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Řízení incidentů v souladu
se současnou legislativou

část I.

Proces řízení incidentů ve světle zákona o kybernetické bezpečnosti
Proces řízení incidentů bezpečnosti informací je u mnoha organizací ovlivněn legislativními požadavky.
Jaké požadavky mohou v případě incidentu vaši společnost ovlivnit, za jakých podmínek a jakým způsobem?

incident legislativa řízení management proces zákon

Proces řízení incidentů
cílem legislativy
Evropská legislativa se v poslední době zaměřuje i na oblast digitálních služeb, tento směr je nepochybně dobrý,
protože tak může být kybernetický prostor, který se neřídí
geografickými hranicemi, regulován jednotně pro celou EU
a legislativa jde s dobou, ve které dochází k rapidnímu rozvoji digitálních produktů a služeb.
Legislativní požadavky některých zákonů z poslední doby
zasahují také do procesů řízení incidentů bezpečnosti informací, chcete-li řízení kybernetických incidentů

(dále jen „proces řízení incidentů“). Evropská legislativa
(směrnice a nařízení) se postupně promítá také do legislativ národních, včetně legislativy České republiky, a tak
zde jsou již zákony, které stanovují určité náležitosti procesu řízení incidentů.
Tento článek představuje přehled vybraných zákonů, které
mohou ovlivnit proces řízení incidentů v organizaci, a to
včetně popisu, do jakých činností procesu jednotlivé předpisy (nebo přepisy související) zasahují a jakým konkrétním způsobem. Pokud je v daném případě problematika
obsáhlejší, článek poskytuje odkazy k vyhledávání dodatečných informací.

Proces řízení incidentů a jeho části
Aby bylo možné se v následujícím textu odkazovat
na jednotlivé části procesu, je nutné nejdříve představit uvažovaný model procesu řízení incidentů. Tento
proces popisují normy a odborná literatura v základu
obdobným způsobem, nicméně v detailech se pojetí
procesu jednotlivými texty mírně liší. Některé ze zmíněných norem definují více fází, které také mohou být
sloučeny do jedné. Texty často zmiňují menší detail
činností v jednotlivých fázích. Schéma představené
na Obr. 1 vychází ze zdrojů, které jsou součástí metodik
pro řízení bezpečnosti informací [1, 2, 3, 4]. Schéma
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Obr. 1: Schéma procesu řízení incidentů
Zákon o kyberne�cké bezpečnos�

Nařízení GDPR

Zákon o platebním styku

představuje a seskupuje činnosti základních fází procesu a současně graficky znázorňuje, jaké zákony zasahují do činností procesu.
Přestože činnosti týkající se obnovy po incidentu volně
souvisejí s procesem řízení incidentu, je tato problematika
mimo záběr článku a bývá řešena zvláštními procesy obnovy po havárii (Disaster Recovery). Uvedené činnosti v jednotlivých fázích mohou probíhat souběžně nebo v návaznosti, ale problematika detailního průběhu a souslednosti
činností procesu není pro tento článek s ohledem na jeho
zaměření podstatná. Pokud máte zájem o informace o detailním průběhu těchto činností, doporučujeme prostudovat
již zmíněné zdroje.

Legislativa ovlivňující proces
řízení incidentů
Jak bylo zmíněno v úvodní kapitole, proces řízení incidentů
významně ovlivňuje především legislativa EU, která v posledních několika letech, především v období 2016-2018,
stanovuje či aktualizuje požadavky zasahující do uvedeného procesu. K prvním regulacím však docházelo již v roce
2014, kdy byla vydána první verze zákona o kybernetické
bezpečnosti, a doprovodné předpisy ke směrnici PSD1. Následné směrnice NIS [5] a směrnice PSD2 [6] vedly k doplnění těchto pravidel v legislativě České republiky. Dále má
na proces vliv i nařízení GDPR [7]. V souvislosti s těmito
legislativními texty byly vydány národní zákony a další před-

pisy, které upřesňují jejich výklad. Dle práva EU je v případě směrnic závazná až vydaná národní legislativa, zatímco
v případě nařízení je závazný už jeho základní text a národní
legislativa může upravit nebo doplnit pouze některé jeho
části.
Nelze opomenout, že jsou platné i další oborové legislativní
úpravy, které zasahují určitým způsobem do procesu řízení incidentů. Rozbor vlivu těchto předpisů na proces řízení
incidentů je však mimo rozsah tohoto článku. Mezi takové
legislativní úpravy řadíme především: nařízení eIDAS [8],
zákon o elektronických komunikacích [9], zákon o ochraně
utajovaných informací [10] a zákon o podnikání na kapitálovém trhu [11].
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Text se tedy nadále zaměří především na vliv novelizovaného zákona o kybernetické bezpečnosti [12], zákona o zpracování osobních údajů [13], zákona o platebním styku [14]
a doprovodných předpisů na proces řízení incidentů v organizacích.
Dále je představeno, jak jednotlivé předpisy přímo ovlivní
konkrétní činnosti procesu, včetně odkazů na související
části legislativy či doprovodných předpisů. Je ale třeba
zdůraznit, že činnosti procesu jsou provázané, a pokud
je určitá činnost legislativou ovlivněna přímo, často to
znamená i nepřímý požadavek na realizaci dalších souvisejících činností.

Zákon o kybernetické
bezpečnosti
Základním cílem tohoto zákona je zvýšení bezpečnosti
kybernetického prostoru, a to především infrastruktury,
která je podstatná pro fungování státu. S tímto cílem
souvisí i potřeba řídit incidenty na národní úrovni, kterou procesně definují požadavky zákona a souvisejících
předpisů a personálně zajišťují týmy pro koordinaci reakce na incidenty (národní a vládní CERT) ve spolupráci s Národním úřadem pro kybernetickou a informační
bezpečnost.
Působnost zákona
Působnost „zákona“ [12] přesněji vymezuje § 3. V některých případech však není určení působnosti zcela triviální,
proto byly vydány i vyhlášky, které působnost zákona upřesňují: vyhláška o významných informačních systémech [15],
a vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní
služby [16].

Mezi povinné subjekty zákona řadíme:
poskytovatele služby elektronických komunikací a subjektů zajišťujících (nevýznamnou) síť elektronických komunikací (§ 3 a) zákona – dále PSE),
orgán nebo osobu zajišťující významnou síť (§ 3 b) zákona – dále OVS),
správce a provozovatele informačního systému kritické
informační infrastruktury (§ 3 c) zákona – dále PIS),
správce a provozovatele komunikačního systému kritické
informační infrastruktury (§ 3 d) zákona – dále PKS),
správce a provozovatele významného informačního systému (§ 3 e) zákona – dále PVIS),
správce a provozovatele informačního systému základní
incidentů je popsán níže. Zákon doplňuje vyhláška o kyberslužby (§ 3 f) zákona – dále PIZS),
ISACA-inz 82x82mm.indd 1
11/09/2019
netické bezpečnosti [17] (dále „vyhláška“).
provozovatele základní služby (§ 3 g) zákona – dále PZS),
Předání kontaktních údajů
poskytovatel digitální služby (§ 3 h) zákona – dále PDS).
V průběhu iniciační fáze mají všechny povinné subjekty dle
§ 16 zákona povinnost předat a aktualizovat kontaktní údaje
Dohled nad dodržováním zákona zajišťuje Národní úřad pro
národnímu nebo vládnímu CERT. Tento požadavek je soukybernetickou a informační bezpečnost (dále „úřad“).
částí činnosti budování vztahů s externími zdroji. Díky tomu
Vliv na proces řízení incidentů
mohou organizace od CERT týmů a úřadu získávat informace (varování) o významných bezpečnostních událostech.
S ohledem na zaměření zákona je zřejmé, že zásah do proSpolupráce s dodavateli
cesu řízení incidentů v povinných organizacích je značný.
Povinnosti stanovené zákonem se však uplatní na povinDle § 4 zákona a přílohy č. 7 vyhlášky musí povinné osoby
né subjekty v různé míře. Dopad jednotlivých povinností
(vyjma PSE, OZVS a PDS) ukotvit do smlouvy s dodavateli,
stanovených zákonem na konkrétní činnosti procesu řízení
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jejichž služby mají vliv na bezpečnost provozovaného
informačního systému nebo sítě (např. s poskytovateli cloudových služeb), povinnost dodavatele informovat
o bezpečnostních incidentech souvisejících s plněním
smlouvy. Tento požadavek se také promítá do činnosti
budování vztahů s externími zdroji.
V tomto případě je třeba chápat záměr vyhlášky (v duchu recitálu 52 směrnice NIS) tak, že dodavatel poskytne informace o událostech, které mohou pomoci
určit, zda došlo k bezpečnostnímu incidentu. To, jaké
informace a v jakém případě poskytne, závisí na vztahu
dodavatele a povinné osoby. Je však třeba již ve smlouvě připravit podmínky pro tento druh vzájemné komunikace. V souvislosti s tím je ovlivněn i sběr informací
z externích zdrojů, jelikož je třeba se s těmito dodavateli dohodnout, jaké události bezpečnosti informací
budou povinným osobám hlásit.
Reaktivní opatření
Úřad může povinné osobě (vyjma PDS) uložit povinnost
provést reaktivní opatření (PSE a OZVS pouze v případě
stavu kybernetického nebezpečí). Povinné osoby musí reaktivní opatření provést nejpozději do tří dnů a informovat
o této skutečnosti úřad. To bude nejčastěji součást činnosti nasazení preventivních opatření.
Příprava procesu řízení incidentů
Vyhláška v § 14 zmiňuje požadavek pro povinné osoby
(dle § 4 zákona mimo PSE, OZVS a PZS) na zavedení
procesu řízení incidentů, a to prakticky v rozsahu zmíněném ve schématu na Obr. 1. Tento požadavek vede
k formální realizaci činností a to především včetně pří-

pravy dokumentace, je tak ovlivněna skupina činností
příprava procesu řízení incidentů.
Detekce a upozornění
Dle § 7 odst. 3 zákona musí povinné osoby (vyjma PSE, PZS,
PDS) detekovat kybernetické bezpečnostní události. Vyhláška dokonce i v § 22 a 23 specifikuje požadavky na sběr
bezpečnostních událostí. V případě PDS je povinnost
doplněna ve zvláštním nařízení EU [18] článek 2 odst. 2.
Jsou tak ovlivněny činnosti monitorování systémů a sítí
a evidence bezpečnostních událostí.
Povinné subjekty (vyjma PSE, PZS, PDS) musí zaznamenávat události z následujících zdrojů:
koncové stanice,
mobilní zařízení,
servery,
datová úložiště a výměnné datové nosiče,
síťové aktivní prvky apod.
Povinné subjekty (vyjma PSE, PZS, PDS) musí zaznamenávat tyto druhy událostí:
přihlašování a odhlašování u všech uživatelských účtů,
a to včetně neúspěšných pokusů,
činnosti provedené administrátory,
úspěšné i neúspěšné manipulace s účty, oprávněními
a právy,
neprovedení činností v důsledku nedostatku přístupových práv a oprávnění,
činnosti uživatelů, které mohou mít vliv na bezpečnost
informačního a komunikačního systému,
zahájení a ukončení činností technických aktiv,

kritická i chybová hlášení technických aktiv,
přístupy k záznamům o událostech, pokusy o manipulaci
se záznamy o událostech a změny nastavení nástrojů pro
zaznamenávání událostí.
Povinné subjekty (vyjma PSE, PZS, PDS) musejí zaznamenávat události tak, aby obsahovaly alespoň tyto údaje:
(synchronizované) datum a čas včetně specifikace časového pásma,
typ činnosti,
identifikaci aktiva, které činnost zaznamenalo,
jednoznačnou identifikaci uživatelského/technického
účtu, který činnost provedl, jednoznačnou síťovou identifikaci zařízení původce,
úspěšnost nebo neúspěšnost činnosti.
Některé povinné subjekty (PIS, PKS, PIZS) musejí uchovávat zaznamenané události po dobu 12 měsíců, PVIS dokonce 18 měsíců.
Vyhláška v § 23 v odst. 1 nejdříve specifikuje požadavek
(uplatní se vyjma PSE, PZS, PDS) na používání konkrétního
druhu nástroje pro detekci bezpečnostních událostí, kterému lze vyhovět např. implementací IPS (Intrusion Prevention System). Tak je ovlivněna činnost monitorování systémů
a sítí a upozornění na abnormální chování.
Posouzení bezpečnostních událostí
Vybrané povinné osoby (PIS, PKS, PIZS) mají dále povinnost
dle § 24 zavést nástroj pro vyhodnocování bezpečnostních
událostí, kterou lze splnit např. implementací SIEM (Security Information and Event Management). To samozřejmě
ovlivňuje činnost korelace událostí a hledání souvislostí.
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Zvláštní situace je v případě PDS, kteří dle zákona § 8 odst. 2
mají povinnost hlásit národnímu CERT pouze takové incidenty, které mají významný dopad na poskytování jejich
služeb. Nařízení EU [18] obsahuje metodiku pro určení toho,
zda incident má významný dopad či nikoliv. Je tak ovlivněna
činnost hodnocení události dle připravených kritérií.
Hlášení incidentu
Povinné osoby (vyjma PSE) mají také povinnost hlásit bezpečnostní incidenty, tu stanovuje § 8 zákona. Způsob a postup hlášení incidentů upřesňuje vyhláška v § 32. Je tak
ovlivněna činnost hlášení incidentu.
Hlášení probíhá podle druhu povinného subjektu vládnímu
CERT (PIS, PKS, PVIS, PZIS, PZS) anebo národnímu CERT
(OVS a PDS).
Způsob hlášení incidentů je v obou případech možný
e-mailem či datovou schránkou za pomoci instrukcí (národní CERT) nebo vystaveného formuláře (vládní CERT).
Národní CERT také připravil na svých webových stránkách
elektronický formulář, který lze online vyplnit a vládní CERT
definuje vlastní XML schéma pro usnadnění automatizovaného hlášení incidentů, navíc umožňuje hlásit naléhavé incidenty i telefonicky.
Shrnutí
Pokud se na organizaci uplatní povinnosti zákona o kybernetické bezpečnosti, znamená to pro většinu povinných
subjektů nejen potřebu mít proces řízení incidentů (v plné
šíři) v provozu, ale také dodržet určité konkrétní požadavky,
které zákon a vyhláška na proces kladou tak, aby bylo dosaženo plného souladu s legislativou.

Organizace může být v dané oblasti postižena především
v případě, kdy nesplní svou povinnost nahlásit incident dle
§ 8 zákona, a to dle § 25 odst. 12 b) pokutou až do výše
1 000 000 Kč.
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