Pripomienky k Návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti, predloženému NBÚ na verejné pripomienkovanie
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1 Úvod
Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorý predložil Národný bezpečnostný úrad bol vytvorený
bez toho, aby odborná verejnosť mala možnosť zasahovať do jeho koncepcie a obsahu. Aj v dôsledku
toho Návrh obsahuje množstvo koncepčných, odborných, legislatívnych a štylistických chýb, ktoré sú
podrobnejšie popísané v dokumente Poznámky k Návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti. V tomto
dokumente sa pokúsime nielen zhrnúť výhrady voči Návrhu zákona, ale aj naznačiť riešenia. Dokument vychádza z návrhu zákona a sprievodných materiálov predložených do Medzirezortného pripomienkového konania; ďalšie použité zdroje sú uvedené v texte. Citované časti dokumentov sú vysádzané kurzívou. Dokument je organizovaný nasledovne – kľúčové problémy Návrhu zákona ú uvedené v 2. kapitole, ďalšie kapitoly obsahujú podrobnejší rozbor týchto problémov podľa tematických
oblastí.

2 Súhrn
1) Zákon mal podľa uznesenia Vlády 93/2016 nahradiť zákon o kybernetickej bezpečnosti a zákon o informačnej bezpečnosti. Návrh zákona sa zameral len na transpozíciu Smernice NIS do
slovenskej legislatívy a úlohami vyplývajúcimi zo schváleného Legislatívneho zámeru zákona
o informačnej bezpečnosti sa nezaoberal.
2) Smernica NIS je zameraná na zaistenie bezpečnosti kľúčových systémov a sietí, ktoré sú prvkami kritickej infraštruktúry, alebo od nich závisia prvky kritickej infraštruktúry, ale nerieši
bezpečnosť ostatných systémov.
3) NBÚ SR je podľa kompetenčného zákona zodpovedný za kybernetickú bezpečnosť.
4) Legislatíva SR nepozná pojem kybernetickej bezpečnosti2, ale obsahuje viacero zákonov, ktoré sa zaoberajú informačnými systémami, sieťami, ochranou rôznych druhov údajov, ochrana
týchto systémov, sietí a údajov spadá do oblasti informačnej bezpečnosti.
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5) Návrh zákona nahradil pojem bezpečnosť informačných systémov a sietí (=informačná bezpečnosť) pojmom kybernetická bezpečnosť a vybrané základné pojmy informačnej bezpečnosti nahradil analogickými pojmami kybernetickej bezpečnosti, čím vniesol do terminológie
zmätok, pretože
a. kľúčová definícia kybernetického priestoru je zmätočná a nedá sa určiť, čo to je, ani
čo do neho patrí a čo nie
b. definície ďalších kybernetických pojmov uvedené v návrhu zákona nie sú konzistentné
c. v návrhu zákona je definovaných len niekoľko kybernetických pojmov
d. existujúce zákony (a dokonca aj samotný Návrh zákona) používajú terminológiu informačnej bezpečnosti
6) Zmena terminológie predstavuje vážny problém, lebo buď to je len nahradenie prívlastku informačný slovom kybernetický; ale aj v tom prípade budeme mať problém s medzinárodnou
kompatibilitou, pretože vo svete sa používa pojem informačná bezpečnosť a pojem kybernetický priestor označuje oblasť, alebo systém systémov (SoS, system of systems), ktorý sa má
chrániť.
a. ak je kybernetická bezpečnosť zásadne odlišná od informačnej bezpečnosti, potom
bude potrebné prijať aj zákon o informačnej bezpečnosti, alebo rozšíriť pojem kybernetickej bezpečnosti tak, aby zahŕňal aj informačnú bezpečnosť. To však bude znamenať vypracovať štandardy pre kybernetickú bezpečnosť. (Len ISO štandardov v oblasti informačnej bezpečnosti je viac než 200 a jeden o kybernetickej bezpečnosti, ktorý
navyše vychádza zo štandardov informačnej bezpečnosti).
b. ak sa kybernetická bezpečnosť prekrýva s informačnou bezpečnosťou, alebo je jej
podmnožinou, potom je otázne, či si treba komplikovať život účelovým zavádzaním
zbytočného pojmu.
c. vzhľadom na interoperabilitu, medzinárodné štandardy a nekonzistenciu kyberneticko-bezpečnostnej terminológie odporúčam ostať pri informačnej bezpečnosti, keď aj
Smernica NIS pojem kybernetická bezpečnosť používa raz a kyberpojmy celkovo trikrát.
7) Zúžením úlohy na transpozíciu Smernice NIS a pôsobnosti zákona na poskytovateľov základných a digitálnych služieb (v podstate prvky kritickej informačnej infraštruktúry) zákon
a. nepokryl väčšinu IKT systémov,
b. nezosúladil slovenskú legislatívu týkajúcu sa informačnej bezpečnosti („zruší“ zákon
o kybernetickej bezpečnosti informačnú bezpečnosť? Ak nie, kto za ňu bude zodpovedať?)
c. vytvoril rozpor medzi kybernetickou bezpečnosťou (redukovanou na kritickú informačnú infraštruktúru) a bezprizornou informačnou bezpečnosťou, týkajúcou sa prevažnej väčšiny informačných systémov a sietí.
8) Smernica NIS vo svojich požiadavkách definuje sektory, ktoré považuje z hľadiska zabezpečenia fungovania spoločnosti za dôležité. Tieto v podstate zodpovedajú sektorom kritickej infraštruktúry v zložení definovanom Zákonom 45/2011o kritickej infraštruktúre. Rozdiely medzi Smernicou a Zákonom 45/2011 Návrh zákona rieši úpravou štruktúry sektorov kritickej
infraštruktúry a zmenou orgánov zodpovedných za sektory a podsektory. Návrh zákona uvádza dve tabuľky, Tabuľka 3 je prílohou Návrhu zákona, vychádza z analogickej tabuľky
Smernice NIS a rozširuje ju o tri sektory Verejná správa, Elektronické komunikácie a Chemický priemysel (prečo len chemický?). Návrh zákona uvádza ako vecne príslušnú autoritu
(VPA) pre sektor Digitálnej infraštruktúry a podsektor ISVS NBÚ. Ostatné sektory
a zodpovednosť za ne zodpovedajú súčasnému rozdeleniu.
9) Tabuľka 3, ktorá má byť Prílohou 1 Zákona
a. nie je komentovaná v Dôvodovej správe,
b. nie je zdôvodnené, prečo je oproti analogickej prílohe Smernice NIS rozšírená o tri
sektory,
c. aký je jej vzťah k sektorom kritickej infraštruktúry,
2

nachádza sa akurát v kompetenčnom zákone

2

Súhrn | Univerzita Komenského

d. prečo sektor Digitálna infraštruktúra nie je zaradený ako podsektor sektora elektronických komunikácií a priradený Ministerstvu dopravy, keď prvkami tohto sektora sú
riadiace systémy a správa TLD Internetu, ktorého technologická časť spadá prirodzene pod Elektronické komunikácie.
e. takisto je problematické zavedenie podsektora ISVS a prenos kompetencií z Ministerstva financií na NBÚ (V aktuálnej verzii kompetenčného zákona nie je ani MF SR ani
NBÚ uvedené ako orgán zodpovedný za ISVS)
10) Tabuľka 4 obsahuje zmenenú štruktúru sektorov a podsektorov kritickej infraštruktúry podľa
Zákona 45/2011. Zmena je uvedená v tabuľke 5, ktorej kópiu uvádzame pre prehľadnosť aj na
tomto mieste:
4. Informačné a komunikač- Informačné systémy a siete
né technológie
Internet

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

4. Kybernetický priestor

Národný bezpečnostný úrad

Siete a informačné systémy
Informačnokomunikačné technológie

Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti novelizuje zákon o kritickej infraštruktúre, mení
štruktúru sektorov kritickej infraštruktúry a VPA.
a. Zavádza nový sektor Kybernetický priestor
b. mení sektor Informačné a komunikačné technológie na podsektor Kybernetického
priestoru
c. presúva do sektoru kybernetický priestor podsektor Informačné systémy a siete
d. mení VPA z Ministerstva financií na NBÚ
e. podsektor Internet z pôvodnej štruktúry vypadol, ale v podstate je súčasťou podsektoru Siete a informačné systémy
11) Zavedenie Kybernetického priestoru ako nového sektora kritickej infraštruktúry je problematické. Informačné systémy a siete, nehovoriac už o IKT sa používajú vo všetkých oblastiach
ľudskej činnosti, v ktorých sa spracováva (digitalizovateľná) informácia, vrátane prvkov kritickej infraštruktúry (bankové systémy, riadiace systémy elektrární, dopravných a výrobných
systémov a pod.) O IKT sa hovorí ako o kritickej infraštruktúre kritickej infraštruktúry. Kľúčové informačné a komunikačné systémy tvoria kritickú informačnú infraštruktúru (CRITIS),
ktorá netvorí sektor, ale je prierezová. CRITIS obsahuje minimálne dva typy prvkov - systémy, ktoré podporujú činnosť iného prvku kritickej infraštruktúry (napr. SCADA) a kľúčové
prvky informačnej infraštruktúry štátu, ako je napr. Internet, siete GOVNET, SANET, systémy telekomunikačných operátorov, správa TLD a pod. Prvky CRITIS, ktoré sú podpornými
systémami prvkov kritickej infraštruktúry by mali zohľadňovať bezpečnostné požiadavky vyplývajúce z potrieb primárneho prvku, ktorého činnosť podporujú. Riadiace systémy, (ktoré
často budú vo vlastníctve a pod správou vlastníka primárneho prvku) by jednoznačne mali
spadať do kompetencie VPA zodpovednej za sektor, do ktorého patrí primárny prvok kritickej
infraštruktúry. Zodpovednosť za ostatné prvky CRITIS by mala byť odvodená od povinností,
ktoré pri ich riadení (?) VPA má a schopnosti ich vykonávať.
12) Zmena VPA či už v dôsledku implementácie Smernice NIS, alebo novelizácie zákona o kritickej infraštruktúre neznamená len zmenu zodpovednosti, ale spôsobuje aj zmeny procesov,
zodpovedných ľudí a vzťahov, ktoré sa pri predchádzajúcom nastavení kompetencií vytvorili.
Pred takouto zmenou by bolo potrebné posúdiť dopady, ktoré takáto zmena prinesie a zvážiť,
či neexistuje iné riešenie, ktoré by malo nižšiu mieru rizika. V prípade kompetencií podľa
Smernice NIS treba zvážiť, či zodpovednosť za Digitálnu infraštruktúru nepreniesť na Ministerstvo dopravy/telekomunikačný úrad a ISVS na Ministerstvo vnútra alebo Úrad podpredsedu
vlády. (Na Úrad podpredsedu vlády prešli kompetencie za informatizáciu spoločnosti a mnoho ISVS je v oblasti pôsobnosti MV SR.)
3
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13) Organizačná štruktúra kybernetickej bezpečnosti štátu.
a. Vláda SR: schvaľuje Národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti
b. Ministerstvo obrany – kybernetická obrana a kybernetická bezpečnosť v čase vojny
c. NBÚ - kybernetická bezpečnosť
d. VPA (zodpovedajúce za sektory Smernice NIS, Tabuľka 3)
i. úrad,
ii. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
iii. Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
iv. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
v. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany“),
vi. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
vii. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
viii. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
ix. Slovenská informačná služba.
14) Kompetencie a povinnosti NBÚ
a. riadenie a kordinácia vykonu štátnej správy
b. vyhlasuje stav kybernetického ohrozenia
c. vydáva varovania
d. koncepčné:
i. Národná stratégia kybernetickej bezpečnosti
ii. Akčný plán
e. vydáva štandardy a metodiky
f. medzinárodná spolupráca a reprezentácia Slovenska
g. administratíva základných a digitálnych služieb
h. evidencia kybernetických incidentov
i. akreditácia CSIRTov
j. výskum a vývoj
k. vzdelávanie
l. analytická činnosť (Správa o stave informačnej bezpečnosti)
m. kontrola
n. vlastný CSIRT
o. VPA pre sektor Kybernetický priestor, Digitálna infraštruktúra, podsektor ISVS
p. koordinácia riešenia bezpečnostných incidentov
15) Riziká
a. problematiku informačnej bezpečnosti (premenovanej v Návrhu zákona na kybernetickú) bude potrebné riešiť v plnom rozsahu, teda plniť podstatne viac a náročnejších
úloh, ako definuje Návrh zákona. To si bude vyžadovať inú organizačnú štruktúru aj
distribúciu kompetencií a zodpovednosti a efektívnu koordináciu. Vzhľadom na povinné osoby to je úloha na úrovni predsedu alebo podpredsedu vlády.
b. Konflikt záujmov. NBÚ vystupuje v dvoch úlohách, ako ústredný orgán štátnej správy
a ako VPA. Hoci si dal výnimku z akreditácie vlastného CSIRTu, má kontrolovať seba samého, nahlasovať si bezpečnostné incidenty, udeľovať pokuty? Asi nie, ale potom je tu klasická otázka Quis custodiet ipsos custodes? Kto bude kontrolovať NBÚ?
c. konflikt kompetencií – ak bude NBÚ zodpovedným orgánom za Kybernetický priestor a ISVS, dostane sa do rozporov so štátnymi orgánmi, ktoré zodpovedajú za oblasti, v ktorých sa ISVS resp. prvky CRITIS používajú.
d. Aktuálny Návrh zákona definuje NBÚ ako kľúčový prvok v organizačnej štruktúre informačnej/kybernetickej bezpečnosti Slovenska. Ukladá mu však príliš veľa rôznych
povinností, ktoré nemusí z kapacitných dôvodov zvládnuť (pozri prípravu Zákona
o kybernetickej bezpečnosti, Koncepcie kybernetickej bezpečnosti, Prípravu a plnenie
Akčného plánu na realizáciu kybernetickej bezpečnosti, rozpracovanie NKIVS). NBÚ
sa môže stať single point of failure systému kybernetickej bezpečnosti Slovenska.
e. vytvorenie nových sektorov či už podľa Smernice NIS, alebo Zákona o kritickej infraštruktúre, alebo zmena VPA znamená nutnosť zmeny procesov, alebo vytvorenia no4
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f.

vých procesov, ktoré si od NBÚ budú vyžadovať zapojenie nových kapacít, alebo
zvýšenie záťaže existujúcich ľudí.
Návrh zákona ráta s možnosťou outsourcingu, ale výkon verejnej moci v tak citlivej
oblasti nie je možné preniesť na súkromnú osobu, alebo firmu.

16) VPA
a. majú zabezpečiť, aby prvky CRITIS v ich pôsobnosti boli pokryté kompetentným
CSIRTom, t.j. buď ho vytvoriť a zabezpečiť pre jeho činnosť primerané podmienky,
alebo (pod hrozbou pokuty) činnosť CSIRTu outsourcovať.
b. budú predkladať NBÚ žiadosť o akreditáciu svojho CSIRTu.
c. Taktiež budú klasifikovať informácie a systémy v okruhu svojej pôsobnosti
d. a identifikovať prvky CRITIS (poskytovateľov základných a digitálnych služieb)
v okruhu svojej pôsobnosti.
17) CSIRT. Zákon rámcovo špecifikuje úlohy, ktoré by mal CSIRT plniť. Zákonom je jeho pôsobnosť viazaná na sektory podľa Smernice NIS. Povinnosti CSIRTu sú prebrané zo Smernice. Zákon pomerne všeobecne špecifikuje požiadavky na CSIRT, sľubujúc, že tieto budú podrobnejšie definované vykonávacím predpisom.
a. špecifikácia povinností a podmienok, ktoré má CSIRT spĺňať je nedostatočná. Vzhľadom na to, že CSIRT je výkonný prvok systému zabezpečujúceho bezpečnosť (kľúčovej) časti kybernetického priestoru, mali by byť jeho povinnosti definované explicitne,
najmä ak VPA hrozí za nevytvorenie podmienok pre činnosť CSIRTu pokuta. Vykonávací predpis musí byť predložený súčasne so zákonom.
b. problematické je chápanie riešenia bezpečnostného incidentu, z definície vypadla aktívna účasť (CSIRTu) v priebehu incidentu
c. neprimerané požiadavky na ochranu údajov (šifrová ochrana)
18) poskytovatelia základných a digitálnych služieb musia mať na svoju činnosť vytvorené primerané podmienky, nahlasovať bezpečnostné incidenty
a. špecifikácia bezpečnostných požiadaviek prvky kritickej informačnej infraštruktúry je
veľmi problematická
b. dôraz sa kladie na kontinuitu poskytovania (dostupnosť) služieb, hoci ostatné bezpečnostné požiadavky (dôvernosť, integrita a autentickosť) sú rovnako dôležité
c. hoci sa Návrh zákona odvoláva na „kultúru riadenia rizík“ pri zaistení bezpečnosti kritických informačných systémov sa nerešpektujú štandardné postupy
19) Konkrétne ustanovenia, upravujúce bezpečnostné podmienky na CSIRTy, poskytovateľov základných a digitálnych služieb je potrebné prepísať a zosúladiť s medzinárodnými štandardami z oblasti informačnej bezpečnosti, pozri podrobnejšie vysvetlenie v časti 6.
20) prečo by zákon o kybernetickej bezpečnosti mal upravovať plat riaditeľovi NBÚ?
21) V sprievodných materiáloch predložených spolu s Návrhom zákona o kybernetickej bezpečnosti do MPK je rad vecných chýb a nepresností. Hoci NBÚ organizoval podujatia, na ktorých
prezentovalo Smernicu NIS, rozposlal členom Komisie pre kybernetickú bezpečnosť prvé dve
verzie zákona o kybernetickej bezpečnosti, Komisia pre kybernetickú bezpečnosť zasadala
naposledy 6. septembra 2016, neprerokovala znenie zákona a na individuálne pripomienky,
ani oficiálne Stanovisko univerzity Komenského NBÚ neodpovedal. Z toho dôvodu nemožno
súhlasiť s tvrdením, že sa na tvorbe zákona podieľala odborná verejnosť a že jej pripomienky
boli pri tvorbe zákona zohľadnené.

3 Terminológia
V Doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že Návrh vymedzuje základnú terminológiu...
Kybernetická bezpečnosť okrem slov s predponou kyber- nemá vlastnú terminológiu, ale využíva terminológiu informačnej bezpečnosti. ISO venuje kybernetickej bezpečnosti jedinú normu ISO/IEC
27032:2012 Information technology — Security techniques — Guidelines for cybersecurity, ktorá sa
priamo odvoláva na terminologickú normu ISO/IEC 27000:2016 Information technology — Security
5
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techniques — Information security management systems - Overview and vocabulary (fourth edition).
Niet sa čomu čudovať, lebo ISO/IEC 27032:2012 definuje kybernetickú bezpečnosť ako informačnú
bezpečnosť v kybernetickom priestore:
Officially, ISO/IEC 27032 addresses “Cybersecurity” or “Cyberspace security”, defined as
the “preservation of confidentiality, integrity and availability of information in the Cyberspace”. In turn “the Cyberspace” (complete with definite article) is defined as “the complex environment resulting from the interaction of people, software and services on the Internet by
means of technology devices and networks connected to it, which does not exist in any physical form”.
Exaktná definícia kybernetického priestoru normy ISO/IEC 27032:2012 je z praktického hľadiska
k Návrhu zákona ešte nemilosrdnejšia, lebo kybernetický priestor je len virtuálny (cyberspace does not
exist in any physical form). Okrem tejto definície kybernetického priestoru existuje asi 30 ďalších,
ktoré pod tento pojem zaraďujú buď čisto infraštruktúru zloženú z počítačov, prepojených sieťami,
alebo k tomuto základu pridávajú základné systémové programové vybavenie a nevyhnutné údaje,
ďalšie definície pridávajú aplikačné programové vybavenie a údaje, no a na najvyššej úrovni sú aj
operátori, správcovia, používatelia IKT. Z praktického hľadiska je do kybernetického priestoru rozumné zaradiť technickú infraštruktúru a keďže nás zaujímajú služby, potrebujeme v ňom, alebo
v jeho bezpečnostnom prostredí mať všetko, čo potrebujeme na zabezpečenie poskytovania služieb.
Napriek stovkám noriem venovaných informačnej bezpečnosti ani informačná bezpečnosť nemá ustálenú a jednotnú terminológiu, aj samotný pojem informačná bezpečnosť má hneď tri rozličné významy: 1. ideálny stav systému (organizácie), keď spracovanie informácií prebieha v súlade
s očakávaniami (Bezpečnostnou politikou); 2. činnosti zamerané na dosiahnutie ideálneho stavu, 3.
multidisciplinárna oblasť, zaoberajúca sa skúmaním hrozieb voči informácii a systémom v ktorých sa
spracováva a hľadaním riešení na ich ochranu. Z tohto dôvodu zákon má nanajvýš šancu zaviesť konzistentne a zrozumiteľne len základné a čo najkonkrétnejšie pojmy a stanoviť (niekomu) povinnosť
udržiavať terminológiu.
Návrh zákona sa koncepčným riešením terminológie nezaoberá, ale vyberá pojmy z prekladu Direktívy3 a iných zdrojov, čo vedie k nekonzistencii terminológie. Konkrétne
1. zákon nedefinuje základné pojmy ako aktívum, zraniteľnosť, hrozba, nositeľ hrozby, útok, dopad, hodnota rizika, akceptovateľné riziko, analýza rizík, bezpečnostný projekt, Politika informačnej bezpečnosti (Politika kybernetickej bezpečnosti neexistuje), dôvernosť, integrita,
dostupnosť, autentickosť a i.
2. zamieňa si pojmy hrozba a riziko (§ 3, písm e)), ale v ďalších častiach sa používa pojem rizika
v štandardnom význame. Potom (§4 ods. 4))
Orgány verejnej moci, fyzické osoby a právnické osoby zavádzajú opatrenia zamerané na jednotné riadenie rizika a systematického hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov, čím
prispievajú k väčšej spoľahlivosti a stabilite služieb závislých na sieťach a informačných systémoch.
čo vedie k absurdnej požiadavke, aby orgány verejnej moci zavádzali opatrenia na jednotné riadenie búrok, povodní, zemetrasení, výbuchov sopiek a iných hrozieb.
3. riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (§ 3, písm k))
riešením kybernetického bezpečnostného incidentu všetky postupy súvisiace s odhaľovaním,
analýzou a riešením následkov kybernetického bezpečnostného incidentu.
neráta s tým, že by bolo možné/potrebné niečo spraviť aj v priebehu bezpečnostného incidentu. Toto chápanie riešenia bezpečnostného incidentu nie je náhodné, lebo sa neskôr prejaví aj
pri definícii povinností CSIRTu (§15 a 16, najmä ods. 3)) CSIRT má poskytovať
3

veľa chýb je prebratých z priamo z Direktívy, ale Direktívu má Slovensko implementovať , t.j. máme šancu
korigovať aspoň zjavné nezmysly
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Reaktívne služby, ktoré sa zameriavajú na riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov,
sú najmä

a)
b)
c)
d)
e)

výstrahy a varovania,
analýza kybernetických bezpečnostných incidentov,
podpora reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty,
koordinácia reakcií na kybernetické bezpečnostné incidenty,
návrh opatrení na zabránenie ďalšiemu pokračovaniu, šíreniu a opakovanému výskytu kybernetických bezpečnostných incidentov

Z uvedeného vyplýva, že CSIRT (Computer security incident response team) nemá aktívne
zasahovať do prebiehajúceho bezpečnostného incidentu; to ako keby protipožiarna jednotka zaregistrovala požiar, prišla na miesto požiaru, navrhovala domácim, ako majú hasiť a potom vyšetrovala
príčiny požiaru a napísala správu. Kto bude riešiť bezpečnostné incidenty?
4. cyklické a tautologické definície (§3)
a. kybernetický priestor je definovaný (aj) pomocou prvku; systém vo všeobecnosti pozostáva z prvkov
b. kybernetická bezpečnosť je definovaná pomocou kybernetického bezpečnostného incidentu
kybernetickou bezpečnosťou je stav, v ktorom sú siete a informačné systémy schopné
odolávať kybernetickým bezpečnostným incidentom

a kybernetický bezpečnostný incident pomocou kybernetickej bezpečnosti
kybernetickým bezpečnostným incidentom akákoľvek udalosť, ktorá má negatívny
vplyv na kybernetickú bezpečnosť
spolu
kybernetickou bezpečnosťou je stav, v ktorom sú siete a informačné systémy schopné
odolávať udalostiam, ktoré majú negatívny vplyv na kybernetickú bezpečnosť
c. poskytovateľ základnej a digitálnej služby (§3, písm j)
d. (Vysvetlivky k prílohe 1.) Poskytovateľ služieb DNS - subjekt, ktorý poskytuje na internete služby DNS.

5. zmätočné a nelogické definície
a. (§ 3, písm. a) zmätočná definícia: do jednej definície sa spojili minimálne dva rozdielne pojmy, informačný systém a sieť. Podľa tejto definície je entita <informačný
systém a sieť>


elektronická komunikačná sieť



informačný systém



informačný systém v sektore kritickej infraštruktúry



bližšie nešpecifikované zariadenie a komunikačný systém



alebo údaje

Primárnym cieľom siete je prenos údajov, informačný systém slúži na spravovanie
a uchovávanie údajov. Informačným systémom a sieťou sú však aj údaje (systémové
aj aplikačné), ktoré sa v sieťach a informačných systémoch vyskytujú.

7

Terminológia | Univerzita Komenského

b. (§ 3, písm. b) definícia kybernetického priestoru - kybernetický systém tvoria aktivované prvky kybernetického priestoru


nie sú definované prvky kybernetického priestoru



ak majú byť prvkami siete a informačné systémy, tak potom tam nemôžu byť osoby, lebo tie nie sú ani siete ani informačné systémy (ani údaje)



nie sú bližšie špecifikované aktivity prebiehajúce v kybernetickom priestore,
a teda sa nedá určiť, či nejaká osoba je súčasťou kybernetického priestoru alebo
nie (napr. snímanie bezpečnostnou kamerou, identifikácia a autentifikácia pomocou biometrických charakteristík spadajú pod zber údajov; sú snímané osoby súčasťou kybernetického priestoru?) A čo snímanie zo satelitov?



aké entity sa majú na mysli?



patria aj medziľudské vzťahy a interakcie do kybernetického priestoru?

c. z praktického hľadiska kľúčová definícia bezpečnostného opatrenia (§ 19, ods. 1)
Bezpečnostné opatrenia predstavujú úlohy, procesy, role a technológie v oblasti organizačnej, personálnej a technickej, ktorých cieľom je zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas celej doby životnosti informačného a komunikačného systému prevádzkovateľa základnej služby.
je zmätočná, lebo


bezpečnostné opatrenie je implementovaný bezpečnostný mechanizmus, ktorý
svojím pôsobením znižuje pravdepodobnosť naplnenia hrozby alebo jej dopady na
aktíva systému/organizácie



úloha je niečo, čo by mal subjekt splniť, t.j. zadanie, ktoré ešte nebolo realizované



proces je postup riešenia nejakej úlohy, bezpečnosť sa dá zvýšiť prehodnotením
procesov, ale proces ako opatrenie je zriedkavý



roľa je poľnohospodársky využívaný pozemok, spravidla ide o ornú pôdu. Tu ide
o roly



technológia je príliš široký pojem



zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti ?



bezpečnosť nestačí zaistiť počas doba životnosti, ale počas celého životného cyklu



nemožno sa obmedzovať len na prevádzkovateľov základných služieb

d. ďalšia kľúčová definícia, definícia základnej služby – prebratá zo Smernice je neúplná,
základnou službou služba, ktorá závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo podsektore podľa prílohy č. 1, ktorá je zaradená v
zozname základných služieb,
lebo nie každá služba, ktorá sa poskytuje pomocou informačných systémov a sietí
v sektore kritickej infraštruktúry je kritická; na to explicitne upozorňuje aj Smernica
v ods. (22)

4 Koncepcia zákona
Zákon o kybernetickej bezpečnosti bol prvý raz spomenutý v Koncepcii kybernetickej bezpečnosti
(2015). Zároveň ostávala v platnosti úloha pre MF SR pripraviť Zákon o informačnej bezpečnosti.
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Duplicitu úloh (vytvoriť dva zákony s približne rovnakým obsahom) vyriešila Vláda SR uznesením
93/20164 – zrušila obe úlohy uznesením Vlády a ustanovila novú úlohu
Vláda ukladá riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu

B.

B1. v spolupráci s podpredsedom vlády a ministrom financií pripraviť a predložiť na rokovanie
vlády návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti
do 30. septembra 2016

C.

zrušuje
C.1.

úlohu B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 136 z 25. februára 2010 k návrhu legislatívneho zámeru zákona o informačnej bezpečnosti uloženú podpredsedovi vlády a ministrovi
financií predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o informačnej bezpečnosti

C.2.

úlohu B.1. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 613 z 3. decembra 2014 k Plánu práce
Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky na rok 2015 uloženú podpredsedovi vlády a ministrovi
financií realizovať vo svojej pôsobnosti úlohy vyplývajúce z Plánu práce Bezpečnostnej rady
Slovenskej republiky na rok 2015

C.3.

úlohu B.4. z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 328 zo 17. júna 2015 k návrhu Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 uloženú riaditeľovi Národného bezpečnostného úradu pripraviť a predložiť na rokovanie vlády návrh zákona
o kybernetickej bezpečnosti

C.4.

úlohu pripraviť „Návrh zákona o informačnej bezpečnosti“ uloženú v záväznom harmonograme účinnosti navrhovaných legislatívnych zmien vyplývajúceho z materiálu „Analýza legislatívneho prostredia a zoznam právnych predpisov určených pre implementáciu elektronického
spracovania agend“, schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 595 zo dňa 2. septembra 2009 uloženú ministrovi financií

C.5.

úlohu č. 7 v mesiaci december 2013 z Plánu práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2013 –
„Návrh zákona o informačnej bezpečnosti“ schváleného uznesením vlády Slovenskej republiky č.
709 zo 19. decembra 2012 uloženú podpredsedovi vlády a ministrovi financií

Z uvedeného vyplýva, že zákon mal vychádzať z Vládou schváleného legislatívneho zámeru zákona
o informačnej bezpečnosti5 a zapracovať Direktívu NIS6 . Legislatívny zámer zákona definoval nasledujúce úlohy
a) vytvoriť jednotný legislatívny rámec pre oblasť informačnej bezpečnosti v Slovenskej
republike,
b) definovať kompetencie orgánov štátnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti
a spôsob koordinácie orgánov štátnej správy pri riešení spoločných úloh v oblasti informačnej bezpečnosti,
c) zaviesť jednotnú terminológiu základných pojmov z oblasti informačnej bezpečnosti,
d) vytvoriť štandardizačný rámec informačnej bezpečnosti,
e) zaviesť proces riadenia informačnej bezpečnosti vo verejnej správe,
f) zaviesť klasifikáciu informačných systémov verejnej správy z hľadiska požiadaviek
na informačnú bezpečnosť a definovať minimálne bezpečnostné požiadavky pre jednotlivé kategórie informačných systémov verejnej správy,
g) vymedziť postavenie jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) v
Slovenskej republike a úlohy ďalších takýchto útvarov pri ochrane digitálneho priestoru Slovenskej republiky,
4

http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-197721?prefixFile=m_

5

Uznesenie vlády SR číslo 136/2010
Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a high
common level of security of network and information systems across the Union
6
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h) definovať minimálne znalostné štandardy v oblasti informačnej bezpečnosti pre pracovníkov spravujúcich informačné systémy verejnej správy a zaisťujúcich ich ochranu,
i) ustanoviť minimálne požiadavky na bezpečnosť elektronickej verejnej správy,
j) ustanoviť minimálne požiadavky na bezpečnosť internetu,
k) zvýšiť celkové povedomie pracovníkov verejnej správy v oblasti informačnej bezpečnosti.


tieto ciele sú aktuálne aj v súčasnosti, resp. možno ich použiť ako základ, na ktorom sa dá ďalej pracovať
Direktíva 2016/1148 z roku 2016 stanovila nasledujúce požiadavky



l) prijať národnú stratégiu v oblasti bezpečnosti sietí a informačných systémov
m) definovať (aspoň jeden) orgán zodpovedný za bezpečnosť sietí a informačných systémov
n) vytvoriť jedno (single) kontaktné miesto
o) vytvoriť aspoň jeden CSIRT, pokrývajúci sektory kritickej infraštruktúry
p) identifikovať poskytovateľov/prevádzkovateľov základných a digitálnych služieb
q) nahlasovať bezpečnostné incidenty
r) členstvo v komisii pre spoluprácu a sieti CSIRTov




požiadavky Direktívy nie sú v rozpore s cieľmi zákona o informačnej bezpečnosti
Na návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti sa MF SR nepodieľalo, vytvoril ho NBÚ
Predložený návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti pokrýva stanovené úlohy nasledovne:


Tabuľka 1 Pokrytie úloh z legislatívneho zámeru zákona o informačnej bezpečnosti v návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti

úloha
a)
vytvoriť jednotný legislatívny rámec pre oblasť informačnej bezpečnosti v Slovenskej republike,
b)
definovať kompetencie
orgánov štátnej správy v oblasti
informačnej bezpečnosti a spôsob koordinácie orgánov štátnej
správy pri riešení spoločných
úloh v oblasti informačnej bezpečnosti,
c) zaviesť jednotnú terminológiu základných pojmov z oblasti informačnej bezpečnosti,

hodnotenie
nie

nie

návrh neobsahuje ani len korektné definície použitých pojmov, preberá laické definície odborných
pojmov zo Smernice

d)
vytvoriť štandardizačný
rámec informačnej bezpečnosti,
e)
zaviesť proces riadenia
informačnej bezpečnosti vo
verejnej správe,
f)
zaviesť
klasifikáciu
informačných systémov verejnej správy z hľadiska požiadaviek na informačnú bezpečnosť
a definovať minimálne bezpečnostné požiadavky pre jednotli-

nie

ani v zúženom rozsahu, spomenuté bez náväznosti v
§33
zákon sa tým vôbec nezaoberá

10

čiastočne

nie

nie

Poznámka
návrh sa zaoberá len vybranými problémami IB/KB
a dokonca sa obmedzuje len na poskytovateľov/prevádzkovateľov vybraných služieb
definované postavenie NBÚ ako kontaktného bodu

zákon sa tým vôbec nezaoberá, spomenuté bez náväznosti v §33
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vé kategórie informačných systémov verejnej správy,
g)
vymedziť
postavenie
čiastočne
úlohy CSIRTov a akreditácia
jednotky pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK) v
Slovenskej republike a úlohy
ďalších takýchto útvarov pri
ochrane digitálneho priestoru
Slovenskej
republiky,
h)
definovať
minimálne
nie
návrh zákona sa tým vôbec nezaoberá
znalostné štandardy v oblasti
informačnej bezpečnosti pre
pracovníkov spravujúcich informačné systémy verejnej
správy a zaisťujúcich ich
ochranu,
i)
ustanoviť
minimálne
nie
návrh zákona sa tým vôbec nezaoberá
požiadavky na bezpečnosť elektronickej verejnej správy,
j)
ustanoviť
minimálne
nie
návrh zákona sa tým vôbec nezaoberá
požiadavky na bezpečnosť internetu,
k)
zvýšiť celkové povedonie
návrh zákona sa tým vôbec nezaoberá
mie pracovníkov verejnej správy
v oblasti informačnej bezpečnosti.
 Tabuľka 2. Požiadavky Smernice NIS a ich plnenie v Návrhu zákona
l) prijať národnú stratégiu
v oblasti
bezpečnosti
sietí
a informačných systémov
m) definovať (aspoň jeden)
orgán zodpovedný za bezpečnosť sietí a informačných systémov
n) vytvoriť jedno (single) kontaktné miesto
o) vytvoriť aspoň jeden CSIRT,
pokrývajúci sektory kritickej
infraštruktúry
p) identifikovať poskytovateľov/prevádzkovateľov základných a digitálnych služieb
q) nahlasovať bezpečnostné
incidenty
r) členstvo v komisii pre spoluprácu a sieti CSIRTov


áno

existuje veľmi všeobecná Koncepcia kybernetickej
bezpečnosti a rok platný Akčný plán, ale realizácia ???
návrh zákona spomína prípravu Národnej stratégie
Kompetenčný zákon, čiastočne návrh zákona, ale
samotný Úrad to neutiahne, treba sa dohodnúť
s ostatnými štátnymi orgánmi na rozdelení úloh
a spôsobe spolupráce
organizačné opatrenie NBÚ, ale bude potrebovať
informácie

čiastočne

existujú dva fungujúce a použiteľné, ale nemajú
potrebné kompetencie

čiastočne

áno

návrh zákona rieši
áno
áno
áno

návrh zákona rieši, záleží od realizácie
návrh zákona ráta s podporou členstva a činnosti

V Predkladacej správe k Návrhu zákona sa uvádza
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Národný bezpečnostný úrad, ako ústredný organ štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť, pripravil na základe schváleného programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020 a v súlade so schválenou Koncepciou kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 a Akčným plánom realizácie
Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“), ktorým do národného právneho
poriadku transponuje smernicu Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na
zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (ďalej len „smernica
NIS“).

To znamená, že NBÚ v Návrhu zákona o kybernetickej bezpečnosti nezohľadnil legislatívny návrh
zákona o informačnej bezpečnosti.
Navyše sa zákon sústreďuje na kybernetickú bezpečnosť, ktorá sa v Smernici NIS spomína len okrajovo (1 krát). Podrobne to rozoberieme v časti kompetencie.

5 Kompetencie
Slovenská legislatíva nepozná pojem kybernetickej bezpečnosti; jediným zákonom, v ktorom sme
našli zmienku o kybernetickej bezpečnosti je kompetenčný zákon, ktorý uvádza, že NBÚ je podľa §34
zákona 575/2001 Z.z. ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, šifrovú
službu, kybernetickú bezpečnosť a dôveryhodné služby. Kompetencie a povinnosti v kybernetickej
bezpečnosti nie sú doteraz v slovenskej legislatíve upravené a upravuje ich až tento návrh zákona.
Pojem kybernetická bezpečnosť nemal doteraz reálny obsah; zákonmi je upravená informačná bezpečnosť, chápaná ako ochrana informácií (zákon o ochrane osobných údajov, zákon o ochrane utajovaných skutočností zákon o dôveryhodných službách, zákon o ISVS, zákon o kritickej infraštruktúre,
telekomunikačný zákon a i.)
Smernica NIS upravuje ochranu údajov, informačných systémov a sietí, s dôrazom na poskytovateľov
základných (v origináli essential, t.j. podstatných) a digitálnych služieb. Bezpečnosť informačných
systémov a sietí definuje v článku 4, odseku (2) nasledovne
‘security of network and information systems’ means the ability of network and information systems
to resist, at a given level of confidence, any action that compromises the availability, authenticity,
integrity or confidentiality of stored or transmitted or processed data or the related services offered
by, or accessible via, those network and information systems;
To je štandardná definícia informačnej bezpečnosti (ako stavu siete, alebo informačného systému).
Smernica NIS síce definuje požiadavky na bezpečnosť informačných systémov a sietí, ale zdôrazňuje
ods. (9)
Certain sectors of the economy are already regulated or may be regulated in the future by sectorspecific Union legal acts that include rules related to the security of network and information systems.
Whenever those Union legal acts contain provisions imposing requirements concerning the security of
network and information systems or notifications of incidents, those provisions should apply if they
contain requirements which are at least equivalent in effect to the obligations contained in this Directive. Member States should then apply the provisions of such sector-specific Union legal acts, including those relating to jurisdiction, and should not carry out the identification process for operators of
essential services as defined by this Directive. In this context, Member States should provide information to the Commission on the application of such lex specialis provisions. In determining whether the
requirements on the security of network and information systems and the notification of incidents
contained in sector-specific Union legal acts are equivalent to those contained in this Directive, regard
should only be had to the provisions of relevant Union legal acts and their application in the Member
States.
To znamená, že ak je ochrana už upravená špecifickými právnymi aktmi EU a tieto obsahujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti informačných systémov a sietí ekvivalentné s požiadavkami Smernice
NIS, existujúce špeciálne zákony majú prednosť pred Smernicou.
12
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Smernica sa sústreďuje na operátorov podstatných (v slovenskom preklade Smernice základných)
služieb a poskytovateľov digitálnych služieb. Základné služby v Smernici paradoxne nie sú definované, ale z definície operátora základnej služby (článok 5, ods. 2) vyplýva, že


ide o službu v sektore alebo podsektore uvedenom v prílohe Smernice (sektory zodpovedajú
zhruba sektorom kritickej infraštruktúry)
služba je podstatná pre priebeh kritickej spoločenskej a/alebo ekonomickej činnosti
poskytovanie služby závisí od sietí a informačných systémov,
bezpečnostný incident by mohol mať významný negatívny dopad na poskytovanie služby





Podľa tejto charakteristiky ide buď o informačný systém alebo sieť, ktoré sú prvkami kritickej infraštruktúry, alebo od nich závisí nejaký prvok kritickej infraštruktúry.
Povinnosti pri ochrane kritickej infraštruktúry upravuje Zákon č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre,
ktorý transponuje Smernicu Rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu (Ú. v. EÚ, L 345, 23. 12.
2008), čo je európsky Lex specialis podľa Smernice NIS. Zákon o kritickej infraštruktúre neobsahuje
ustanovenia o jednom kontaktnom bode, CSIRToch, nahlasovacej povinnosti o incidentoch, ale zohľadňuje potrebu chrániť informačné systémy. Aj sektory a podsektory kritickej infraštruktúry uvedené v Smernici NIS sa mierne odlišujú od sektorov uvedených v zákone o kritickej infraštruktúre.
Smernica však nevyžaduje existenciu jedinej zodpovednej autority, naopak explicitne uvádza možnosť
využitia existujúcich inštitúcií a zaužívaných regulačných postupov. Transpozícia Smernice NIS by si
vyžadovala zosúladiť štruktúru sektorov zákona o kritickej infraštruktúre a Smernice, rozhodnúť
o jednom kontaktnom bode, inštitúciách (competent authorities) zodpovedných za bezpečnosť sietí
a informačných systémov, spôsobe nahlasovania bezpečnostných incidentov a ďalších nových úlohách
vyplývajúcich zo Smernice. Na Slovensku existujú minimálne dva fungujúce CSIRTy (CSIRT.SK
a vojenský CSIRT), ktoré by do času, kým sa nevytvoria ďalšie, mohli pokrývať sektory kritickej infraštruktúry a plniť úlohy, ktoré CSIRTom predpisuje Smernica. Je zrejmé, že takáto (distribuovaná)
transpozícia Smernice NIS do slovenskej legislatívy by si vyžiadala kooperáciu štátnych inštitúcií
zodpovedných za sektory a podsektory kritickej infraštruktúry, úpravy a rozšírenia existujúcich procesov a legislatívne úpravy.
Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti sústredil transpozíciu Smernice do jediného zákona:

a)

b)

c)

d)
e)

zmenil terminológiu Smernice (bezpečnosť sietí a informačných systémov nahradil pojmom
kybernetická bezpečnosť, incident kybernetickým incidentom, zaviedol pojem kybernetického
priestoru ako globálneho dynamického otvoreného systému sietí a informačných systémov, ktorý
tvoria aktivované prvky kybernetického priestoru, osoby vykonávajúce aktivity v tomto systéme
a vzťahy a interakcie medzi týmito entitami, a pod.)
upravil štruktúru sektorov a podsektorov kritickej infraštruktúry a keďže podľa kompetenčného
zákona je NBÚ ústredným orgánom štátnej správy na kybernetickú bezpečnosť, prevzal kompetencie za sektory a podsektory súvisiace s informačnými systémami a sieťami, Internetom
a zaviedol nový sektor kritickej infraštruktúry - Kybernetický priestor.
definoval NBÚ ako národný kontaktný bod, ústrednú autoritu aj prevádzkovateľa CSIRTu, ktorý prevzal úlohy vyplývajúce zo Smernice pre ústrednú autoritu (spolupráca so zahraničím)
a bližšie neurčené úlohy pre štát (vypracovanie Národnej stratégie, kritérií na poskytovateľov
základných a digitálnych služieb, požiadavky na CSIRT, ochranu systémov, kontrolu, vzdelávanie, výskum,...)
definoval rámcovo povinnosti pre VPA, CSIRTy, poskytovateľov digitálnych a základných
služieb
a iné.

V nasledujúcej tabuľke je porovnanie zoznamu sektorov, v ktorých by podľa Smernice NIS mali pôsobiť poskytovatelia základných a digitálnych služieb; t.j. mali by obsahovať prvky kritickej informačnej infraštruktúry.
Otázky a pripomienky:
13
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a) prečo by malý sektor Digitálna infraštruktúra nemal byť zaradený ako podsektor sektora elektronických komunikácií?
b) čo viedlo tvorcov zákona k zavedeniu sektorov
a. Verejná správa
b. Chemický priemysel
c. Elektronické komunikácie?
c) ktorý štátny orgán v súčasnosti zodpovedá za ISVS?
d) Na základe čoho prebral NBÚ zodpovednosť za ISVS, keď to nemá uvedené
v Kompetenčnom zákone?


Sektor

Tabuľka 3. Príloha 1 k Zákonu o kybernetickej bezpečnosti
Podsektor

PZS

VPA

1. Bankovníctvo

banky a úverové inštitúcie

Ministerstvo financií SR

2.
Dodávka
a distribúcia pitnej vody

dodávatelia a distribútori vody určenej na ľudskú
spotrebu, s výnimkou distribútorov, u ktorých je
distribúcia vody na ľudskú spotrebu iba časťou
ich celkovej činnosti v oblasti distribúcie iných
komodít a tovaru, ktorá sa nepovažuje za základnú službu

Ministerstvo životného prostredia SR

leteckí dopravcovia

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

3. Doprava

Letecká
prava

do-

riadiace orgány letiska a subjekty prevádzkujúce
pomocné zariadenia nachádzajúce sa na letiskách
prevádzkovatelia poskytujúci služby riadenia
letovej prevádzky (ATC)

Železničná
doprava

manažéri infraštruktúry

Vodná
prava

spoločnosti prevádzkujúce vnútrozemskú, námornú a pobrežnú osobnú a nákladnú vodnú dopravu,
bez jednotlivých plavidiel, ktoré tieto spoločnosti
prevádzkujú

do-

železničné podniky vrátane prevádzkovateľov
servisných zariadení

riadiace orgány prístavu, vrátane ich prístavných
zariadení, a subjekty prevádzkujúce činnosti
a zariadenia v rámci prístavu

prevádzkovatelia plavebno-prevádzkových služieb
Cestná
prava

do-

cestné orgány zodpovedné za kontrolu riadenia
cestnej premávky
prevádzkovatelia inteligentných dopravných systémov

14
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internetové prepojovacie uzly (IXP)

4. Digitálna infraštruktúra

Národný
bezpečnostný úrad

poskytovatelia služieb DNS
registre domén najvyššej úrovne (TLD)

5. Energetika

Elektrická
energia

elektroenergetické podniky

Ministerstvo hospodárstva SR

prevádzkovatelia distribučnej sústavy
prevádzkovatelia prenosovej sústavy

Ropa

prevádzkovatelia ropovodov
prevádzkovatelia zariadení na ťažbu, rafinovanie
a spracovanie ropy, jej skladovanie a prepravu

Plyn

dodávateľské podniky
prevádzkovatelia distribučnej siete
prevádzkovatelia prepravnej siete
prevádzkovatelia zásobníkov
prevádzkovatelia zariadení LNG
plynárenské podniky
prevádzkovatelia zariadení
a spracovanie zemného plynu

na

rafinovanie

6.
Chemický
priemysel

dodávatelia, výrobcovia, dovozcovia a následní
užívatelia látok a zmesí v zmysle zákona č.
67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh

Ministerstvo hospodárstva SR

7. Finančný sektor/Financie

prevádzkovatelia obchodných miest

Ministerstvo financií SR

centrálne protistrany
Štátna pokladnica

8. Verejná správa

15

ISVS

správcovia a prevádzkovatelia informačného
systému podľa § 3 ods. 3 zákona č. 275/2006 Z. z.

Národný
bezpečnostný úrad

Obrana

správcovia a prevádzkovatelia informačných
systémov, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany
Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany
SR

Bezpečnosť

správcovia a prevádzkovatelia informačných
systémov, ktoré sa týkajú bezpečnosti Slovenskej
republiky

Ministerstvo vnútra
SR
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Utajované
skutočnosti

správcovia a prevádzkovatelia informačných
systémov, ktoré sa týkajú utajovaných skutočností.

Národný
bezpečnostný úrad

Spravodajské
služby

správcovia a prevádzkovatelia informačných
systémov, ktoré sa týkajú činnosti podľa zákona
č. 46/1993 Z. z. a zákona č. 184/1993 Z. z.

Slovenská
informačná služba

Vojenské
dajstvo
9. Sektor elektronických komunikácií

10. Zdravotníctvo

Zdravotnícke
zariadenia
(vrátane
nemocníc
a súkromných
kliník)

poskytovatelia a prevádzkovatelia elektronických
komunikačný služieb a sietí podľa zákona č.
351/2011 Z.z.

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Ministerstvo
votníctva SR
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Úrad pre reguláciu
elektronických
komunikácií
a poštových služieb
zdra-




Tabuľka 4. Zmena štruktúry sektorov kritickej infraštruktúry

Sektor

Podsektor

Ústredný orgán

1. Doprava

Cestná doprava

Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

Letecká doprava
Vodná doprava
Železničná doprava
2. Elektronické ko- Satelitná komunikácia
munikácie

Ministerstvo dopravy a výstavby
Slovenskej republiky

Siete a služby pevných a mobilných elektronických
komunikácií
Baníctvo

3. Energetika

Elektroenergetika

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Plynárenstvo
Ropa a ropné produkty
4.
Kybernetický Siete a informačné systémy
priestor
Informačnokomunikačné technológie

Národný bezpečnostný úrad

5. Pošta

Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný Ministerstvo dopravy a výstavby
styk a obstarávateľská činnosť
Slovenskej republiky

6. Priemysel

Farmaceutický priemysel
Hutnícky priemysel

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Chemický priemysel
7. Voda a atmosféra Meteorologická služba
Vodné stavby

Ministerstvo životného prostredia
Slovenskej republiky

Zabezpečovanie pitnej vody
8. Zdravotníctvo

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


V sektoroch kritickej infraštruktúry je navrhovaná zmena sektoru č. 4, v prvom riadku je pôvodné
znenie, v druhom navrhovaná zmena názvu, obsahu a zodpovedného ústredného orgánu


Tabuľka 5 Porovnanie zmien sektorov kritickej infraštruktúry

4. Informačné a komunikačné
technológie

Informačné systémy a siete

4. Kybernetický priestor

Siete a informačné systémy

Internet

Ministerstvo financií Slovenskej
republiky
Národný bezpečnostný úrad

Informačnokomunikačné technológie


V súvislosti s takto koncipovaným návrhom transpozície Smernice NIS sa ponúkajú nasledujúce otázky:
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Je tento postup v poriadku z legislatívneho hľadiska?
Súhlasili VPA zodpovedné za sektory kritickej infraštruktúry s odovzdaním kompetencií NBÚ?
Neprekrývajú sa pri tomto rozdelení sektorov kompetencie VPA s kompetenciami
NBÚ?
Bude NBÚ schopný plniť úlohy, ktoré si zákonom uložil?

Problematické je najmä doplnenie sektoru Kybernetický priestor medzi sektory kritickej infraštruktúry. Odhliadnuc od zmätočnej definície kybernetického priestoru, bude kybernetický priestor obsahovať rôzne informačné systémy, siete, Internet, infraštruktúru mobilných operátorov, mobilné telefóny,
riadiace systémy výrobných podnikov a i. Tieto sú však súčasťou infraštruktúry systémov, spadajúcich
do iných sektorov kritickej infraštruktúry. Informačné a komunikačné technológie sa vyskytujú všade
tam, kde sa spracováva informácia, netvoria samostatný sektor, ale sú súčasťou rôznych sektorov kritickej infraštruktúry. v odborných kruhoch sa kľúčové IKT systémy nazývajú CRITIS (kritická informačná infraštruktúra) a vzhľadom na prierezový charakter sa ich ochrana rieši zvláštnym spôsobom.
Zmena VPA, resp. reorganizácia štruktúry sektorov kritickej infraštruktúry si bude vyžadovať zmeny
zabehnutých procesov, narušenie vybudovaných vzťahov a bude mať určite aj iné dopady.
NBÚ si zákonom ukladá aj také úlohy, ktoré doteraz nerobil a nemá na to odborníkov





vzdelávanie
výskum
metodická činnosť
akreditácie CSIRTov

Pozri
tiež
http://vyskoc.sk/co-je-co-nie-je-dolezite-pre-rozvoj-kybernetickej-bezpecnosti-naslovensku-podla-narodnej-autority/#more-1555
Pri povinnostiach, ktoré úrad na seba hodlá prevziať, vyvoláva pochybnosti ods. 2) § 6
Na účely zabezpečenia plnenia úloh podľa toho zákona a medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská
republika viazaná, môže úrad uzatvoriť dohodu o spolupráci s fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Dohoda o spolupráci musí obsahovať konkrétnu formu a podmienky spolupráce. Dohoda
o spolupráci nie je povinne zverejňovanou zmluvou.7)
podľa ktorého by Úrad mohol na plnenie svojich povinností využívať externé subjekty.

6 Odborné nedostatky (informačná bezpečnosť)
Návrh zákona pojednáva o kybernetickej bezpečnosti, ale ako sme už ukázali, ide v skutočnosti
o informačnú bezpečnosť. Predpokladajme, že kybernetický priestor pozostáva z technickej infraštruktúry (Informačných a komunikačných systémov, periférií a sietí), programového vybavenia a údajov,
ktoré sa v systémoch spracovávajú a zákonov, pravidiel, štandardov, ktoré upravujú fungovanie
a využívanie systémov. Podporná infraštruktúra, budovy, obsluha a všetko, čo je relevantné pre fungovanie systémov tvorí prostredie/okolie priestoru. Kybernetická bezpečnosť je informačná bezpečnosť kybernetického priestoru (ale ostáva ešte nepokrytá bezpečnosť informácií mimo kybernetického
priestoru).


pre zaistenie bezpečnosti nejakého systému (napr. národného kybernetického priestoru) nie je možné nechať nejaké časti nepokryté; zákon sa sústreďuje len na po-

7

) § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

18
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skytovateľov základných a digitálnych služieb a (ak sa bude dôsledne implementovať Smernica) aj to len na systémy, pomocou ktorých sa dané služby poskytujú
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väčšina prvkov kybernetického priestoru ostáva podľa zákona nepokrytá a úspešne
chrániť vybrané systémy, ktoré nie sú oddelené od nechránenej časti kybernetického priestoru a pritom zaistiť kontinuitu služieb ktoré poskytujú pre nechránený
priestor je ťažké až nemožné
koncepcia ochrany založená na CSIRT-och je pri rozsahu toho, čo bude potrebné
chrániť nereálna, ochranu je potrebné preniesť až na úroveň systémov; organizácia
by mala mať (podľa veľkosti) bezpečnostného manažéra a informatika schopného
riešiť bezpečnostné problémy technického charakteru. CSIRT-y nebudú stačiť zasahovať na mieste pri bezpečnostných incidentoch a ak budú poskytovať konzultácie na diaľku, bude na mieste incidentu musieť byť človek, ktorý vie popísať
príznaky problému a bude vedieť podľa inštrukcií CSIRT-u postupovať.
požiadavky na CSIRT (§14) sú definované len rámcovo (prevzaté zo Smernice
NIS). Ak majú CSIRT-y spĺňať medzinárodné kritériá, je potrebné prevziať požiadavky definované ENISA, resp. medzinárodná organizácia FIRST
vzhľadom na význam, ktorý zákon pripisuje CSIRTu, by mala byť predložená aj
vyhláška explicitne definujúca požiadavky na CSIRT
medzi rámcovými požiadavkami uvedenými v zákone (§14, ods. 1) je napr. požiadavka na šifrovú ochranu informácie, odvolávajúca na vyhlášku postavenú na neexistujúcich medzinárodných normách; navyše, aby malo význam používanie šifrátora, CSIRT by pre to musel zabezpečiť dostatočné podmienky, ktoré by mohli
sťažiť jeho činnosť (aj komunikujúci partneri potrebujú mať šifrátory a je potrebné zaistiť správu kryptografických kľúčov). Namiesto odvolania sa na vyhlášku
o šifrovej ochrane informácií by zákon mal stanoviť povinnosť CSIRTu vypracovať bezpečnostný projekt, spraviť klasifikáciu informácie a zabezpečiť primeranú
ochranu informácie spracovávanej v CSIRTe – vrátane tej, ktorá sa prenáča medzi
CSIRTom a JISKB. Podrobnosti vyhláška.
CSIRT by mal mať viacero komunikačných kanálov, aby bol v prípade nutnosti
ľahko dosiahnuteľný
NBÚ môže byť ustanovená za akreditačnú autoritu CSIRTov zákonom, ale ním
vydaná akreditácia nemá medzinárodnú platnosť. Navyše, sám hodlá prevádzkovať CSIRT, ktorý si bude/nebude sám akreditovať a kontrolovať?
povinnosti CSIRTu definované zákonom nezodpovedajú tomu, čo všetko by
CSIRT mal robiť (Tabuľka)
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Tabuľka 6. Úlohy jednotky CSIRT
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prístup k zabezpečovaniu ochrany systémov popísaný zákonom (§19) nerozpovedá deklarovanej „kultúre riadenia rizík“ ale ani zaužívaným postupom uvedeným
napr. v medzinárodných štandardoch ISO/IEC 27001, 27002, 27005:
a. zaistenie (informačnej) bezpečnosti systému alebo organizácie je permanentný proces, založený na poznaní aktív systému, ich zraniteľností, identifikácii relevantných hrozieb a rizík vyplývajúcich z nich voči aktívam
organizácie/systémy, vyhodnocovaní rizík a porovnávaní ich s hodnotou
prípustného rizika, prijímanie a implementácia opatrení na elimináciu alebo aspoň zníženie rizika na únosnú mieru, monitorovanie systému/organizácie a prehodnocovanie účinnosti opatrení
b. medzi opatreniami sú aj postupy na riešenie bezpečnostných incidentov,
vrátanie ich nahlasovania, plánovanie kontinuity činnosti, havarijné plány
c. medzi bezpečnostnými požiadavkami na systém podľa ISO/IEC 27002 je
aj súlad s legislatívou, t.j. definovanie rozumných bezpečnostných požiadaviek v zákone a odvolanie sa na ISO normy postačuje na presadenie ich
plnenia
klasifikácia údajov a systémov je nástroj na zníženie náročnosti a nákladov na zaistenie ochrany systémov; namiesto analýzy rizík veľkého počtu systémov organizácia môže použiť štandardné riešenia zodpovedajúce bezpečnostnej kategórii systémov. Aby sa tak dalo postupovať, klasifikácia musí odrážať bezpečnostné potreby informácií, spracovávaných v danom systéme (dôvernosť, dostupnosť, integritu, autentickosť, prípadne iné) a nie odvolávať sa na to, pod aký zákon ochrana informácií patrí
v záujme zaistenia dostatočnej úrovne bezpečnosti celého národného kybernetického priestoru je potrebné
a. zaviesť jednotnú klasifikačnú schému, ktorú budú môcť VPA upravovať
ak si to špecifiká informácií a systémov, za ktoré zodpovedajú, bude vyžadovať
b. definovať minimálne bezpečnostné požiadavky na jednotlivé kategórie
systémov
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c. definovať súbory opatrení, postačujúce na splnenie týchto bezpečnostných
požiadaviek,
d. sledovať vývoj hrozieb, objavovanie zraniteľností, nových technológií
a aktualizovať súbory opatrení, prípadne aj minimálne bezpečnostné požiadavky pre jednotlivé kategórie systémov
bezpečnostné opatrenia je potrebné uplatňovať už pred spustením systému do prevádzky a po jeho vyradení z prevádzky, t.j. nielen počas doby jeho životnosti, ale
aj v etape návrhu, obstarávania, testovania a vyradenia.
katalógy hrozieb, zraniteľností majú v súčasnosti rádovo 10.000 položiek; každoročne sa objaví niekoľko tisíc zero day exploitov, ktoré je potrebné neustále sledovať a vyhodnocovať. Systém varovania pred aktuálnymi hrozbami predpokladá,
že jeho prevádzkovateľ bude schopný vykonávať náročnú analytickú prácu a bude
spolupracovať s kolegami z inštitúcií typu BSI, amerického HSD, medzinárodnou
sieťou CSIRTov a samozrejme domácimi odborníkmi
v kategorizácii opatrení (§ 19, ods. 3) sa zamieňajú typy opatrení s účelom, na ktorý sa majú použiť

Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú pre oblasť technických opatrení.
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požiadavky na bezpečnostné opatrenia v § 19, ods. 4 sú v skutočnosti bezpečnostné požiadavky na dotknutú osobu (úlohy, ktoré má splniť), ale splnenie týchto požiadaviek sa môže riešiť zavedením rôznych bezpečnostných opatrení
požiadavka § 19, ods. 5 je veľmi všeobecná, bezpečnostné štandardy jasne definujú čo treba spraviť pred zavedením systému alebo siete do prevádzky
účinnosť niektorých prijatých bezpečnostných opatrení (podľa charakteru týchto
opatrení) sa monitoruje priebežne.
(§ 21) u poskytovateľa digitálnej služby, ktorou je o.i. elektronické trhovisko,
cloudové úložisko údajov sa zákon zaoberá len hrozbami, z ktorých vyplýva riziko
narušenia dostupnosti (kontinuity) služby. V prípade elektronického trhoviska je
však podstatná aj integrita, dôvernosť a autentickosť údajov (čo keď tretia osoba
vstúpi do prebiehajúcej elektronickej aukcie (man in the middle attack) a bude
meniť ponuky?), podobne pri cloudovom úložisku údajov, cloudovských výpočtových službách nie je možné redukovať bezpečnostné požiadavky na dostupnosť
služieb
(§21, ods. 2) schopnosť informačného a komunikačného systému predchádzať
a riešiť kybernetický bezpečnostný ako kritérium pre posudzovanie, resp. hodnotenie bezpečnosti nejakého systému je veľmi sporné kritérium. Bezpečnostný incident je naplnenie hrozby voči aktívu systému, pri ktorom sa využije niektorá zraniteľnosť aktíva. Možných scenárov bezpečnostných incidentov je tak veľa, že sa
nedajú prebrať (počet hrozieb x počet aktív x počet zraniteľností), pričom hrozba
môže mať viacero nositeľov a treba rátať aj s incidentmi, pri ktorých sa uplatní
súčasne viacero hrozieb (útoky). Bezpečnosť systému sa štandardne posudzuje
napr. podľa normy ISO/IEC 15408 Common Criteria
podobne je problematická požiadavka na súlad systému s bezpečnostnými štandardami v oblasti kybernetickej bezpečnosti (§21, ods. 2, písm. c) lebo také neexistujú. Bude ich NBÚ vytvárať? Ak áno, čím sa budú odlišovať od štandardov
z oblasti informačnej bezpečnosti? Ak sa budú odlišovať, ako NBÚ zaistí medzinárodnú kompatibilitu so systémami, ktoré vychádzajú zo štandardov informačnej
bezpečnosti? Ak nie, aký je dôvod pre zavádzanie štandardov kybernetickej bezpečnosti, ak sú to len štandardy informačnej bezpečnosti?
(§10) do jednotného informačného systému kybernetickej bezpečnosti sa vkladajú
neprimerané očakávania. Napriek všeobecnej špecifikácii bude jeho podstatnú
časť tvoriť webová aplikácia, pomocou ktorej bude možné podávať hlásenia
o incidentoch, ďalšiu funkcionalitu zabezpečí stránka s informáciami o aktuálnych
hrozbách, zoznamami CSIRTov, poskytovateľov služieb, zoznamami štandardov
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a linkami na dokumenty. (Pozri napr. webovú stránku US CERT8) V neverejnej
časti systému sa podľa zmienky v zákone mohli používať technológie SIEM (Security Information and Event Management). Takéto systémy sú na trhu bežne dostupné.
nezmyselná je požiadavka, aby sa na komunikáciu o bezpečnostných incidentoch
používal JISKB (§24, ods.3, §25, ods. 2)
pomocou komunikačnej časti JISKB sa určite nebudú získavať a sústreďovať kybernetické bezpečnostné incidenty, ale informácie o nich (§10, ods. 3)
problematické je ustanovenie § 10, ods. 5, písm. j) o tom, že popri v zákone vymedzených subjektoch, ktoré budú mať oprávnenie pristupovať do neverejnej časti JISKB môže NBÚ sprístupniť tento systém (obsahujúci citlivé informácie o.i.
o zraniteľnostiach systémov, ktoré boli využité pri útoku) komukoľvek podľa
vlastného uváženia.
riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (§ 27)
a. zaužívané postupy, ktoré upravuje viacero relevantných dokumentov
(ENISA, NIST, BSI, ITIL)
b. umelé delenie činností súvisiacich s bezpečnostným incidentom
c. štandardne sa vychádza z fáz bezpečnostného incidentu9:
i. occurrence – an unplanned disruption to an agreed service;
ii. detection – a process which occurs sometime after the occurrence
of an event;
iii. diagnostics – identification of the characteristics of the incident;
iv. repair – a process of reconfiguring attacked items;
v. recovery – a process of restoring the failed items to their last recoverable state;
vi. restoration – a process of providing an expected service back to a
user;
vii. closure – the final step in the incident lifecycle, during which a
user and an incident handler check that a service is fully available.








a činnosti by bolo možné deliť na preventívne (pred), reakcia na incident (počas)
a činnosti po incidente (analýza, vyvodenie záverov, prijatie opatrení)
zákon (§ 27) nerozlišuje typy opatrení, opatrenia, ktoré majú zastaviť šírenie bezpečnostného incidentu je potrebné prijať hneď a nemožno čakať na to, kým ich
NBÚ posúdi, schváli alebo nariadi (§ 27, ods. 4), podobne schvaľovanie ochranných opatrení (pojem nebol definovaný) (§ 27, ods. 6), NBÚ môže oneskoriť implementáciu opatrení. Bežná prax informačnej bezpečnosti je, že keď dôjde
k závažnému bezpečnostnému incidentu, tak sa robí analýza príčin (v podstate
analýza rizík so zohľadnením odhalených zraniteľností a prehodnotením závažnosti rizík) a navrhujú sa opatrenia na zníženie rizika na akceptovateľnú úroveň,
opatrenia schvaľuje vedenie organizácie, implementujú sa atď. Pozri ISO/IEC
27001, 27002, 27005
kontrola a audit (§ 29)
je možné pri kontrole v súkromných spoločnostiach postupovať podľa zákona
o kontrole v štátnej správe?

8

https://www.us-cert.gov/
delenie ITIL v dokumente ENISA https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practice-guide-for-incidentmanagement
9
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(§ 29, ods. 6) definuje neprimerane silné oprávnenia pre kontrolu
Príslušníci úradu sú v súvislosti s výkonom kontroly a v rozsahu potrebnom na jej vykonanie oprávnení vstupovať do komunikačných a informačných systémov do úrovne správcu systému, vrátane oprávnenia dočasne zmeniť hardvérovú alebo softvérovú konfiguráciu.







do akých systémov majú mať právo kontrolóri vstupovať?
v systémoch sa môžu spracovávať citlivé informácie, ku ktorým by nemali mať
prístup neoprávnené osoby
administrátorské oprávnenia umožňujú kontrolórovi získať prístup k akejkoľvek
informácii (okrem šifrovanej) v systéme, kopírovať ju, modifikovať, vymazať
zmena hw a sw konfigurácie umožňuje napríklad inštalovať spyware, keylogger,
rootkit, alebo aj neúmyselne spraviť zmenu, ktorá umožní útok na systém
kto bude niesť zodpovednosť za škody spôsobené zmenou konfigurácie systému
pri kontrole?
vzhľadom na § 6. ods. 2, ktorý umožňuje NBÚ najať akúkoľvek osobu na vykonávanie úloh podľa tohto zákona, môžu sa kontroly zúčastňovať aj takéto osoby?

Príslušníci úradu sú oprávnení v súvislosti s výkonom kontroly ukladať zamestnancom kontrolovaného
subjektu a vedúcemu kontrolovaného subjektu poriadkovú pokutu 100 eur za sťaženie výkonu kontroly alebo za marenie výkonu kontroly. Poriadkovú pokutu možno uložiť aj opakovane, najviac však
úhrnne 500 eur.
(§ 30, ods 1.) môže sa audit bezpečnosti vykonávať podľa zákona o finančnej kontrola a audite, ktorý
explicitne v čl. 1 uvádza
(1) Tento zákon upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a
auditu.
(2) Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na kontrolu a audit vykonávané podľa osobitných
predpisov.1)

(§ 32) Pokuty
Úrad uloží pokutu až do 100 000 eur prevádzkovateľovi jednotky CSIRT, ktorý nezabezpečí, aby akreditovaná jednotka CSIRT bola spôsobilá plniť úlohy podľa § 16 spôsobom podľa tohto zákona.


prevádzkovateľmi jednotiek CSIRT budú ministerstvá a štátne orgány. Tieto si
buď zriadia vlastné CSIRTy, alebo budú služby nejakého CSIRTu outsourcovať.
Vytvorenie vlastného CSIRTu je časovo a finančne náročný projekt (nedostatok
kvalifikovaných ľudí, neznáme požiadavky na podmienky, ktoré má prevádzkovateľ zabezpečiť). To znamená, že VPA budú musieť outsourcovať služby externého
CSIRTu. Keďže je v záujme Slovenskej republiky, aby bol národný kybernetický
priestor primerane chránený, postupné budovanie potrebných kapacít na ochranu
kybernetického priestoru by malo byť štátom aj podporované a nielen sankcionované.

7 Vecné nezrovnalosti v prílohách
Dokumenty, ktoré boli spolu s Návrhom zákona o kybernetickej bezpečnosti obsahujú rad nepresností
a vecných chýb. Na detailnú analýzu všetkých príloh nebol čas, preto v tejto časti uvádzame najmä
nezrovnalosti týkajúce sa prípravy zákona, ktoré neboli uvedené v predchádzajúcich častiach dokumentu.
V Doložke vybraných vplyvov sa uvádza
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EÚ v rámci svojho kybernetického priestoru zadefinovala východiská a ciele kybernetickej bezpečnosti v podobe
Stratégie kybernetickej bezpečnosti EÚ10, ktoré sú podrobnejšie rozpracovávané v ďalších strategických a legislatívnych materiáloch, v neposlednom rade aj prijatej Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148
zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii (ďalej aj ako „smernica NIS“).
a
Cieľom návrhu je vytvoriť jednotné legislatívne podmienky na zabezpečenie primeranej ochrany kybernetického
priestoru štátu pred potenciálnymi hrozbami, ktorých existenciou by mohli vzniknúť Slovenskej republike nenahraditeľné škody a tak by mohla byť narušená dôveryhodnosť štátu či organizácie.

Ale spomenutá Stratégia obsahuje 5 priorít, z ktorých sa Návrh zaoberá len prvou
1) Achieving cyber resilience
2) Drastically reduce cybercrime
3) Developing cyberdefence policy and capabilities related to the Common Security and Defence policy
(CSDP)
4) Develop the industrial and technological resources for cybersecurity
5) Establish a coherent international cyberspace policy for the European Union and promote core EU values

Doložka sa odvoláva na uznesenie Vlády SR
Vláda Slovenskej republiky úlohou uloženou uznesením vlády č. 43/2016 zo dňa 5. marca 2016 k Akčnému plánu
ku koncepcii kybernetickej bezpečnosti na roky 2016-2020 poverila riaditeľa Národného bezpečnostného úradu
predložiť do legislatívneho procesu návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti.

Vláda SR 5. marca 2016 nezasadala a uznesenie 43/2016 je k materiálu Návrh na vysporiadanie pohľadávky Slovenskej republiky voči zahraničiu evidovanej v režime utajovanom.
Vláda SR prerokovala Návrh Akčného plánu realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020 na svojom zasadnutí dňa 02.03.2016, ako 16. bod programu
a prijala uznesenie 93/2016, ktoré je uvedené v časti Koncepcia zákona tohto dokumentu. Citácia
uznesenia v Doložke je nepresná.
Doložka uvádza, že
Okrem uvedených okruhov návrh zákona rieši aj niektoré ďalšie požiadavky smernice NIS, ako je napríklad
vymedzenie medzinárodnej spolupráce v oblasti kybernetickej bezpečnosti, plnenie notifikačných povinností,
nahlasovanie kybernetických bezpečnostných incidentov ako aj dobrovoľné nahlasovanie kybernetických bezpečnostných incidentov, definuje niektoré zásady správania sa v kybernetickom priestore a svojimi ustanoveniami podporuje výskum a vzdelávanie ako aj zvyšovanie bezpečnostného povedomia v oblasti kybernetickej bezpečnosti.



Smernica NIS sa o kybernetickej bezpečnosti zmierňuje raz a to okrajovo

Tvrdenie že Návrh zákona podporuje výskum a vzdelávanie je nepodložené, lebo



10

vzdelávanie v kybernetickej bezpečnosti sa spomína všeobecne v §4, ako úloha NBÚ v §5
a v obsahu Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti v § 9
výskum a vývoj v kybernetickej bezpečnosti má vykonávať NBÚ a plány výskumu
a vývoja sú spomenuté v §9 (Národná stratégia)

http://eeas.europa.eu/archives/docs/policies/eu-cyber-security/cybsec_comm_en.pdf
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Doložka spomína jediné konkrétnejšie opatrenie Vykonávací predpis bezpečnostné štandardy podľa a znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti

Dokumenty Doložka vplyvov a Doložka vybraných vplyvov sú zhodné.
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov





verejnosť bola informovaná o tom, že sa pripravuje zákon o kybernetickej bezpečnosti
a nie o jeho koncepcii, obsahu alebo znení
k takejto informácii verejnosť nemala dôvod dávať pripomienky
prvý workshop bol pre pozvaných (Bôrik), obsahom nebola diskusia o návrhu zákona, ale
prezentácia smernice NIS
Druhé podujatie bolo uzavreté (Stretnutie sa uskutočnilo na strategickej úrovni)

Návrh zákona bol teda vypracovaný aj na základe podnetov a po konzultáciách s orgánmi verejnej moci,
ktoré sa k navrhovaným zmenám a oblastiam úprav vyjadrili, ako aj na základe podnetov a diskusií so zástupcami odbornej verejnosti formou pripomienok, ktoré boli do textu návrhu zákona zapracované. Návrh
zákona bol tak predmetom dvoch neformálnych pripomienkových kôl, v ktorých bolo vznesených spolu viac
než 300 pripomienok, ktoré boli transformované do dnešnej podoby návrhu zákona.
Spolupráca s odbornou verejnosťou významnou mierou prispela ku kvalite spracovania návrhu zákona.




Podstatné pripomienky, ktoré odzneli zo strany účastníkov stretnutia na Bôriku neboli do
návrhu zákona zapracované (čo s úlohami, ktoré obsahoval pôvodný legislatívny zámer
zákona o informačnej bezpečnosti)
Riaditeľ NBÚ zriadil v decembri 2015 Komisiu pre kybernetickú bezpečnosť, ktorá podľa
čl. 4. štatútu 11 má prerokovávať návrhy dokumentov legislatívneho charakteru z oblasti
kybernetickej bezpečnosti. Komisia12 sa mala podieľať na príprave a pripomienkovaní
zákona. Zišla celkovo dvakrát, 29. apríla a 6. septembra 201613, ale napriek prísľubu
a harmonogramu prípravy zákona dostali členovia komisie prvú verziu na pripomienkovanie 20. decembra 2016 a druhú so „zapracovanými“ pripomienkami 6. februára
a termínom na zaslanie pripomienok 10. februára, pričom pripomienky mali byť prerokované (správa od predsedu Komisie došla elektronickou poštou 6. februára):

Vazeni clenovia komisie riaditela NBU pre kyberneticku bezpecnost,
v prilohe tohoto mailu najdete druhu verziu navrhu zakona o kybernetickej bezpecnosti.
Prosim vas o vase pripomienky (za organizaciu, ktora vas do komisie nominovala samozrejme)
k tomuto navrhu do 10.2.2017.
Tato verzia je pracovnym materialom pre potrebu clenov komisie a ich vysielajucich organizacii. Preto vas ziadam, aby ste ju dalej nezverejnovali.

Vedenie Univerzity Komenského v stanovenom čase prerokovalo a schválilo stanovisko UK
k návrhu zákona o informačnej bezpečnosti, ktoré bolo zaslané Komisii pre kybernetickú bezpečnosť a rektor UK listom informoval riaditeľa NBÚ o stanovisku Univerzity Komenského.
Na pripomienky nebola žiadna reakcia, zásadné pripomienky neboli akceptované.
Z uvedených dôvodov možno sotva považovať konštatovanie, že návrh zákona bol pripravený
v spolupráci s odbornou verejnosťou (a má jej podporu) za oprávnené.
11

http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/statut-komisie-kyber.pdf
http://www.nbusr.sk/kyberneticka-bezpecnost/poradne-organy-a-pracovne-skupiny/index.html
13
zápisnice zo zasadnutí sú na stránke http://www.nbusr.sk/kyberneticka-bezpecnost/poradne-organy-apracovne-skupiny/index.html
12
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Predkladacia správa
Smernica NIS predstavuje prvú celoeurópsku legislatívnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti


smernica sa kybernetickou bezpečnosťou nezaoberá

Cieľom návrhu zákona je vytvoriť funkčný legislatívny rámec nutný pre efektívnu realizáciu kľúčových
opatrení pre bezpečnosť národného kybernetického priestoru, ktorý transponuje priority
a požiadavky, ktoré boli vytvorené na európskej úrovni a prijaté všeobecným konsenzom prostredníctvom smernice NIS.


návrh zákona sa zaoberá len poskytovateľmi základných a digitálnych služieb, čo je síce
dôležitý, ale len malý fragment národného kybernetického priestoru, ale to na zaistenie
bezpečnosti kybernetického priestoru nestačí

Návrh zákona komplexným spôsobom poníma problematiku riešenia a zabezpečovania kybernetickej
bezpečnosti. Vytvára konkurenčné prostredie v oblasti zamestnávania kvalifikovaných pracovníkov na
strane štátu, sústreďuje oznamovanie bezpečnostných incidentov v jednom informačnokomunikačnom bode a štandardizuje bezpečnostné požiadavky v celoslovenskom meradle.




tu by bola namieste skôr formulácia – zákon poníma problematiku riešenia
a zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti ako administratívno-organizačný problém, je
veľmi všeobecný a vykonávacie predpisy, ktoré by všeobecné ustanovenia konkretizovali,
nie sú pripojené
o štandardizácii bezpečnostných požiadaviek zákonom sa nedá hovoriť

zákon ... bude mať pozitívne vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Dôvodová správa – Osobitná časť
Slovenská republika ešte nemá formálne ustálenú terminológiu v oblasti kybernetickej bezpečnosti
a preto návrh na účely zákona tieto pojmy zavádza. Pojem „kybernetický“ sa nevyskytuje v žiadnom
všeobecne záväznom právnom predpise a preto úrad pristúpil k výkladu základných pojmov v súlade
so smernicou NIS.





smernica NIS nepojednáva o kybernetickej bezpečnosti, ale informačnej bezpečnosti
v slovenskej legislatíve je terminológia informačnej bezpečnosti bežne používaná
zákon nahradil bezpečnosť sietí a informačných systémov kybernetickou bezpečnosťou
a následne odvolaním sa na smernicu NIS nahrádza informačno-bezpečnostné pojmy kyberneticko-bezpečnostnými
umelé zavádzanie „kybernetických“ pojmov so zle definovaným významom povedie ku
nedorozumeniam a komplikáciám

Kybernetický priestor je ohraničený používaním elektroniky a elektronického spektra na vytvorenie,
uloženie, modifikovanie, výmenu a využívanie dát prostredníctvom vzájomne závislých a prepojených
sietí.


definícia v dôvodovej správe nezodpovedá definícii v zákone

Kybernetická bezpečnosť tak predstavuje systém, ktorého úlohou je poskytnúť prostrediu spoločensko-ekonomickej štruktúry štátu bezpečný, chránený a v primeranom rozsahu otvorený kybernetický
priestor, teda garanciu bezpečnosti v tomto priestore sa nachádzajúcich elektronických informačných,
komunikačných a riadiacich systémov, v týchto systémoch uchovávaných, spracovávaných a prenášaných dát, ako aj týmito systémami poskytovaných služieb.
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ani definícia kybernetickej bezpečnosti nezodpovedá definícii zo zákona
keďže má zaistiť bezpečnosť systémov, sietí, dát a služieb; čím sa odlišuje od informačnej
bezpečnosti?
zákon sa obmedzuje len na poskytovateľov základných a digitálnych služieb, ale kybernetická bezpečnosť je definovaná podstatne širšie; okrem toho sú tu informácie, ktoré nie sú
v elektronickej forme, ale aj tak ich treba chrániť, podporné systémy, ktorých narušením
sú ohrozené aj informačné systémy (a iné prvky kybernetického priestoru), zákony, štandardy, ktoré fungovanie systémov v kybernetickom priestore upravujú

k§4
Zodpovednosť za bezpečnosť internetu je v prevažnej miere v rukách PZS a PDS, ktorí majú povinnosť
zaviesť a rozvíjať kultúru riadenia rizík a ich hodnotenie a vo vzťahu k týmto rizikám vykonávať primerané a účinné bezpečnostné opatrenia.


poskytovatelia základných a digitálnych služieb sú mobilní operátori, poskytovatelia Internetu, prevádzkovatelia elektronických obchodov, prevádzkovatelia cloudov. Tí môžu
zabezpečiť nanajvýš spoľahlivé fungovanie infraštruktúry a svojich špecifických aplikácií.
Bezpečnosť kybernetického priestoru závisí aj od tvorcov programov, výrobcov hw, tvorcov bezpečnostných aplikácií, vyšetrovateľov počítačových zločinov a iných subjektov,
o ktorých zákon nehovorí.

K§9
Úrad má v zmysle smernice NIS povinnosť prijať národnú stratégiu v oblasti kybernetickej bezpečnosti,
v ktorej sa vymedzia strategické ciele a vhodné politické a regulačné opatrenia na dosiahnutie a udržanie vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti
Smernica NIS
To achieve and maintain a high level of security of network and information systems, each Member
State should have a national strategy on the security of network and information systems defining the
strategic objectives and concrete policy actions to be implemented
a čl. 1 ods. 2 písm a) Smernice NIS
this Directive: (a) lays down obligations for all Member States to adopt a national strategy on the
security of network and information systems;


Národnú stratégiu má prijať Slovensko a nie NBÚ

Koniec dokumentu
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