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Dosavadní zkušenosti NCKB s hlášením KBI

 ve většině případů jsou k dispozici podklady (logy aj.) 

k následné analýze

 nedostatečné bezpečnostní povědomí v širší skupině 

uživatelů

 ze zkušeností a vzhledem k opakovaným nejasnostem 

vyvstala potřeba diskuze a ujasnění hranice mezi 

(kybernetickými) bezpečnostními událostmi 

a (kybernetickými) bezpečnostními incidenty a hranicí 

od které mají být hlášeny



Zkušenosti s nastavením procesu hlášení KBI 

 Je každý bezpečnostní incident (BI) také kybernetický 

bezpečnostní incident?

 Je opravdu nutné hlásit všechny (kybernetické) 

bezpečnostní incidenty (KBI)?

 Může se jednat o stovky až tisíce incidentů ročně 

za jeden subjekt

 Za všechny povinné subjekty může jít řádově o desítky 

až stovky tisíc hlášení ročně 

 Je vůbec v silách NCKB toto množství efektivně 

zvládnout?



 Neúmyslné překopnutí optického kabelu (prvek KII dle 

nařízení vlády č. 432/2010 Sb.) -> výpadek datové 

komunikace do objektu s technologiemi pro služby 

operátora (prvek KI dle z. č. 240/2000 Sb.)  -> výpadek 

datových i hlasových služeb (více než 125tis. 

zákazníků)
 měl by zafungovat PKP [240/2000 Sb.]

 výpadek tísňových linek - povinnost hlásit ČTU 

[127/2005 Sb.] dle délky trvání a počtu postižených 

uživatelů (účastníků)

Příklad (kybernetického) bezpečnostního incidentu

Jedná se o kybernetický bezpečnostní incident ?

Pokud ANO má být hlášen NCKB ?



Co říká zákon č. 181/2014 Sb.

 Kybernetickou bezpečnostní událostí je událost, která 

může způsobit narušení bezpečnosti informací v 

informačních systémech nebo narušení bezpečnosti 

služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických 

komunikací.

 Kybernetickým bezpečnostním incidentem je narušení 

bezpečnosti informací v informačních systémech nebo 

narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity 

sítí elektronických komunikací v důsledku kybernetické 

bezpečnostní události.

Kybernetický bezpečnostní incident to tedy zřejmě je.



Kategorie KBI dle ZKB / § 31 v. č. 316/2014 Sb. /

 Kategorie I - méně závažný kybernetický bezpečnostní incident, při kterém 

dochází k méně významnému narušení bezpečnosti poskytovaných služeb 

nebo aktiv. Jeho řešení vyžaduje zásahy obsluhy s tím, že musí být vhodnými 

prostředky omezeno další šíření kybernetického bezpečnostního incidentu 

včetně minimalizace vzniklých škod.

 Kategorie II - závažný kybernetický bezpečnostní incident, při kterém je 

narušena bezpečnost poskytovaných služeb nebo aktiv. Jeho řešení vyžaduje 

neprodlené zásahy obsluhy s tím, že musí být vhodnými prostředky zabráněno 

dalšímu šíření kybernetického incidentu včetně minimalizace vzniklých škod.

 Kategorie III - velmi závažný kybernetický bezpečnostní incident, při kterém 

je přímo a významně narušena bezpečnost poskytovaných služeb nebo aktiv. 

Jeho řešení vyžaduje neprodlené zásahy obsluhy s tím, že musí být všemi 

dostupnými prostředky zabráněno dalšímu šíření kybernetického 

bezpečnostního incidentu včetně minimalizace vzniklých i potenciálních škod.

Všechny KBI v rozsahu KII/VIS se tedy musí hlásit?

❏ Kategorie 0 - Incidenty, které se nehlásí. NEEXISTUJE!!!



Co říká vyhláška č. 316/2014 Sb. 

 Typy kybernetických bezpečnostních incidentů / § 30 /

 kybernetický bezpečnostní incident způsobený porušením organizačních 

opatření / odst. 1 písm. d) /

 kybernetický bezpečnostní incident způsobující narušení dostupnosti aktiv 

/ odst. 2 písm. c) /

 Orgán a osoba uvedená v § 3 písm. c) až e) zákona při 

zvládání kybernetických událostí a incidentů
 c) provádí klasifikaci kybernetických bezpečnostních incidentů, přijímá 

opatření pro odvrácení a zmírnění dopadu kybernetického 

bezpečnostního incidentu, provádí hlášení kybernetického 

bezpečnostního incidentu podle § 32 a zajistí sběr věrohodných 

podkladů potřebných pro analýzu kybernetického bezpečnostního 

incidentu 

/ § 13 písm. c) / Dle vyhlášky by tedy měl být hlášen!



A co další podobné incidenty?

 zaměstnanec subjektu spadajícího pod KII vynese data 

o zákaznících

 výpadek xDSL internetu - interně provozní incident

 výpadek zákaznického systému - interně provozní 

incident

 výpadky technologií

 živelné pohromy (blesk, oheň, …)

 ...

Jedná se o KBI ? 

Má být hlášeno NCKB ?



Nepomohlo by upřesnění definice KBI ?

 Kybernetickým bezpečnostním incidentem je narušení 

bezpečnosti informací v informačních systémech nebo 

narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity 

sítí elektronických komunikací v důsledku kybernetické 

bezpečnostní události … 

 ZPŮSOBENÉ KYBERNETICKOU HROZBOU

 ZPŮSOBÍ NÁSLEDEK S DOPADEM xx

 ...

 JAK DÁLE UPŘESNIT ?



Jak jinak určit hranice mezi BU, KBU, BI a KBI

 Zpřesnění KBH nepomůže zcela

Kategorizace přes dopady

 možná návaznost na Nařízení vlády č. 432/2010 Sb.

o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

 snažší uchopitelnost pro běžné uživatele

Např.: Průřezová kritéria: dopad na veřejnost s mezní

hodnotou rozsáhlého omezení poskytování nezbytných

služeb nebo jiného závažného zásahu do každodenního

života postihujícího více než 125000 osob



Koncept možného řešení

Kategorie KBI dle závažnosti
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Specifikace hranic a příklady možných 

situací dle typu a kategorie



Kategorizace incidentů dle odvětví

Hranice 

KBI

v konkrétním 

prostředí



Jak postupovat a co očekávat v budoucnu

Potřeba komunikovat a hledat oboustranně 

akceptovatelná pravidla hlášení

Vycházet z dohodnutých pravidel a v případě 

nejasností se raději obrátit na NCKB

Určité typy incidentů (např. Social Engineering) je nutné 

hlásit vždy, bez ohledu na stanovenou klasifikaci KBI

Připravuje se koncept online řešení pro komunikaci 

mezi NCKB a povinnými osobami



Děkujeme za pozornost!

Lukáš Kintr
l.kintr@nbu.cz

Libor  Široký
siroky@rac.cz


