému orgánu v domovském 

členském státě výskyt významného operačního nebo bezpečnostního incidentu. 

Revize obecných pokynů byla zaměřena na optimalizaci a zjednodušení reportingu 

a formulářů, zachycení některých dodatečných bezpečnostních incidentů a naopak redukci 

počtu reportovaných incidentů o ty, co nemají významný dopad na činnosti poskytovatelů 

platebních služeb. Vzhledem k tomu, že revize obecných pokynů se dotkla formuláře pro 

hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů, jehož česká a anglická verze 

tvoří přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 141/2018 Sb., je třeba ji novelizovat. Ostatní části 

vyhlášky č. 141/2018 Sb. zůstávají beze změny.    

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

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním  

Vyhláška je v souladu se zákonnými zmocněními. 

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

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

Vyhláška není transpozičním předpisem, je pouze předpisem technického charakteru 

k provedení ustanovení zákona stanovujících plnění oznamovací povinnosti vůči ČNB. 

Předkládaná vyhláška je slučitelná s právem Evropské unie. 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Účelem vyhlášky je aktualizace formuláře pro hlášení závažných bezpečnostních 

a provozních rizik v návaznosti na revizi obecných pokynů EBA k oznamování 

významných incidentů. Česká národní banka oznámila EBA svůj záměr řídit 

se revidovanými obecnými pokyny ode dne jejich účinnosti 1. ledna 2022. 

                                                 
1
 Do českého právního řádu transponuje článek 96 PSD2. 
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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 rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny, a dopady na životní prostředí 

Vyhláška nemá dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. Z navrhovaných 

změn nevyplývají zvýšené náklady ani pro Českou národní banku.  

Vyhláška nemá negativní dopad na podnikatelské prostředí. Povinné subjekty budou 

oznamovat závažné bezpečnostní incidenty podle nového formuláře, jehož cílem je celý 

proces pro povinné osoby co nejvíce ulehčit.  

Vyhláška nemá žádné negativní sociální dopady, ani nemá žádné dopady na specifické 

skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, ani na osoby se zdravotním postižením 

a národnostní menšiny.  

Vyhláška nemá žádné negativní dopady na životní prostředí. 

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

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Vyhláška neobsahuje diskriminační ustanovení, ani nemá dopad v oblasti rovnosti mužů 

a žen. 

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

údajů 

Vyhláška je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 

a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zákonem uložené povinnosti 

jsou splněny.  

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 

Vyhláška nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  

10. Zhodnocení souladu návrhu právního předpisu se Zásadami digitálně přívětivé 

legislativy  

Vyhláška je v souladu s aplikovatelnými zásadami digitálně přívětivé legislativy. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

Článek I  

K bodu 1 (příloha č. 1)  

Nahrazuje se česká jazyková verze formuláře pro hlášení závažných bezpečnostních 

a provozních incidentů v návaznosti na změny vyplývající z revize obecných pokynů EBA. 

K bodu 2 (příloha č. 2)  

Nahrazuje se anglická jazyková verze formuláře pro hlášení závažných bezpečnostních 

a provozních incidentů v návaznosti na změny vyplývající z revize obecných pokynů EBA. 

Článek II  

Účinnost vyhlášky se navrhuje od 1. ledna 2022. 

 

 


