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ÚVOD 

 
Milí čitatelia, 

 

do rúk sa Vám dostáva učebnica Právo kybernetickej bezpečnosti. Toto dielo by nevzniklo bez 

podpory projektu „Právo kybernetickej bezpečnosti“ spoločnosťou SK-NIC, a. s. Predkladanú 

učebnicu sme primárne koncipovali ako pomôcku pre výberový predmet Právo kybernetickej 

bezpečnosti vyučovaný na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.  

 

Našou snahou je poskytnúť čitateľom základný prehľad regulácie v dynamickej oblasti 

kybernetickej bezpečnosti. Nezameriavame sa na aspekty kybernetickej bezpečnosti z hľadiska 

medzinárodného práva. Svoju pozornosť smerujeme predovšetkým na reguláciu súkromných 

a verejných subjektov z pohľadu požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť, a teda rôznych 

bezpečnostných opatrení, hrozieb, útokov či riešení incidentov. Áno, všetky tieto otázky 

nepochybne ovplyvňujú aj národnú alebo medzinárodnú bezpečnosť z pohľadu 

medzinárodného práva, ale vzhľadom na zameranie učebnice sa týmto otázkam nevenujeme. 

 

Učebnica začína vysvetlením základných pojmov kybernetickej bezpečnosti a zaradením 

oblasti do právneho rámca z pohľadu základných ľudských práv a slobôd. Ťažisková časť 

učebnice je venovaná regulácii kybernetickej bezpečnosti so zameraním na základné princípy, 

možnosti regulácie a právnu úpravu Európskej únie a Slovenskej republiky. Neopomíname ani 

súvisiace právne rámce, hlavne legislatívu týkajúcu sa ochrany osobných údajov, ochrany 

súkromia, elektronickej identifikácie či platobných služieb. Osobitnú pozornosť venujeme 

komplexnej otázke nahlasovania a riešenia kybernetických incidentov. Vzhľadom na 

prebiehajúce diskusie o novom právnom rámci načrtávame budúcnosť regulácie kybernetickej 

bezpečnosti. Venujeme sa aj etike kybernetickej bezpečnosti, ktorá môže pomôcť pri riešení 

určitých konfliktov nad rámec legislatívy. 

 

Veríme, že predkladaná učebnica si nájde svoje publikum nielen medzi študentami, ale aj laikmi 

či odborníkmi, ktorí sa chcú s danou oblasťou práva bližšie oboznámiť. Ak máte k obsahu 

akékoľvek pripomienky alebo nápady na vylepšenie, radi Vaše postrehy privítame.  

 

Autori 
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1. TEORETICKÉ ZÁKLADY KYBERNETICKEJ BEZPEČOSTI 
 

S rozvojom informačných a komunikačných technológií prirodzene rastie aj množstvo 

životných situácií, pri ktorých sa nezaobídeme bez ich použitia. Súčasne dochádza k používaniu 

komplexnejších, navzájom prepojených nástrojov a systémov. Pod informatizáciou 

a digitalizáciou by sme si nemali predstaviť len digitálnu kópiu údajov uložených v papierovej 

podobe. Prirodzené by malo byť očakávanie, že už zdigitalizované údaje nebude potrebné 

znova zbierať, spracovať a digitalizovať. Moderné technológie nám navyše poskytujú ešte aj 

pridanú hodnotu. Prepojením údajov skrz rôzne informačné systémy a poskytované služby 

získavame nové informácie alebo znalosti z už uložených údajov a informácií.  

Dennodenne vidíme, ako sú tieto technológie komplexnejšie a sofistikovanejšie. 

Zvládnu spracovať väčší počet údajov alebo poskytnúť nové znalosti a služby. Tento rozvoj 

technológií prirodzene posúva dopredu všetky sféry spoločenského života. Príkladom môže byť 

zdravotníctvo, priemysel, energetika, financie, vzdelávanie a pod. Dodávka pitnej vody alebo 

základných energií sa dnes nezaobíde bez rôznych technológií, ktoré spracúvajú údaje. 

Trendom je prepájať tieto systémy, aby pracovali efektívnejšie a transparentnejšie. Pojmy ako 

internet vecí (IoT) alebo Supervisory control and data acquisition (SCADA) prestávajú byť 

vzdialené aj laickej verejnosti. Ide o nezastaviteľný rozvoj, ktorý pomáha zlepšovať životnú 

úroveň alebo zachraňuje životy. 

Rozvoj technológií so sebou neprináša len pozitívne stránky a výhody. Zber údajov 

a následné spracovanie na jednom mieste je efektívnejšie a môže pozitívne ovplyvniť 

spoločnosť a ľudské životy. Na druhej strane ale zvyšuje pravdepodobnosť, že dôjde 

k zneužitiu týchto údajov a tiež samotný dopad takého zneužitia (vzhľadom na akumulované 

množstvo dát). Systém, na ktorom bude závislý ľudský život, síce výrazne pomáha pri zdraví 

a živote ľudí, ale súčasne sa stáva niečím, čo predtým nebolo v takejto miere dôležité.  

 

1.1 Informačná a kybernetická bezpečnosť 

Informačná a kybernetická bezpečnosť sú často považované za synonymá. 

V skutočnosti obe sledujú podobné ciele, ako aj použité  metódy, resp. spôsoby zabezpečenia 

týchto cieľov (napr. prostredníctvom bezpečnostných opatrení). Na druhej strane sa líšia 

objektom, ktorý chránia. Informačnú bezpečnosť je možné definovať ako „zachovanie 
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dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií“.1 Na druhej strane kybernetická bezpečnosť je 

definovaná ako „zachovanie dôvernosti, integrity a dostupnosti informácií v kybernetickom 

priestore“.2 Kybernetický priestor je „komplexné prostredie, ktoré je výsledkom interakcie 

ľudí, softvéru a služieb na internete prostredníctvom technologických zariadení a sietí, ktoré sú 

k nemu pripojené, a ktoré neexistujú v žiadnej fyzickej podobe“.3 

Rozdielom a spoločným črtám týchto dvoch bezpečností sa venujú viaceré výskumné 

skupiny. Dôležitou prácou v tomto smere je výskum vedený Rossouw Von Solms.  

V rámci  svojej práce uvádza, že informačná bezpečnosť je ochrana informácií, ktoré sú 

aktívom pred možným poškodením v dôsledku rôznych hrozieb a slabých miest. Na druhej 

strane kybernetická bezpečnosť nie je nevyhnutne len ochranou samotného kyberpriestoru, ale 

aj ochranou tých, ktorí v kyberpriestore fungujú, a všetkých ich aktív, ktoré sú prostredníctvom 

kyberpriestoru dostupné.4 Schematické znázornenie rozdielu medzi informačnou 

a kybernetickou bezpečnosťou je zobrazené na Obrázku č. 1. 

 

Obrázok č. 1: Rozdiel medzi informačnou a kybernetickou bezpečnosťou (prevzaté z VON SOLMS R., VAN 

NIEKERK J. (2013)5) 

Informačná ako aj kybernetická bezpečnosť sledujú rovnaké ciele (princípy), a to 

zabezpečenie dôvernosti (confidentiality), celistvosti (integrity) a dostupnosti (availability) 

 
1 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 27000: 

2018 - Information technology—Security techniques—Information security management systems—Overview and 

vocabulary. 
2 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 27032: 

2012 – Information technology—Security techniques—Guidelines for cybersecurity.  
3 Tamtiež. 
4 VON SOLMS R., VAN NIEKERK J.: From information security to cyber security. Computers & security. 2013, 

38, s. 97-102.  
5 Tamtiež. 
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informácií, prostredia (napr. informačných systémov), v ktorých sú tieto informácie uložené 

a spracúvané ako aj iných entít, ktoré majú určitú hodnotu 6,7 (Obrázok č. 2). 

 

Obrázok č. 2: Triáda CIA. 

Prvý cieľ predstavuje zabezpečenie dôvernosti (confidentiality). Zabezpečenie 

dôvernosti znamená, že dôverné informácie nie sú sprístupnené alebo zverejnené 

neoprávneným osobám, subjektom alebo procesom.8 Ak by sa neoprávnený používateľ dostal 

k dôverným informáciám, nesmie mať možnosť zistiť ich obsah. Príkladom zabezpečenia 

dôvernosti je ochrana obsahu emailovej komunikácie, rôznych typov dokumentov, ktoré sú 

určené len konkrétnym osobám, ale aj rôzne informácie o samotnom informačnom systéme 

(konfiguračné nastavenia) alebo jeho používateľoch (napr. pridelené oprávnenia, role, záznamy 

o prihláseniach). V tomto kontexte je nutné zabezpečiť, aby sa s údajmi používateľa mohli 

oboznámiť len vopred určené osoby. Iný príklad môže predstavovať zdravotná dokumentácia 

pacienta (bez ohľadu na formu), s ktorej obsahom by sa nemala možnosť oboznámiť iná osoba 

ako pacient, jeho ošetrujúci lekári a v určitých prípadoch aj rodinní príslušníci.  

Druhým cieľom je zabezpečenie celistvosti (integrity). Tento cieľ sa dosiahne v tom 

prípade, keď sa zabezpečia kompletné, konzistentné a nemodifikované informácie.9  

Oprávnený používateľ musí mať možnosť zistiť, ak dôjde k narušeniu celistvosti informácií, 

napríklad jej modifikáciou. V tomto kontexte je nutné rozlišovať fyzické a logické pozmenenie 

 
6 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 27000: 

2018 - Information technology—Security techniques—Information security management systems—Overview and 

vocabulary.  
7 FLORES M.: The Language of Cybersecurity. XML Press, 2018. 
8 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 27000: 

2018 - Information technology—Security techniques—Information security management systems—Overview and 

vocabulary. 
9 DEATH D.: Information security handbook: develop a threat model and incident response strategy to build a 

strong information security framework. Packt Publishing Ltd; 2017. 
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informácií. Príkladom fyzického pozmenenia informácií môže byť poškodenie ich nosiča (napr. 

databázy, diskov), pri ktorom nie je možné pristúpiť k časti alebo všetkým informáciám. 

Príkladom logického poškodenia je pozmenenie informácie o používateľovi (napr. zmena jeho 

pracovného zaradenia, zmena role), alebo zásah do konfiguračného nastavenia servera alebo 

sieťového zariadenia.  

Zabezpečenie dostupnosti (availability) predstavuje tretí cieľ. Podstatou tohto cieľa je, 

aby informácie boli prístupné a použiteľné v správny čas, na správnom mieste, oprávnenej 

osobe, subjektu alebo procesu, a existujú prekážky, ktoré znemožňujú prístup neoprávneným 

osobám, subjektom alebo procesom.10 Medzi príklady nedostupnosti môžeme zaradiť 

nedostupnosť informácií (napr. v dôsledku chyby systému sa časť obsahu webového sídla 

nezobrazí), nedostupnosť komunikačnej siete (napr. výpadok pripojenia k sieti internet), 

nedostupnosť systému (napr. v dôsledku chýbajúceho elektrického napájanie nebude dostupný 

celý informačný systém) a nedostupnosť ľudských zdrojov (napr. chýbajúci zamestnanci, ktorí 

majú know-how pre riešenie konkrétnych problémov). 

Vyššie uvedené ciele sa v literatúre označujú ako triáda C(onfidentiality) I(ntegrity) 

A(vailability).11 Okrem spomínanej triády je možné pri cieľoch informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti uvažovať aj o tzv. Parkerianovej šestici (Parkerian Hexad).12 Tá okrem už vyššie 

rozobraných cieľov informačnej a kybernetickej bezpečnosti obsahuje aj držbu alebo kontrolu 

(possession or control), autentickosť (autenticity) a užitočnosť (utility) (Obrázok č. 3). 

 
10 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 27000: 

2018 - Information technology—Security techniques—Information security management systems—Overview and 

vocabulary. 
11 GRAHAM, J., HOWARD, R., OLSON, R. (eds.): Cyber Security Essentials. Boca Raton: CRC Press, 2011. 
12 REID, R. C., GILBERT, A. H.: Using the Parkerian Hexad to introduce security in an information literacy class. 

In: 2010 Information Security Curriculum Development Conference. ACM, 2010. s. 45-47. 
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Obrázok č. 3: Parkerianova šestica. 

Prvý cieľ  Parkerianovej šestice predstavuje držba alebo kontrola (possession or 

control) týkajúca sa fyzického nakladania s médiom, na ktorom sú informácie uložené .13 Inými 

slovami, cieľom je zabrániť fyzickému kontaktu s údajmi, resp. informáciami (napr. zamedziť 

skopírovaniu údajov z kariet používaných v hromadnej doprave) alebo zabrániť 

neoprávnenému používaniu duševného vlastníctva (napr. vytvorenie kópie obsahu dokumentu, 

ktorého obsah podlieha autorským právam). 

Druhým princípom je autenticita (authenticity). Tento princíp nám umožňuje povedať, 

či sú príslušné informácie pripísané správnemu vlastníkovi alebo tvorcovi. Inými slovami, tento 

princíp predstavuje zhodu so zamýšľaným významom. To sa môže zabezpečiť tak, že sa 

vyhýbame nezmyselnosti (napr. vo formulári, kde sa má uviesť dátum narodenia osoby 

neuvedieme priezvisko osoby) alebo bránime podvodu (napr. v prípade ak niekto zašle 

podvodnú správu, ktorá je upravená tak, že sa javí, ako keby pochádzala od z inej emailovej 

adresy ako bola skutočne odoslaná).  

Napokon, užitočnosť (utility) odkazuje na to, ako užitočné sú informácie. To sa 

prejavuje vo vyhnutí sa konverzie údajov na menej užitočnú formu (napr. zmena dátumu 

narodenia do inej formy, 19.9.2017 -> 2017-09-19-00) alebo zabráneniu nepoužitej formy 

 
13 ANDRESS J.: Foundations of Information Security: A Straightforward Introduction. No Starch Press, 2019. 
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údajov (napr. ak dôjde k zašifrovaniu dokumentu obsahujúceho konkrétne informácie a súčasne 

sa stratí dešifrovací kľúč). 

 

1.2 Model informačnej a kybernetickej bezpečnosti 

V oblasti informačnej aj kybernetickej bezpečnosti existuje viacero rôznych pojmov 

(napr. aktívum, hrozba, útok) a vzťahov medzi nimi. Pochopenie týchto vzťahov je dôležité pre 

pochopenie toho, čo kybernetická bezpečnosť je a akým spôsobom sa pristupuje k jej realizácii. 

Vzťahy medzi základnými pojmami kybernetickej bezpečnosti sú vyjadrené v modeli 

informačnej a kybernetickej bezpečnosti (Obrázok č. 4), ktorý upravuje norma ISO/IEC 15408-

1:2005.14 V ďalšej časti kapitoly sa bližšie zameriame na jednotlivé pojmy z tejto oblasti 

a uvedieme viacero príkladov pre ich bližšie pochopenie. 

 

 

Obrázok č. 4: Model informačnej bezpečnosti podľa normy ISO/IEC 15408-1:200515. 

 

 

 
14 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 15408-

1:2005 Information technology — Security techniques — Evaluation criteria for IT security — Part 1: Introduction 

and general model. 
15 Tamtiež. 
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1.3 Aktívum 

Cieľom informačnej a kybernetickej bezpečnosti je zabezpečiť to, čo má pre 

organizáciu hodnotu. „Položku, vec alebo entitu, ktorá má pre organizáciu potenciálnu alebo 

skutočnú hodnotu označujeme“ ako aktívum (asset).16 Aktíva je možné rozdeliť do viacerých 

skupín,17 ktoré si nižšie popíšeme. 

Prvú skupinu predstavujú informácie. Tu môžeme zaradiť životne dôležité informácie 

pre plnenie poslania alebo činností organizácie, osobné údaje, strategické informácie alebo 

veľmi nákladné informácie, ktorých zhromažďovanie, skladovanie, spracovávanie vyžaduje 

veľa času alebo vysoké náklady. 

Druhú skupinu predstavujú obchodné procesy a činnosti. Do tejto skupiny môžeme 

zariadiť procesy, ktorých strata alebo obmedzenie neumožňuje plniť poslanie organizácie. Iným 

príkladom sú procesy, ktoré obsahujú obchodné tajomstvá alebo zahŕňajú duševné vlastníctvo, 

alebo ktorých  zmena môže významne ovplyvniť plnenie poslania organizácie. Posledným 

príkladom sú procesy, ktoré sú pre organizáciu nevyhnutné, aby spĺňala zmluvné, právne alebo 

regulačné požiadavky. 

Tretiu skupinu aktív predstavuje hardvér. Pôjde najmä o zariadenia na spracovanie dát 

(napr. počítač), prenosné zariadenia (napr. notebook), pevné zariadenia (napr. server), periférne 

zariadenia (napr. tlačiareň), dátové nosiče (napr. pevný disk, USB kľúč) alebo ostatné nosiče 

(napr. papier). 

Štvrtá skupiny aktív je tvorená rôznym softvérovým vybavením. Okrem operačných 

systémov (napr. operačný systém Windows 11) a podnikových aplikácií (napr. SAP) pôjde aj 

o iné aplikácie. Príkladom môže byť aj systém na správu webového obsahu alebo samotný kód 

webovej stránky organizácie (napr. ústredný portál verejnej správy). V súčasnosti sa množstvo 

služieb poskytuje prostredníctvom cloudových služieb a medzi aktíva môžeme zaradiť aj 

softvér pre správu cloudu, počítačovej siete. 

Do piatej skupiny aktív môžeme radiť komunikačné siete. Ide skôr o podporné 

aktívum, bez dostupnosti ktorého by bolo ohrozená funkčnosť systémov a prístup 

k informáciám. Ako príklad môžeme uviesť prenosové médium a jeho podpora (napr. optický 

kábel), pasívne alebo aktívne prenosové zariadenia (napr. WiFi smerovač - router) alebo 

samotné komunikačné rozhranie (napr. adaptér sieťovej karty na notebooku). 

 
16 International Organization for Standardization. ISO 55000:2014 Asset management — Overview, principles 

and terminology. 
17 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 

27005:2018 Information technology — Security techniques — Information security risk management. 
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Napokon šiestu skupinu aktív predstavujú pracovníci a ich know-how. Tu zaraďujeme 

napríklad osoby, ktoré rozhodujú o činnosti organizácie (napr. vedúci projektu), osoby v pozícii 

používateľov informačných systémov (napr. pracovník na personálnom oddelení), osoby 

v rámci prevádzky alebo údržby (napr. správca počítačovej siete) a vývojárov informačných 

systémov (napr. vývojár informačného systému na správu daní). 

Príklady aktív je možné nájsť v rámci niekoľkých štúdií. Európska agentúra pre 

kybernetickú bezpečnosť (ENISA) publikovala viacero štúdií, v ktorých sa bližšie venuje 

popisu aktív. Ako príklad môžeme uviesť štúdiu organizácie ENISA z roku 2016, v ktorej sa 

zamerala na inteligentné nemocnice vrátane analýzy základných aktív pri poskytovaní 

zdravotnej starostlivosti. Následne v roku boli takto identifikované aktíva použité aj v štúdii 

v roku 2018:18  

▪ aktíva systému vzdialenej starostlivosti - zdravotnícke vybavenie na diaľkové 

monitorovanie a diagnostiku ( napr. monitory srdcového rytmu, glukomery), 

▪ zdravotnícke pomôcky zapojené do počítačovej siete - implantovateľné alebo 

nositeľné zariadenia (napr. inzulínové pumpy, kardiostimulátory, stacionárne 

zariadenia ako MRI), 

▪ identifikačné systémy - systémy na autentifikáciu a sledovanie pacientov, 

personálu a vybavenia (napr. náramky, inteligentné odznaky, biometrické štítky), 

▪ sieťové vybavenie – IT vybavenie používané v zdravotníckych zariadeniach (napr. 

sieťové zariadenia, bezdrôtové vybavenie, počítače), 

▪ mobilné klientske zariadenia - notebooky, smartfóny, tablety a aplikácie, na 

ktorých pracujú, 

▪ prepojené klinické informačné systémy - špecifické systémy nasadené  

v zdravotníckych zariadeniach (napr. rádiologické informačné systémy), 

▪ údaje - administratívne údaje o pacientovi, klinické údaje (napr. zdravotné 

záznamy, výsledky testov, anamnéza), 

▪ fyzické vybavenie - budovy zdravotníckych zariadení, dodávka elektriny, 

klimatizácia atď. 

 

 
18 ENISA. ICT security certification opportunities in the healthcare sector. Január 2019, [online] [21.3.2022]. 

Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/healthcare-certification. 
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1.4 Bezpečnostná hrozba 

Ďalším dôležitým pojmom uvedeným v rámci modelu informačnej bezpečnosti je 

bezpečnostná hrozba (threat), ktorú môžeme definovať ako „potenciálnu príčinu nechceného 

incidentu, ktorého výsledkom môže byť poškodenie systému alebo organizácie.“19 Inými 

slovami má bezpečnostná hrozba potenciál poškodiť aktíva. V prípade, že hrozba môže 

postihnúť viac ako jedno aktívum, môžu mať rôzny dopad v závislosti na tom, ktoré aktíva 

bezpečnostná hrozna postihuje.  

V súčasnej dobe existuje niekoľko spôsobov delenia bezpečnostných hrozieb. 

Bezpečnostné hrozby môžu byť prírodného alebo ľudského pôvodu, môžu byť náhodné alebo 

úmyselné, resp. z vnútra organizácie alebo mimo organizácie. V zmysle technickej normy 

ISO/EIC 27005:2018 rozoznávame:20 

▪ fyzické poškodenie (napr. závažná nehoda, zničenie zariadenia), 

▪ prírodný jav (napr. klimatický jav, povodeň), 

▪ strata základných služieb (napr. prerušenie dodávky elektriny), 

▪ ohrozenie informácií (napr. odposluch, krádež), 

▪ technické zlyhanie (napr. chyba údržby, zlyhanie zariadenia), 

▪ neoprávnené činnosti (napr. poškodenie údajov, nezákonné spracovanie údajov), 

▪ ohrozenie funkčnosti (napr. chyba v používaní, zneužitie oprávnenia). 

Obdobne ako aj pri aktívach, existuje viacero štúdií, ktoré sa venujú analýze 

bezpečnostných hrozieb. Ako príklad môžeme uviesť sektor v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti, a to sektor zdravotníctva. Na základe štúdie ENISA o inteligentných nemocniciach 

z roku 201621 a správy o stave bezpečnostných hrozieb z roku 201822 delíme bezpečnostné 

hrozby v tomto sektore do 5 kategórií: 

▪ škodlivé činnosti (malicious activities), 

▪ ľudské chyby (human errors), 

 
19 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 27000: 

2018 - Information technology—Security techniques—Information security management systems—Overview and 

vocabulary. 
20 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 

27005:2018 - Information technology — Security techniques — Information security risk management. 
21 ENISA: Cyber security and resilience for Smart Hospitals, [online] [21.3.2022]. Dostupné na:  

https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-security-and-resilience-for-smart-hospitals. 
22 ENISA. Threat landscape report 2018. Január 2019, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2018. 
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▪ poruchy systému (System failures), 

▪ zlyhanie dodávateľského reťazca (Supply chain failure), 

▪ prírodné javy (Natural phenomena). 

Vybraným bezpečnostným hrozbám sa budeme bližšie venovať v nasledujúcich 

podkapitolách. Pri ich výbere a kategorizácii vychádzame zo štúdie organizácie ENISA z roku 

2021 pod názvom ENISA Threat Landscape 2021.23 Zoznam týchto hrozieb je zobrazený na  

Obrázku č. 5. 

 

 

Obrázok č. 5: Bezpečnostné hrozby podľa ENISA Threat Landscape 202124. 

1.4.1 Malvér 

Už niekoľko rokov sa za najväčšiu bezpečnostnú hrozbu v rámci rôznych analýz a štúdií 

(napr. aj štúdie organizácie ENISA) označuje malvér. Ide o „kód, ktorý slúži na vykonanie 

škodlivej činnosti v rámci zariadenia a výsledkom je nepriaznivý vplyv na dôvernosť, integritu 

 
23 ENISA. Threat Landscape 2021. Október 2021,  [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021. 
24 Tamtiež. 
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alebo dostupnosť tohto systému.“25 Malvér by sme mohli zadefinovať aj ako „akýkoľvek 

softvér, ktorý je vo svojej činnosti nepriateľský, rušivý alebo nepríjemný, a vykonáva akúkoľvek 

činnosť s vedomím, alebo bez vedomia alebo súhlasu používateľa operačného systému“.26  

Útočník môže šíriť malvér pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich spôsobov:27  

▪ fyzické médiá - sú hlavným spôsobom šírenia malvéru (napr. USB flash disky), 

▪ e-mailové správy - predstavujú jeden z najúčinnejších spôsobov šírenia malvéru.  

▪ chat a sociálne siete - patria k najrýchlejším spôsobom šírenia malvéru. Útočníkovi 

postačí poslať odkaz na škodlivú URL adresu, 

▪ URL odkazy - tento spôsob šírenia malvéru súvisí priamo s bezpečnosťou webových 

serverov, a súčasne aj s bezpečným prezeraním webového obsahu. Útočník umiestni 

malvér priamo na konkrétnu webovú adresu. 

Malvér predstavuje široký pojem, ktorý v sebe zahŕňa rôzne typy (formy). Jednotlivé 

typy môžeme od seba rozlišovať na základe ich atribútov alebo vlastností.28 Ide o približnú 

klasifikáciu, ktorá sa neustále mení a dopĺňa. Rozpoznávať jednotlivé typy malvéru je dôležité 

najmä pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov (bližšie sa im budeme venovať 

v 5. kapitole). Na základe odhadu typu malvéru, sa budú môcť určiť kroky k zamedzeniu jeho 

dôsledkov, resp. určeniu škôd. Používateľ napríklad pri ransomvéri bude vedieť, že nemá 

k zariadeniu zapájať externý disk, resp. pripájať sa na cloudové služby. Najčastejšie sa malvér 

zamieňa s pojmom vírus, ktorý predstavuje len jeden z typov malvéru. Nižšie si uvedieme 

niekoľko, v súčasnej dobe najčastejšie sa vyskytujúcich, typov malvéru. 

Trójský kôň (trojan horse)29 predstavuje typ malvéru, ktorý je známy od roku 1972. 

Pomenovanie dostal podľa koňa, ktorého použili Gréci ako lesť v Trójskej vojne. Drevený kôň, 

ktorého darovali Gréci občanom mesta Trója, v sebe obsahoval vojakov, ktorí v noci otvorili 

mestské brány a umožnili tak gréckej armáde dobyť Tróju. Trójsky kôň sa maskuje ako bežný 

program, ale umožňuje iným osobám vzdialený prístup k infikovanému počítaču. Akonáhle má 

útočník prístup k infikovanému počítaču, je možné, že útočník ukradne dáta (prihlasovacie 

 
25 ROSS. R a kol.: NIST Special Publication 800-171 Revision 2, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-171/rev-2/final. 
26 ORIYANO, S-P., SOLOMON, M. G.: Hacker Techniques, Tools, and Incident Handling, 3rd edition. Jones & 

Bartlett Learning, 2018. 
27 ELISAN, CH. C.: Advanced Malware Analysis. McGraw-Hill Education, 2015. 
28 ELISAN, CH.. C.: Advanced Malware Analysis. McGraw-Hill Education, 2015. 
29 ORIYANO, S-P., SOLOMON, M. G.: Hacker Techniques, Tools, and Incident Handling, 3rd edition. Jones & 

Bartlett Learning, 2018. 
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údaje, osobné údaje, dokonca aj elektronické peniaze), nainštaluje viac škodlivých programov, 

upraví súbory alebo monitoruje činnosť používateľa. 

Spyvér (spyware)30 je typ malvéru, ktorý sleduje aktivity používateľa bez jeho vedomia 

alebo povolenia. Sledovanie používateľa môže zahŕňať monitorovanie jeho činnosti, 

zhromažďovanie úderov na klávesnici, zhromažďovanie údajov (informácie o účtoch, 

prihláseniach, citlivé údaje). Častokrát môže spyware meniť bezpečnostné nastavenia aplikácií 

alebo webových prehliadačov.  

Ransomvér (ransomware)31 predstavuje v súčasnej dobe jednej z najnebezpečnejších 

typov malvéru, ktorý požaduje od používateľa výkupné. Tento malvér obmedzuje prístup 

používateľa k počítaču buď šifrovaním súborov na pevnom disku, alebo uzamknutím systému 

a zobrazením správ. Útočník sa snaží prinútiť používateľa, aby zaplatil výkupné, po ktorom sa  

odstránia obmedzenia, a poskytne sa používateľovi plný prístup k svojmu zariadeniu, resp. 

údajom. V praxi sa mnohokrát stáva, že po zaplatení určitej sumy peňazí, útočníci žiadajú 

zaplatenie vyššej čiastky peňazí, resp. program na dešifrovanie súborov nefunguje. Ukážka 

správy od útočníka pri použití ransomvéru  (ransomnote) je zobrazená na Obrázku č. 6. 

 

Obrázok č. 6: Ukážka podvodnej správy pri ransomvéri (ransomnote). 

 
30 Spyware [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://malware.fandom.com/wiki/Spyware. 
31 BAKER, W., FISHER W., SCARFONE K., SOUPPAYA, M.: NISTIR 8374 - Ransomware Risk Management: 

A Cybersecurity Framework Profile, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://csrc.nist.gov/publications/detail/nistir/8374/final. 
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Príkladom toho, že aj oblasť malvéru sa mení a útočníci sa prispôsobujú aktuálnemu 

vývoju informačných technológií je cryptojacking.32 Tento typ malvéru tajne využíva 

výpočtovú silu obete na generovanie kryptomeny (napr. monero33). S rozširovaním kryptomien 

a ich stále rastúcim využívaním širšou verejnosťou bol pozorovaný nárast zodpovedajúcich 

incidentov v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

1.4.2 Sociálne inžinierstvo 

Bezpečnostnú hrozbu, ktorá využíva skutočnosť, že človek patrí k najslabším článkom 

bezpečnosti, označujeme ako sociálne inžinierstvo. To môžeme definovať ako „metódy, 

spôsoby a techniky, akými útočníci manipulujú ľuďmi za účelom dosiahnutia svojho cieľa.“34 

Sociálne inžinierstvo používa vplyv a presviedčanie k oklamaniu ľudí tým, že ich presvedčí, že 

sociálny inžinier je niekým, kým nie je. V dôsledku toho môže útočník využiť ľudí s cieľom 

získať informácie buď s použitím, alebo bez použitia technológií. Útočníkov, ktorí využívajú 

sociálne inžinierstvo, nazývame sociálni inžinieri. Motiváciou sociálnych inžinierov môže 

byť35:  

▪ získanie osobných údajov, 

▪ získanie neoprávneného prístupu, 

▪ obchádzanie zavedených postupov, 

▪ vykonanie sociálneho inžinierstva len preto, lebo to môžu. 

Phishing predstavuje najčastejšie sa vyskytujúcu formu sociálneho inžinierstva podľa 

štúdie od ENISA.36 Phishing má väčšinou podobu správ v rámci e-mailov, chatu, webovej 

reklamy alebo webových stránok. Tieto správy sú vytvárané tak, aby sa podobali na reálne 

správy, a aby vyvolali pocit naliehavosti alebo strachu. Napr. správa obsahujúca údaj 

o preplnenej e-mailovej schránke vyvoláva pocit naliehavosti. Naproti tomu správa o udelení 

pokuty vyvoláva pocit strachu. Phishingová správa sa javí tak, že pochádza od administrátora, 

poskytovateľa napr. e-mailových služieb, banky, e-shopu, orgánu verejnej moci a pod. 

Súčasťou phishingovej správy je výzva, aby príjemca niečo vykonal. Najčastejšie pôjde 

 
32 INTERPOL. Cryptojacking. September 2020, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.interpol.int/content/download/15670/file/Cybercrime-Cryptojacking-EN.pdf. 
33 Monero, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.getmonero.org/. 
34 MITNICK, K. D.; SIMON, W. L. The art of deception: Controlling the human element of security. John Wiley 

& Sons, 2011. 
35 ENISA. Threat Landscape 2017. Január 2018,  [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-report-2017. 
36 ENISA. Threat Landscape 2021. Október 2021,  [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021. 
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o kliknutie na určité webové sídlo, resp. stiahnutie a otvorenie prílohy. Napríklad niektoré 

phishingové správy žiadajú od príjemcu overenie svojich prihlasovacích údajov k účtu tým, že 

odkaz smeruje na podhodenú (nie legitímnu) webovú stránku, kde si tieto údaje môžu overiť. 

Ukážka phishingovej správy je zobrazená na Obrázku č. 7. 

 

Obrázok č. 7: Príklad podvodnej správy – phishingu. 

Phishing nie je jediná forma sociálneho inžinierstva, s ktorou sa stretávame. Telefonické 

hovory sa rýchlo stávajú bežnými metódami sociálneho inžinierstva. Použitie telefonického 

rozhovoru za účelom získania informácií, resp. donútenia osoby vykonať inú činnosť (napr. sa 

prihlásiť na konkrétnu webovú stránku), nazývame vishing.37 Vishing predstavuje 

najinteraktívnejšiu metódu zo všetkých foriem sociálneho inžinierstva.  

PRÍKLAD 

Príkladom vishingu za posledné obdobie je  telefonický hovor od technickej podpory 

spoločnosti Microsoft. Volajúci (sociálni inžinier) predstiera svoju identitu a tvrdí, že je 

zamestnanec technického oddelenia spoločnosti Microsoft a snaží sa svoju obeť presvedčiť 

o tom, že má problém s operačným systémom Windows. Obeť povolí prístup na svoje 

zariadenie a to, čo sa javí ako kontrola a oprava chýb v operačnom systéme Windows, je 

v skutočnosti registrácia do zmenárne digitálnych mien. 

 

Sociálni inžinieri mnohokrát využívajú skutočnosť, že človek je zvedavý tvor. Ak osobe 

ponúknete niečo lákavé za výmenu niekoľkých údajov, tak s tým osoba nemá problém. Túto 

 
37 ORIYANO, S-P., SOLOMON, M. G.: Hacker Techniques, Tools, and Incident Handling, 3rd edition. Jones & 

Bartlett Learning, 2018. 
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formu sociálneho inžinierstva nazývame baiting.38 Návnada môže mať mnohé formy. 

Príkladom môže byť bezplatné stiahnutie programov, resp. hudobných diel alebo filmov. 

Takýmto spôsobom môže útočník o osobe získať cenné údaje (napr. e-mailový účet). 

Mnohokrát vie útočník tiež získať heslo, ktoré osoba používa aj v iných službách. Iným 

príkladom je ponechanie USB flash kľúča, ktorý obsahuje škodlivý program na voľnom 

priestranstve. Obeť vezme dané zariadenie a zapojí ho do svojho zariadenia, aby zistila obsah 

daného USB flash kľúča.  

Iným príkladom sociálneho inžinierstva je smishing - termín odvodený ako kombinácia 

„SMS“ a „phishingu.“39 Nastáva v prípade, keď sa finančné alebo osobné informácie o obetiach 

zhromažďujú prostredníctvom SMS správ. Napokon, pomerne častým príkladom sociálneho 

inžinierstva je business e-mail compromise (BEC). Ide o sofistikovaný podvod zameraný na 

organizácie, pri ktorom útočníci využívajú rôzne techniky sociálneho inžinierstva na získanie 

prístupu k e-mailovému účtu zamestnanca alebo riadiaceho pracovníka za účelom iniciovania 

bankových prevodov.40 

1.4.3 Hrozby smerujúce voči dostupnosti a integrite 

Prvou skupinou sú bezpečnostné hrozby smerujúce voči dostupnosti a celistvosti. 

Dostupnosť a celistvosť aktív sú cieľom množstva bezpečnostných hrozieb a útokov, medzi 

ktorými vynikajú najmä distribuované útoky na odopretie služby (Distributed Denial of 

Service, DDoS) a webové útoky. 

Hrozby v podobe útoku na odoprenie služby (DoS), resp. distribuovanom útoku na 

odoprenie služby (DDoS) sa zameriavajú na dostupnosť informačných systému a údajov.  

Hoci nejde o novú hrozbu, zostávajú významnou hrozbou v kybernetickom prostredí.41  

K útokom dochádza, keď používatelia informačného systému alebo služby nemajú prístup  

k relevantným informáciám, službám alebo iným zdrojom.42 To sa dá dosiahnuť tým, že sa 

 
38 OZKAYA, E.: Learn Social Engineering, Packt Publishing. 2018. 
39 EUROPOL: Bank Phishing E-mails, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/4_ceo-bec_fraud.pdf. 
40 EUROPOL: Internet organised crime threat assessment (IOCTA) 2020, [online] [21.3.2022]. Dostupné 

na:https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/internet_organised_crime_threat_assessment_ioc

ta_2020.pdf. 
41 Tamtiež. 
42 CISA: Understanding Denial-of-Service Attacks, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/tips/ST04-015. 
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vyčerpajú systémové zdroje informačného systému (napr. množstvo dostupnej pamäte) alebo 

preťažením sieťového spojenia. 

Hrozby v podobe webových útokov sa zameriavajú nielen na dostupnosť údajov, ale aj 

ich integritu. Sú atraktívnou metódou, ktorou môžu útočníci oklamať svoje obete pomocou 

rôznych webových služieb. Napríklad útočníci umiestnia škodlivý kód (malvér) na 

nasmerovanie používateľa alebo obete na požadovanú webovú stránku alebo k sťahovaniu 

škodlivého obsahu. Iným príkladom je vloženie škodlivého kódu (malvéru) do legitímnych 

webových stránok za účelom odcudzenia informácií (formjacking) a následného finančného 

zisku alebo dokonca vydieranie prostredníctvom vyššie spomenutého ransomvéru.43 

DDoS a webové útoky sú často koordinované aktivity. DDoS útoky môžu byť postavené 

na webovom útoku, ktorý je často distribuovaný prostredníctvom webových aplikácií. 

Napríklad webové útoky možno použiť na vybudovanie siete ovládaných zariadení (botnetu), 

ktorý sa potom použije na vykonanie útoku odmietnutia služby. 

1.4.4 Hrozby smerujúce voči dôvernosti 

Bezpečnostné hrozby smerujúce voči dôvernosti tvoria súbor hrozieb, ktoré sa 

zameriavajú na zdroje údajov s cieľom získať neoprávnený prístup k týmto údajom alebo ich 

zverejnenie v rámci nedôveryhodného prostredia.44 Označujú sa najmä ako porušenie ochrany 

alebo únik údajov citlivých, dôverných alebo inak chránených údajov. 

Porušenie ochrany údajov môže nastať v dôsledku kybernetického útoku, vplyvu 

činnosti nespokojného zamestnanca, neúmyselnej straty alebo vystavenia údajov. Exfiltrácia 

údajov alebo krádež údajov je technika, ktorú používajú záškodníci na zacielenie, kopírovanie 

a prenos citlivých údajov. Konkrétnym prípadom použitia exfiltrovaných údajov je krádež 

identity, pri ktorej útočníci používajú osobné identifikačné informácie (personal identifiable 

information, PII) na prisvojenie si cudzej identity.  

 

 

 
43 ENISA: ENISA Threat Landscape (ETL) 2020 – Web-Based Attacks. Október 2020, [online] [21.3.2022]. 

Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/web-based-attacks. 
44 ENISA: Threat Landscape 2021. Október 2021,  [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021. 
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PRÍKLAD 

Príkladom úniku údajov môže byť prípad spoločnosti British Airways.45 Tá 

oznámila únik osobných a platobných údajov prostredníctvom webovej a mobilnej aplikácie 

medzi 21. augustom a 5. septembrom 2018 (približne 380.000 záznamov). Iným príkladom 

je chyba softvéru v platforme Google+46 od spoločnosti Google, ktorá umožňovala odhaliť 

osobné údaje používateľov medzi rokmi 2015 a 2018. Údaje zahŕňali vek, dátum narodenia, 

adresu, zamestnanie a fotografie profilu (približne 500.000 záznamov).  

 

1.5 Bezpečnostná zraniteľnosť 

Bezpečnostná zraniteľnosť (vulnerability) predstavuje „slabosť aktíva alebo 

protiopatrenia (bližšie sa protiopatreniam budeme venovať nižšie), ktorú je možné zneužiť 

jednou alebo viacerými bezpečnostnými hrozbami.“47 Bezpečnostná zraniteľnosť sa môže 

prejaviť v hardvéri, softvéri, ľudskom faktore, procese a pod. Výskyt bezpečnostnej 

zraniteľnosti samo o sebe nespôsobuje škodu, pretože musí existovať bezpečnostná hrozba, 

ktorá využije túto zraniteľnosť. Inými slovami, bezpečnostná zraniteľnosť, ktorá nemá 

zodpovedajúcu bezpečnostnú hrozbu, nemusí vyžadovať prijatie opatrení, ale mala by byť 

rozpoznaná a monitorovaná, či sa nemení. Príkladom bezpečnostnej zraniteľnosti je 

nedostatočné bezpečnostné povedomie zamestnancov, ktorí zareagujú na podvodnú správu 

a stiahnu si podozrivú prílohu obsahujúcu malvér alebo vyplnia podvodný formulár. 

K identifikácii bezpečnostných zraniteľností a posudzovaniu ich závažnosti sa používa 

viacero metód:48 

▪ automatizovaný nástroj pre identifikáciu a hodnotenie zraniteľností, 

 
45 KUMAR, M.: British Airways Fined £183 Million Under GDPR Over 2018 Data Breach. The Hacker News, 

[online] [21.3.2022]. Dostupné na:  

https://thehackernews.com/2019/07/british-airways-breach-gdpr-fine.html. 
46 O'FLAHERTY, K.: Google+ Security Bug -- What Happened, Who Was Impacted And How To Delete Your 

Account. Forbes, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.forbes.com/sites/kateoflahertyuk/2018/10/09/google-plus-breach-what-happened-who-was-

impacted-and-how-to-delete-your-account/?sh=1baf937d6491. 
47 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 27000: 

2018 - Information technology—Security techniques—Information security management systems—Overview and 

vocabulary. 
48 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 

27005:2018 Information technology — Security techniques — Information security risk management. 
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▪ testovanie a vyhodnotenie stavu bezpečnosti (napr. vytvorenie scenáru testu, 

očakávané výsledky), 

▪ penetračné testovanie (autorizované simulované kybernetické útoky na počítačové 

systémy vykonané na vyhodnotenie bezpečnosti systému49), 

▪ analýza zdrojových kódov (ide o najdôkladnejšiu a najnákladnejšiu metódu 

v prípade softvérových zraniteľností). 

Organizácia, ktorá chce identifikovať a analyzovať bezpečnostné zraniteľnosti, môže 

k tomuto účelu využiť nasledujúce činnosti: 

▪ interview s používateľmi a inými osobami (napr. dodávateľmi informačného 

systému), 

▪ dotazníky, 

▪ fyzická kontrola informačných systémov, dokumentácie, 

▪ analýza bezpečnostnej dokumentácie, postupov a kontrolných zoznamov. 

V Tabuľke č. 1 je uvedených niekoľko príkladov bezpečnostných zraniteľností 

s uvedením skupiny aktíva a priradenia k bezpečnostnej hrozbe.  

Skupina 

aktív 

Príklad bezpečnostnej zraniteľnosti Príklad bezpečnostnej hrozby 

Hardware Citlivosť na zmenu napätia Prerušenie dodávky elektriny 

Hardware Nechránené uskladnenie média alebo 

dokumentu 

Krádež média alebo dokumentu 

Software Zložité používateľské rozhrania Chyba použitia 

Software Nedostatočná dokumentácia Chyba použitia 

Siete Nechránené komunikačné spojenia Odposluch 

Siete Nedostatočne bezpečná sieťová 

architektúra 

Vzdialená špionáž 

Zamestnanci Nedostatok kontrolných mechanizmov Nezákonné spracovanie dát 

Zamestnanci Nedostatočné povedomie  

o bezpečnosti 

Sociálne inžinierstvo 

 
49 U.S. DEPARTMENT OF THE INTERIOR: Penetration Testing, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.doi.gov/ocio/customers/penetration-testing. 
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Tabuľka č. 1: – Príklady bezpečnostných zraniteľností. 

 

Významnou skupinou bezpečnostných zraniteľností sú softvérové zraniteľnosti. Tie 

sú súčasťou rôznych informačných systémov, resp. informačných technológií. Jednotlivé 

zraniteľnosti sa od seba líšia, či už komplexnosťou útoku, požadovanými oprávnenia, resp. či 

je nutná interakcia útočníka k zneužitiu zraniteľnosti. K tomu, aby sme vedeli, či ide o závažnú 

zraniteľnosť, a aká závažná je pre danú organizáciu, používame systém hodnotenia, ktorý 

nazývame  Common Vulnerability Scoring System (CVSS). Jeho účelom je zachytiť hlavné 

charakteristiky zraniteľnosti a vytvoriť číselné skóre odrážajúce jej závažnosť. Číselné skóre je 

v rozsahu od 0 do 10 a súčasne sa môže previesť do kvalitatívneho vyjadrenia (ako je nízke, 

stredné, vysoké a kritické) (Obrázok č. 8), čo organizáciám pomôže správne posúdiť  

a uprednostniť ich procesy riadenia zraniteľnosti.50 Pri určovaní skóre sa berie do úvahy viacero 

faktorov. Niektoré sme spomenuli vyššie - komplexnosťou útoku, požadované oprávnenia, 

interakcia s používateľom, ale do úvahy sa berie aj spôsob prevedenia útoku pomocou danej 

zraniteľnosti a dopad na dôvernosť, dostupnosť a celistvosť.  

 

 

Obrázok č. 8: Kvantitatívny a kvalitatívny ukazovateľ CVSS skóre. 

 

V súčasnosti existuje niekoľko rôznych databáz zraniteľností. Významnou databázou je 

Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) od spoločnosti MITRE,51 ktorá predstavuje 

slovník alebo glosár bezpečnostných zraniteľností, ktoré boli identifikované a zverejnené. 

 
50 FIRST. Common Vulnerability Scoring System SIG, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.first.org/cvss/. 
51 MITRE webové sídlo, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.mitre.org/. 
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Počet zraniteľností v tejto databáze podľa CVSS skóre (od roku 1999) je zobrazený na Obrázku 

č. 9.   

 

Obrázok č. 9: Počet zraniteľností podľa CSSS skóre v databáze52. 

Tento zoznam umožňuje zainteresovaným stranám získať podrobnosti  

o zraniteľnostiach odkazom na jedinečný identifikátor (CVE ID).53 Každej novoobjavenej 

zraniteľnosti je pridelené toto CVE ID v tvare CVE-yyyy-xxxx, kde yyyy je aktuálny rok  

a xxxx je štvormiestne (alebo viac) miestne číslo.  Záznam CVE obsahuje popis zraniteľnosti  

a odkazy na zdroje údajov, ako sú oficiálne oznámenia o zraniteľnosti od dodávateľa, 

upozornenia tretích strán a dokonca aj oznámenia o zneužití.  

PRÍKLAD 

Príkladom zraniteľnosti je CVE-2019-070854 s označením BlueKeep. Išlo o významu 

zraniteľnosť v operačnom systéme Windows, ktorá prostredníctvom vzdialenej plochy 

umožňovala vzdialené vykonanie kódu. Inými slovami, útočník mohol vykonať akýkoľvek 

kód na zariadení obete. Inou známou zraniteľnosťou, pri ktorej je možné vzdialene vykonať 

kód, je zraniteľnosť týkajúca sa služby Apache Log4J. Táto zraniteľnosť má označenie CVE-

2021-44832.55 Známou sa stala najmä z dôvodu, že technológia Log4J sa vyskytuje v rôznych 

informačných technológiách (napr. online hra Minecraft, straemovacia služba Netflix). 

 

 

 
52 MITRE: CVE - Current CVSS Score Distribution For All Vulnerabilities,  [online] [12.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.cvedetails.com/index.php. 
53 NIST. CVEs and the NVD Process, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://nvd.nist.gov/general/cve-process 
54 MITRE: CVE-2019-0708,  [online] [12.3.2022]. Dostupné na: https://cve.mitre.org/cgi-

bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-0708. 
55 MITRE: CVE-2021-44832,  [online] [12.3.2022]. Dostupné na: https://cve.mitre.org/cgi-

bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-44832. 
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1.6 Útok 

Nemenej dôležitým a pomerne známym pojmom je útok (attack). Ten môžeme 

definovať ako „pokus o zničenie, vystavenie hrozbe, zmenu, vyradenie z činnosti, odcudzeniu 

aktíva alebo získanie neoprávneného prístupu k aktívu alebo uskutočnenie neoprávneného 

použitia aktíva.“56 Rozdiel medzi hrozbou a útokom spočíva v tom, že hrozba je potencionálne 

ohrozenie aktív, pri útoku už dochádza k pokusu alebo realizácii tohto ohrozenia. Aby bol útok 

úspešný, musí existovať zraniteľnosť, resp. skupina zraniteľností, ktorú môže útočník vyučiť.  

Vo všeobecnosti môžeme útoky zaradiť do jednej zo štyroch kategórií: odpočúvanie 

(interception), prerušenie (interruption), modifikácia/úprava (modification) a výroba 

(fabrication).57 Každá z kategórií môže ovplyvniť jeden alebo viacero princípov kybernetickej 

bezpečnosti (Obrázok č. 10). 

 

Obrázok č. 10: Kategórie útokov a ich vzťah k cieľom kybernetickej bezpečnosti (prevzaté z58). 

Prvou kategóriou útoku je odpočúvanie (interception) (Obrázok č. 11). Táto kategória 

útoku spočíva v tom, že neoprávnená osoba získa prístup k dôverným informáciám. Ide 

o narušenie dôvernosti. Medzi príklady tejto kategórie útoku môžeme zaradiť odpočúvanie 

sieťovej komunikácie alebo nelegitímne kopírovanie súborov alebo programov. 

 

 
56 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 27000: 

2018 - Information technology—Security techniques—Information security management systems—Overview and 

vocabulary. 
57 ANDRESS J.: Foundations of Information Security: A Straightforward Introduction. No Starch Press, 2019. 
58 Tamtiež. 
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Obrázok č. 11: Útok vo forme odpočúvania. 

 

Druhou kategóriou útoku je prerušenie (interruption) (Obrázok č. 12). Pri tejto 

kategórii útoku  je sieťová služba znehodnotená alebo nedostupná pre legitímne použitie. Sú to 

útoky smerované proti dostupnosti alebo celistvosti. Príkladom prerušenia je preťaženie 

komunikačnej linky, vyčerpanie systémových prostriedkov informačného systému alebo krádež 

alebo zničenie príslušného softvéru alebo hardvéru. 

 

Obrázok č. 12: Útok vo forme prerušenia. 

 

Treťou kategóriou útoku je úprava (modification) (Obrázok č. 13). Táto kategória 

útoku smeruje najmä voči integrite informácií. V zásade existujú tri typy úprav: 

▪ zmena – dochádza k zmene už existujúcich informácií (napr. zmena údajov na 

webovom sídle organizácie, úprava obsahu existujúceho súboru), 
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▪ vloženie - pridanie informácií, ktoré predtým neexistovali (napr. pridanie textu na 

webové sídlo organizácie, vytvorenie nového súboru, pridanie používateľa v rámci 

informačného systému), 

▪ vymazanie - odstránenie existujúcich informácií (vymazanie dokumentov, alebo 

obsahu databázy). 

 

Obrázok č. 13: Útok vo forme modifikácie. 

 

Poslednou kategóriou útoku je výroba (fabrication) (Obrázok č. 14). Pri tejto kategórii 

útoku sa vytvárajú v systéme nelegitímne informácie, procesy, komunikácia alebo iné údaje. 

Príkladom je zasielanie podvodných správ, ktoré sa javia ako od legitímnej osoby. 

V skutočnosti ale útočník vytvoril túto správu, aby dosiahol ním sledovaný cieľ.  

 

Obrázok č. 14: Útok vo forme výroby. 
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1.7 Útočník 

„Akúkoľvek osobu alebo vec, ktorá koná (alebo má právomoc konať) s cieľom spôsobiť, 

prenášať, prenášať alebo podporovať bezpečnostnú hrozbu“ označujeme ako útočník 

(attacker) alebo pôvodca hrozby (threat agent).59 V súčasnosti neexistuje jeden typ útočníka. 

To je spôsobené najmä tým, že útočníci majú rôzne skúsenosti a vedomosti, používajú rôzne 

nástroje a majú k dispozícii rôzne technické ako aj finančné zdroje. Z týchto dôvodov 

rozoznávame nasledujúce kategórie útočníkov:60 

▪ script kiddies – nekvalifikovaný útočník, ktorý kompromituje systém spustením 

skriptov, nástrojov a softvéru vyvinutého inými osobami (najmä hackermi), 

▪ organizovaní hackeri - profesionálni hackkeri, ktorí majú dostatočné vedomosti 

a aj zdroje. Ich hlavným cieľom sú financie, pomsta alebo dosahovanie konkrétnych 

cieľov, 

▪ hacktivisti - jednotlivci, ktorí útočením propagujú politickú alebo náboženskú 

agendu. Po vedomostnej a technickej stránke sú podobní organizovaným hackerom, 

ale líšia sa motiváciou uskutočnenia útokov. Prejavujú sa najmä poškodzovaním 

alebo deaktivovaním webových sídel spoločností, infiltráciou a zverejnením údajov,  

▪ útočníci sponzorovaní štátom - jednotlivci zamestnaní štátom, aby prenikli  

a získali prísne tajné informácie alebo poškodili informačné systémy iných štátov, 

▪ vnútorná hrozba (insider threat) – útočníci v pozícii interných zamestnancov, 

ktorí sú nespokojní so svojou prácou, prepustený zamestnanec alebo nedostatočne 

školení zamestnanci v oblasti bezpečnostného povedomia. Ich pričinením dochádza 

najmä k úniku údajov, poškodeniu dostupnosti infraštruktúry organizácie 

a vyzrádzaniu interných citlivých informácií. 

Ako sme už vyššie uviedli, útok vyžaduje existenciu minimálne jednej zraniteľnosti. 

Navyše je však definovaný aj metódou (technikou), ktorú útočník použije a samotným motívom 

(cieľom), ktorý chce dosiahnuť. Útočníci skúšajú rôzne nástroje a techniky útoku na zneužitie 

slabých miest (zraniteľností). Od voľne dostupných nástrojov, ktorých použitie je jednoduché 

(využívané najmä skupinami script kidies) až po vlastné nástroje vytvorené pre konkrétny 

prípad (charakteristické najmä pre skupinu hackerov). Ďalšou súčasťou útoku je motív, ktorý 

 
59 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 

27005:2018 - Information technology — Security techniques — Information security risk management. 
60 Threat Landscape 2021. Október 2021,  [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021.  

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021
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pochádza z predtuchy, že systém, na ktorý sa útočník zameriava, uchováva alebo spracováva 

niečo cenné. Medzi motívy útočníkov, a teda aj samotných útokov môžeme zaradiť: 

▪ narušenie obchodnej činnosti, 

▪ krádež informácií a manipulácia s údajmi, 

▪ vytváranie strachu a chaosu, 

▪ šírenie náboženského alebo politického presvedčenia, 

▪ poškodenie dobrého mena, 

▪ pomsta alebo 

▪ požadovanie výkupného. 

Pochopenie útočníkov, ich motivácie a ciele výrazne pomáha pri plánovaní 

kybernetickej bezpečnosti a stratégií na zmiernenie bezpečnostných útokov. Je neoddeliteľnou 

súčasťou celkového hodnotenia bezpečnostných hrozieb, pretože umožňuje uprednostniť tie 

bezpečnostné opatrenia, ktoré súvisia s aktuálnymi trendami. Napríklad uprednostníme 

zavedenie zálohovania údajov a použitie antimalvérovej ochrany, ak vieme, že cieľom 

útočníkov smerujúcich na organizáciu je nedostupnosť údajov (napr. použitím ransomvéru).  

Nepochopenie útočníkov a  ich spôsobu, akým fungujú, vytvára značnú vedomostnú medzeru 

v kybernetickej bezpečnosti, pretože človek nakoniec hľadá a analyzuje bezpečnostné hrozby 

bez toho, aby zvažoval motivácie a ciele za týmito hrozbami.61 

1.8 Bezpečnostné riziko 

Ústredným pojmom informačnej a kybernetickej bezpečnosti je bezpečnostné riziko. 

To je definované ako „vplyv neistoty na ciele“ informačnej bezpečnosti a vyjadruje sa 

„kombináciou následkov udalosti (vrátane zmien okolností) a súvisiacej pravdepodobnosti 

udalosti.“62  Samotný proces riadenia bezpečnostných rizík pozostáva z viacerých na seba 

nadväzujúcich krokov. Proces vychádza z technickej normy ISO/IEC 27005:201863 a je 

znázornený na Obrázku č. 15. 

 
61 ENISA. Threat Landscape 2021. Október 2021,  [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021. 
62 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 27000: 

2018 - Information technology—Security techniques—Information security management systems—Overview and 

vocabulary. 
63 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 

27005:2018 - Information technology — Security techniques — Information security risk management. 



37 

 

 

Obrázok č. 15: Proces riadenia bezpečnostných rizík (prevzaté z ISO/IEC 27005:201864). 

 

Celkový proces od identifikácie rizika cez analýzu rizika, až po vyhodnotenie rizika 

označujeme ako posúdenie rizika65 (Obrázok č. 16). Dôležitým krokom v tomto procese 

predstavuje pochopenie podstaty rizika a následne stanovenie úrovne rizika. Tento proces 

označujeme ako analýza rizika.66 

 
64 Tamtiež. 
65 Tamtiež. 
66 Tamtiež. 
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Obrázok č. 16: Proces posúdenia rizika (prevzaté z ISO/IEC 27005:201867). 

 

Účelom fázy identifikácie rizika je určiť, čo sa môže stať, aby to spôsobilo potenciálnu 

stratu a získať prehľad o tom, ako, kde a prečo k strate môže dôjsť. Táto fáza sa delí na 4 časti: 

▪ identifikácia aktív, 

▪ identifikácia bezpečnostných hrozieb, 

▪ identifikácia bezpečnostných zraniteľností, 

▪ identifikácia bezpečnostných rizík. 

Analýza bezpečnostného rizika predstavuje proces na pochopenie povahy rizika a na 

určenie úrovne rizika. Úroveň rizika je možné pri použití kvalitatívneho prístupu vypočítať 

ako súčin pravdepodobnosti, že dôjde k riziku, a závažnosti (dopadu) tohto rizika (Obrázok č. 

17). Ak si vezmeme ako príklad riziko nedostupnosti citlivých údajov z dôvodu ich zašifrovania 

malvérom, potom  je možné riziko počítať ako súčin pravdepodobnosti, že dôjde k narušeniu 

dostupnosti údajov (v dôsledku pôsobenia hrozby vo forme malvéru) a závažnosti dopadu pre 

organizáciu (nedostupnosť citlivých údajov nutných pre poskytovanie konkrétnej služby).  

 

 
67 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 

27005:2018 - Information technology — Security techniques — Information security risk management. 
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Obrázok č. 17: Ukážka možného vyhodnotenia rizika. 

Na základe hodnoty rizika je nutné stanoviť stratégiu k ošetreniu rizika. Do úvahy 

prichádza redukcia rizika, prenesenie rizika, vyhnutie sa riziku, alebo zdieľanie rizika. Cieľom 

organizácie je eliminovať riziko alebo znížiť jeho úroveň prostredníctvom nejakej formy 

ošetrenia rizika. Vzhľadom na rôzne aspekty (najmä finančné a časové), organizácia príjme 

zostávajúce riziká a ich úroveň. Hovoríme o prijatí rizika. Nasledujúcim krokom je 

komunikácia rizika relevantným osobám. Informácie o rizikách by sa mali zdieľať medzi 

osobou s rozhodovacou právomocou a ostatnými zainteresovanými stranami. Posledným 

krokom je monitorovanie a kontrola rizika. Pozostáva z monitorovania a skúmania rizík  

a rôznych faktorov (t.j. hodnoty aktív, dopadov, hrozieb, zraniteľností, pravdepodobnosti 

výskytu), ktoré pomáhajú identifikovať akékoľvek zmeny v kontexte organizácie v ranom 

štádiu a udržiavať prehľad všetkých rizík. 

 

1.9 Bezpečnostné opatrenie 

Cieľom každej organizácie je minimalizácia rizík. Opatrenia, ktoré upravujú riziko 

označujeme ako bezpečnostné opatrenia. Tie môžu zahŕňať „akýkoľvek proces, politiku, 

zariadenie, prax alebo iné akcie, ktoré menia bezpečnostné riziko.“68 Príkladom 

bezpečnostného opatrenia je zvyšovanie bezpečnostného povedomia zamestnancov organizácie 

ako odpoveď na riziká spojené so sociálnym inžinierstvom. Inými slovami sa zamestnanci 

organizácie upozornia na možné typy podvodných správ, ako tie podvodné správy identifikovať 

a nahlasovať. Ukážku bezpečnostných rizík a možných bezpečnostných opatrení uvádzame 

v Tabuľke č. 2: 

 

 
68 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 27000: 

2018 - Information technology—Security techniques—Information security management systems—Overview and 

vocabulary. 

Dopad → 
Nízky (1) Stredný (2) Vysoký (3) 

Pravdepodobnosť  

Nízka (1) Nízke (1) Nízke (2) Stredné (3) 

Stredná (2) Nízke (2) Stredné (4) Vysoké (6) 

Vysoká (3) Stredné (3) Vysoké (6) Vysoké (9) 
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Bezpečnostné riziko Bezpečnostné opatrenie 

Používanie rovnakých prihlasovacích údajov 

do rôznych informačných systémov umožní 

útočníkovi použiť získané prihlasovacie 

údaje aj pre prístup do iných informačných 

systémov organizácie. 

Pravidelné zvyšovanie bezpečnostného 

povedomia zamestnancov organizácie. 

 

Nedostatočné, resp. neexistujúce 

zálohovanie údajov vedie pri zlyhaní 

informačného systému k strate týchto údajov. 

Zavedenie pravidelnej zálohy údajov 

uložených v informačnom systéme. 

 

Tabuľka č. 2: Príklady bezpečnostných opatrení k rizikám. 

Technická norma ISO/IEC 27002:2013 opisuje bezpečnostné opatrenia, ktoré môže 

organizácia použiť na minimalizáciu rizík. Tieto opatrenia delí do 12 kategórií:69 

▪ politiky informačnej bezpečnosti, 

▪ organizácia informačnej bezpečnosti, 

▪ bezpečnosť ľudských zdrojov, 

▪ správa aktív, 

▪ riadenie prístupu, 

▪ kryptografia, 

▪ bezpečnosť prevádzky, 

▪ bezpečnosť komunikácie, 

▪ dodávateľské vzťahy, 

▪ riadenie bezpečnostných incidentov, 

▪ aspekty informačnej bezpečnosti riadenia kontinuity činností, 

▪ súlad. 

Implementácia bezpečnostných opatrení nie je len dobrovoľnou činnosťou subjektov, 

ale v zmysle § 19 ods. 1 ZoKB subjekt v pozícii prevádzkovateľa základnej služby je povinný 

do 12 mesiacov odo dňa oznámenia o zaradení do registra prevádzkovateľov základných 

služieb prijať a dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia najmenej v rozsahu 

bezpečnostných opatrení podľa § 20 ZoKB a sektorové bezpečnostné opatrenia, ak sú prijaté 

(napr. v prípade subjektov spadajúcich do podsektora verejnej správy).  

 
69 International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission. ISO/IEC 

27002:2013 - Information technology — Security techniques — Code of practice for information security controls. 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#paragraf-20
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Bezpečnostné opatrenia sú v zmysle § 20 ods. 1 ZoKB definované ako  

„úlohy, procesy, role a technológie v organizačnej, personálnej a technickej oblasti, ktorých cieľom je 

zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti počas životného cyklu sietí a informačných systémov.“  

 

Bezpečnostné opatrenia sa prijímajú a realizujú najmä pre oblasť (§ 20 ods. 3 ZoKB):  

▪ organizácie kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti, 

▪ riadenia rizík kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti, 

▪ personálnej bezpečnosti, 

▪ riadenia prístupov, 

▪ riadenia kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti vo vzťahoch s tretími 

stranami, 

▪ bezpečnosti pri prevádzke informačných systémov a sietí, 

▪ hodnotenia zraniteľností a bezpečnostných aktualizácií, 

▪ ochrany proti škodlivému kódu, 

▪ sieťovej a komunikačnej bezpečnosti, 

▪ akvizície, vývoja a údržby informačných sietí a informačných systémov, 

▪ zaznamenávania udalostí a monitorovania, 

▪ fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti prostredia, 

▪ riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, 

▪ kryptografických opatrení, 

▪ kontinuity prevádzky, 

▪ auditu, riadenia súladu a kontrolných činností. 

 

Doplnením k predchádzajúcemu ustanoveniu je § 20 ods. 4 ZoKB, podľa ktorého 

bezpečnostné opatrenia musia zahŕňať najmenej: 

▪ určenie manažéra kybernetickej bezpečnosti, 

▪ detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov, 

▪ evidenciu kybernetických bezpečnostných incidentov, 

▪ postupy riešenia a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov, 

▪ určenie kontaktnej osoby pre prijímanie a evidenciu hlásení, 

▪ pripojenie do komunikačného systému pre hlásenie a riešenie kybernetických 

bezpečnostných incidentov a centrálneho systému včasného varovania. 
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Príkladom sektorových bezpečnostných opatrení je podsektor informačných 

systémov verejnej správy a právna úprava obsiahnutá v Zákone o ITVS. Táto právna úprava  

v § 18 ods. 1 ustanovuje pre správcu, ktorý je prevádzkovateľom základnej služby, prijať  

a realizovať bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy  

v jeho správe v závislosti od klasifikácie informácií a kategorizácie sietí a informačných 

systémov ustanovuje osobitný predpis. Nasledujúce ustanovenie ustanovuje vzťah medzi 

všeobecnými a sektorovými bezpečnostnými opatreniami. Správca má prijímať tie 

bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých dosahuje vyššiu úroveň bezpečnosti.  

Bližšie podrobnosti týkajúce sa bezpečnostných opatrení v prípade všeobecných 

opatrení ustanovil Národný bezpečnostný úrad vyhláškou č. 362/2018 Z. z., prostredníctvom 

ktorej stanovil obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie 

a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení. Podrobnosti sektorových bezpečnostných 

opatrení stanovuje vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície  

a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah 

bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

2. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ A JEJ MIESTO V SYSTÉME 

OCHRANY ZÁKLADNÝCH ĽUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD 
 

Základné ľudské práva a slobody predstavujú jeden z pilierov právnych štátov 

a moderných demokracií. Svoje nezastupiteľné miesto si našli hlavne po druhej svetovej vojne 

v medzinárodnoprávnych dokumentoch a národných ústavných normách. Výnimkou nie je ani 

Európska únia, kde je Charta základných práv Európskej únie (Charta) spolu so zakladajúcimi 

zmluvami súčasťou primárneho práva Európskej únie. V tejto časti učebnice sa nebudeme 

venovať historicko-právnemu vývoju základných práv a slobôd a do detailov ich systémového 

nastavenia.70 Taktiež sa nebudeme zameriavať na detailnú analýzu jednotlivých práv a slobôd. 

Naopak, pozornosť čitateľov chceme upriamiť na tie základné ľudské práva a slobody, ktoré 

s otázkou kybernetickej bezpečnosti priamo alebo nepriamo súvisia. Cieľom je tak poskytnúť 

ľudsko-právny kontext kybernetickej bezpečnosti. Vzhľadom na nadnárodný charakter danej 

témy sa budeme venovať predovšetkým právnej úprave na úrovni EÚ s presahom do 

slovenského právneho systému. 

 

2.1 Právo na (kybernetickú) bezpečnosť?  

Máme ako fyzické osoby základné ľudské právo na (kybernetickú) bezpečnosť? Charta 

ani Ústava Slovenskej republiky podobné právo výslovne neupravuje. To ale hneď automaticky 

neznamená, že nebudeme vedieť nájsť jeho základ v niektorom z existujúcich základných 

ľudských práv a slobôd. Zároveň, viaceré nadväzujúce právne akty obsahujú požiadavky 

dôvernosti či ochrany súkromia. 

Aby sme vedeli diskusiu nasmerovať správnym smerom, je potrebné pozrieť sa na to, 

na základe akého právneho základu EÚ vydala smernicu NIS. Právny základ je ustanovenie 

primárneho práva, na základe ktorého je následne prijímaná doplňujúca legislatíva. V prípade 

smernice NIS právny základ tvorí článok 114 Zmluvy o fungovaní EÚ: 

 

„Nasledujúce ustanovenia sa použijú na dosiahnutie cieľov uvedených v článku 26, pokiaľ 

 
70 Odkazujeme na príslušnú literatúru napr. SVÁK, J.: Ochrana ľudských práv (v troch zväzkoch). Žilina: 

Eurokódex, 2011 alebo FRIDRICH, B. a kol.: Ústavné garancie ľudských práv. Bratislava: Právnická fakulta UK, 

2013 alebo SVÁK, J. – GRUNWALD, T.: Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv, I. zväzok Štruktúra 

systémov a ochrana politických práv. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019; SVÁK, J.: Nadnárodné systémy ochrany 

ľudských práv. II. Zväzok. Ochrana fyzickej integrity človeka. Bratislav: Wolters Kluwer, 2020; SVÁK, J.: 

Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv. III. zväzok. Ochrana súkromia a majetku. Bratislava: Wolters 

Kluwer, 2021. 
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zmluvy neustanovujú inak. Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom 

a po porade s Hospodárskym a sociálnym výborom prijímajú opatrenia na aproximáciu ustanovení 

zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré smerujú k 

vytváraniu a fungovaniu vnútorného trhu.“ 

 

Kybernetická bezpečnosť je tak vnímaná ako súčasť efektívneho fungovania 

vnútorného trhu EÚ. Toto konštatovanie je potvrdené aj v samotnej dôvodovej správe ku 

smernici NIS:  

 

„...siete a informačné systémy zohrávajú dôležitú úlohu pri uľahčovaní cezhraničného pohybu 

tovaru, služieb a osôb. Často sú navzájom prepojené a internet má globálny charakter. Vzhľadom 

na tento skutočne nadnárodný rozmer, narušenie v jednom členskom štáte môže mať vplyv aj na 

ďalšie členské štáty a EÚ ako celok. Preto je pre riadne fungovanie vnútorného trhu nevyhnutná 

odolnosť a stabilita sietí a informačných systémov.“ 

 

Niektorí autori poukazujú na to, že právna úprava kybernetickej bezpečnosti vykazuje 

určitý stupeň elasticity (prispôsobovania sa aktuálnym hrozbám), čo nevyhnutne vplýva aj na 

rámec základných práv a slobôd. Všeobecne vo vzťahu ku základným právam a slobodám 

možno uviesť, že kybernetická bezpečnosť môže vystupovať v troch pozíciách.  

V prvom rade spomenieme interpretáciu, ktorá hovorí, že kybernetická bezpečnosť je o ochrane 

základných ľudských práv a slobôd. To znamená, že právo kybernetickej bezpečnosti priamo 

základné ľudské práva a slobody chráni. Nasvedčuje tomu napríklad recitál 75 Smernice NIS, 

ktorý je uvedený nižšie. Zároveň návrh novej právnej úpravy v podobe Návrhu smernice NIS 

2 je ešte o krok ďalej v tejto téme. Je to z toho dôvodu, že sa priamo odvoláva na definíciu 

kybernetickej bezpečnosti v zmysle článku 2 bodu 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

(EÚ) 2019/881, ktoré ochranu jednotlivcov priamo spomína: 

 

„činnosti potrebné na ochranu sietí a informačných systémov, užívateľov takýchto systémov a iných 

osôb dotknutých kybernetickými hrozbami.“ 

 

Druhou interpretáciou vzťahu kybernetickej bezpečnosti a základných ľudských práv 

a slobôd je, že kybernetická bezpečnosť musí byť v súlade s ľudsko-právnym štandardom. 

Napriek tomu, že členské štáty pri ochrane ľudských práv zväčša reflektujú negatívne záväzky 

(štát nesmie do týchto práv bezbreho zasahovať), v určitých situáciách je nevyhnutná 

implementácia pozitívneho záväzku dodržiavať určitý štandard. To praktický znamená, že 

samotná legislatíva a jej uplatňovanie nesmie základným ľudským právam a slobodám 
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odporovať. Ak napríklad prevádzkovateľ monitoruje bezpečnosť sietí, nesmie pri tom príliš 

invazívnym spôsobom zasahovať do práva na súkromie užívateľov. 

Treťou možnosťou je vnímať kybernetickú bezpečnosť úplne oddelene od základných 

ľudských práv a slobôd.71 S touto interpretáciou sa ale nestotožňujeme, nakoľko právo 

kybernetickej bezpečnosti by malo byť vykladané a uplatňované v súlade so základnými 

právami a slobodami. Uznávame však, že ak vezmeme do úvahy otázku bezpečnostných 

štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti, tieto častokrát tvorí samotný trh a nemusia 

prakticky odzrkadľovať požiadavky základných práv a slobôd. Z dlhodobého hľadiska je ale 

takýto prístup neudržateľný. Cesta dodržiavania štandardov, ktoré schváli a publikuje EÚ vo 

svojom vestníku je pre prevádzkovateľov ľahšou, nakoľko nemusia interpretovať požiadavky 

právneho predpisu, ale „nabehnú“ na už presne upravený proces. Na strane druhej, zákonodarca 

na úrovní EÚ nemá právo tieto štandardy vetovať. Navyše, otvorenou otázkou stále ostáva, či 

Súdny dvor Európskej únie má kompetenciu štandardy preskúmavať. Ak je odpoveď negatívna, 

otvára to pandorinu skrinku...72 

 

Ak zároveň vezmeme do úvahy, že kybernetická bezpečnosť sa zameriava na ochranu 

tzv. aktív, je možné konštatovať, že prirodzeným dôsledkom potreby fungovania vnútorného 

trhu a ochrany aktív bude vnímanie kybernetickej bezpečnosti v kontexte práva na podnikanie 

resp. práva vlastniť majetok. Toto konštatovanie ale samozrejme neplatí v súvislosti s orgánmi 

verejnej moci, ktoré musia primeranú bezpečnosť zabezpečiť taktiež, ale s cieľom ochrany 

aktív, ktoré využívajú na plnenie úloh vo verejnom záujme. Z pohľadu adresátov právnych 

noriem, ktorým je legislatíva kybernetickej bezpečnosti primárne venovaná tak možno zhrnúť, 

že z hľadiska základných práv a slobôd je potrebné diskutovať predovšetkým právo vlastniť 

majetok (vrátane práva na podnikanie a ochrany duševného vlastníctva) a právo na dobrú 

správu veci verejných.  

Každá minca má ale dve strany a nemožno opomenúť ďalší subjekt v rovnici 

kybernetickej bezpečnosti – fyzické osoby, ktorých informácie častokrát aktíva tvoria. Z ich 

pohľadu je osobitne dôležité zvýrazniť právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov. 

Čiastočne možno hovoriť aj o slobode prejavu v podobe práva na informácie, ktoré sa týkajú 

 
71 Pozri FUSTER, G. – JASMONTAITE, L.: Cybersecurity Regulation in the European Union: 

The Digital, the Critical and Fundamental Rights. In CHRISTENSEN, M. et al. (eds).: Ethics of Cybersecurity. 

Springer, 2020, s. 97 - 116. 
72 Pozri diskusiu v VAELE, M. – BORGESIUS, F.Z.: Demystifying the Draft EU Artificial Intelligence Act. DOI: 

https://arxiv.org/ct?url=https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.9785%2Fcri-2021-220402&v=ec7cae1dm, s. 14 - 

15. 

https://arxiv.org/ct?url=https%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.9785%2Fcri-2021-220402&v=ec7cae1dm
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bezpečnostných incidentov a právnych povinností informovania o nich. Výber relevantných 

základných práv a slobôd podporuje aj recitál 75 smernice NIS: 

 

„V tejto smernici sa dodržiavajú základné práva a zásady uznané Chartou základných práv 

Európskej únie, najmä právo na rešpektovanie súkromného života a komunikácie, ochrana osobných 

údajov, sloboda podnikania, právo vlastniť majetok, právo na účinný prostriedok nápravy pred 

súdom a právo na vypočutie. Táto smernica by sa mala vykonávať v súlade s uvedenými právami 

a zásadami.“ 

 

Ochranu práva na súkromie a slobody prejavu výslovne spomína aj David Kaye vo 

svojej správe pre Organizáciu spojených národov.73 Na vyššie spomenuté základné ľudské 

práva sa v tejto kapitole zameriame.  

 

2.2 Adresáti povinností  

 Ako postupne vysvetlíme v ďalších častiach tejto učebnice, požiadavky kybernetickej 

bezpečnosti sa vzťahujú na dva typy subjektov – prevádzkovateľov základných služieb 

a poskytovateľov digitálnych služieb. Nie je rozhodujúce, či daný subjekt pôsobí ako 

súkromnoprávna entita alebo orgán verejnej moci. Ak spĺňa kritéria pre prevádzkovateľa 

základnej služby alebo poskytovateľa digitálnej služby, budú sa na neho vzťahovať požiadavky 

vyplývajúce z legislatívy. Preto je nevyhnutné tieto požiadavky vnímať dvojakým spôsobom 

v kontexte základných ľudských práv a slobôd. V prvom rade ako právo vlastniť majetok resp. 

podnikať pre subjekty pôsobiace v súkromnej sfére. V druhom rade ako zvýraznenie 

požiadavky dobrej správy veci verejných pre orgány verejnej moci. 

 

2.2.1 Právo podnikať a vlastnícke právo 

Ako prvé zo základných práv, ktoré explicitne spomína aj samotná Smernica NIS je 

v kontexte kybernetickej bezpečnosti nutné spomenúť právo podnikať a vlastnícke právo.  

Sloboda podnikania je zaručená článkom 16 Charty:  

 

„Sloboda podnikania sa uznáva v súlade s právom Únie, vnútroštátnymi právnymi predpismi a 

praxou.“ 

 

 
73 KAYE, D.: Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of 

Opinion and Expression : note / by the Secretary-General. Dostupné na 

https://digitallibrary.un.org/record/1304394.  

https://digitallibrary.un.org/record/1304394
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Základom tohto práva je rešpektovanie slobody vyvíjať ekonomické aktivity vo vlastnom mene. 

SDEÚ vo svojej judikatúre taktiež zdôrazňuje, že súčasťou tohto práva je aj ochrana 

obchodných tajomstiev.74 Práve ochrana svojho know-how môže byť katalyzátorom pre 

implementovanie bezpečnostných opatrení. 

 

 Sloboda podnikania a jej výkon je úzko previazaná s vlastníckym právom. Ochrana 

vlastníckeho práva je predmetom článku 17 Charty: 

 

„1.   Každý má právo vlastniť svoj oprávnene nadobudnutý majetok, užívať ho, nakladať s ním a 

odkázať ho. Nikoho nemožno zbaviť jeho majetku, s výnimkou verejného záujmu, v prípadoch a za 

podmienok, ktoré ustanovuje zákon, pričom musí byť včas vyplatená spravodlivá náhrada. Užívanie 

majetku môže byť upravené zákonom v nevyhnutnej miere v súlade so všeobecným záujmom. 

2.   Duševné vlastníctvo je chránené.“ 

 

 Kým článok 16 Charty chráni proces nadobudnutia majetku, článok 17 Charty chráni už 

nadobudnutý majetok – vlastnícke právo. Pod pojmom majetok je potrebné rozumieť nielen 

hnuteľné, ale aj nehnuteľné komodity, ako napríklad duševné vlastníctvo potvrdené druhým  

odsekom diskutovaného článku. Zároveň daný článok upravuje podmienky pre obmedzenie 

vlastníckeho práva. 

Ak sa nad článkami 16 a 17 Charty zamyslíme vo vzájomnej súvislosti v kontexte 

kybernetickej bezpečnosti, môžeme sa na to z pohľadu adresáta povinností (podnikateľa) 

pozrieť dvojakým spôsobom. Na jednej strane podnikateľ musí v zmysle požiadaviek na 

kybernetickú bezpečnosť svoj majetok chrániť a dodržiavanie týchto pravidiel je v gescií 

príslušného orgánu. Ak tieto pravidlá nedodrží, môže mu byť uložená pokuta alebo iná sankcia. 

EÚ resp. štát v tomto prípade vyžaduje minimálny bezpečnostný štandard pre určité subjekty 

zo súkromného sektora, pričom toto konštatovanie špecificky platí pre kritické služby pre 

fungovanie hospodárstva alebo štátu ako dopravné služby, finančné služby či energetické 

podniky.  

 Na strane druhej by podnikateľ mal chcieť minimálne niektoré svoje aktíva chrániť. 

Informácie o svojich zákazníkoch, dáta odvodené o ich správaní či iné kritické aktíva 

predstavujú kľúč pre podnikanie a častokrát aj zväčšovanie majetku. Z tohto pohľadu je 

ochrana majetku nevyhnutnou súčasťou podnikania, pričom jej výkonu svedčia práve 

bezpečnostné opatrenia, z ktorých viaceré predpisuje európska a národná legislatíva.  

 
74 Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, C-1/11 - Interseroh Scrap and Metals Trading. 
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2.2.2 Právo na dobrú správu veci verejných  

 Inou optikou je pohľad orgánov verejnej moci, ktoré majú častokrát k dispozícií veľmi 

presné databázy informácií o svojich občanoch. Tie sú následné využívané pre plnenie úloh vo 

verejnom záujme. Cenné informačné aktíva sa tak nenachádzajú iba v rukách súkromných 

spoločností, ale aj štátu. Vzhľadom na to, že cieľom štátu nie je produkovanie zisku a štát „nie 

je firma,“ nemožno v kontexte kybernetickej bezpečnosti hovoriť o vlastníckom práve 

a slobode podnikania.75  

 Charta v článku 41 obsahuje právo na dobrú správu veci verejných:  

 

„1.   Každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti 

nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote. 

2.   Toto právo zahŕňa najmä: 

a) právo každého na vypočutie pred prijatím akéhokoľvek individuálneho opatrenia, ktoré  

 by sa ho mohlo nepriaznivo dotýkať; 

b) právo každého na prístup k spisu, ktorý sa ho týka, za predpokladu rešpektovania 

 oprávnených záujmov dôvernosti a služobného a obchodného tajomstva; 

c) povinnosť administratívy odôvodniť svoje rozhodnutia. 

3.   Každý má právo na náhradu škody spôsobenej inštitúciami alebo zamestnancami Únie pri 

výkone ich funkcií v súlade so všeobecnými zásadami spoločnými pre právne poriadky členských 

štátov. 

4.   Každý sa môže obrátiť na inštitúcie Únie v jednom z jazykov zmlúv a musí dostať odpoveď v 

rovnakom jazyku.“ 

 

 Z dikcie diskutovaného článku by sa mohlo zdať, že právo na dobrú správu veci 

verejných je čisto procesným právom a vzťahuje sa len na správne konania, kde účastníkom 

konania priznáva určité penzum práv. Nie je to však tak. V prvom rade tomu nasvedčuje 

demonštratívny výpočet jednotlivých práv. V druhom rade, jeho vnímanie a interpretácia 

v rámci aplikácie sa nevzťahuje len na správne právo procesné, ale toto právo by sa malo 

uplatňovať v každom segmente pri správe veci verejných.76 Tomuto prístupu zodpovedá aj 

prístup k tomuto právu v rámci Európskeho kódexu dobrej správnej praxe (Kódex dobrej 

správnej praxe), ktorý prijal Európsky parlament v roku 2001. Kódex dobrej správnej praxe sa 

však vzťahuje iba na úradníkov v rámci inštitúcii EÚ.  Môže však slúžiť ako inšpirácia aj pre 

 
75 Pre účely tejto state nebudeme bližšie rozoberať polo-štátne verejné podniky, ktoré majú špecifické úlohy 

a nachádzajú sa na pomedzí súkromného a verejného sektora. 
76 PEKÁR, B. : Európske správne právo a európsky správny priestor. 1. vydanie. Euroiuris, 2012, s. 64 a ďalšie. 
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výkon verejnej správny v jednotlivých členských štátoch, nakoľko zakotvuje princípy dobrej 

verejnej správy.77 

 

„Napriek tomu kódex poslúžil ako inšpirácia pre určité podobné texty v členských štátoch Európskej 

únie, kandidátskych krajinách a tretích krajinách. Okrem toho sa vo vysvetleniach, ktoré sú súčasťou 

Charty základných práv, objasňuje, že právo na dobrú správu sa zakladá na judikatúre Súdneho 

dvora týkajúcej sa dobrej správnej praxe ako všeobecnej zásady práva  

EÚ. Takéto všeobecné zásady tiež zaväzujú členské štáty, keď pôsobia v rámci rozsahu práva EÚ.“ 

 

 Článok 21 tohto kódexu výslovne stanovuje povinnosť úradníkov zachovávať ochranu 

osobných údajov, s ktorými dôjdu do styku s odkazom na nariadenie, ktoré sa na túto oblasť 

v vzťahuje.78 Princípy dobrej verejnej správy sú spomenuté v texte recitálu 28 tohto nariadenia 

v súvislosti s prenosom osobných údajov: 

 

„V takýchto prípadoch by prevádzkovateľ mal preukázateľne zvážiť rôzne protichodné záujmy s 

cieľom posúdiť primeranosť požadovaného prenosu osobných údajov. Tento osobitný účel vo 

verejnom záujme by sa mohol týkať transparentnosti inštitúcií a orgánov Únie. Inštitúcie a orgány 

Únie by mali v súlade so zásadou transparentnosti a dobrej správy vecí verejných preukázať takúto 

nutnosť, keď sami iniciujú prenos.“ 

 

 Nakoľko požiadavky bezpečnosti a ochrany údajov spolu súvisia, môžeme konštatovať 

že požiadavky legislatívy kybernetickej bezpečnosti je možné prepojiť aj s právom na dobrú 

správu veci verejných. Ak by platil opak, museli by sme uviesť absurdné tvrdenie, že 

zachovanie bezpečnosti aktív v dispozícií orgánov verejnej moci nie je pozitívnou praxou 

a dobrou verejnou správou. Opak je pravdou. 

 

2.3 Fyzické (dotknuté) osoby 

 Ako bolo uvedené vyššie, kybernetická bezpečnosť neovplyvňuje len priamych 

adresátov noriem v podobe regulovaných subjektov, ale aj iné fyzické osoby. Práve z ich 

pohľadu je diskusia možno ešte zaujímavejšia, nakoľko ide o otázky, ktoré sa bytostne dotýkajú 

každého z nás. Vzhľadom na to, že Charta odlišuje medzi právom na súkromie a právom na 

 
77 Kódex dobrej správnej praxe, s. 11. 
78 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES . Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39 

– 98.  
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ochranu osobných údajov, budeme požiadavky na kybernetickú bezpečnosť skúmať v každom 

z práv osobitne. Výklad doplníme o právo na informácie v súvislosti so slobodou prejavu, ktoré 

výslovne spomína aj Smernica NIS. 

 

2.3.1  Právo na súkromie 

 Právo na súkromie je predmetom ochrany v článku 7 Charty:  

 

„Každý má právo na rešpektovanie svojho súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie.“ 

 

Právo na súkromie má pomerne bohatý obsah. Ako už z dikcie ustanovenia článku 7 

Charty vyplýva, poskytuje ochranu súkromia v najširšom možnom rozsahu a to v podobe 

súkromného života, rodinného života, obydlia a zasielaných a prijímaných správ 

(komunikácia). Legálnu definíciu súkromia v Charte nenachádzame, judikatúra opakovane 

zdôraznila, že zásahy do práva na súkromie je potrebné skúmať od prípadu k prípadu a jeho 

definícia by bola v konečnom dôsledku kontraproduktívna a pravdepodobne aj reštriktívna.   

 Otázky kybernetickej bezpečnosti sa budú dotýkať predovšetkým záujmov súkromného 

života a komunikácie. Komunikáciu je potrebné vnímať a vykladať aj v kontexte 

technologického vývoja a zahŕňa ako klasickú listovú komunikáciu, tak aj digitálny prenos 

informácií prostredníctvom mailov alebo chatovacích aplikácií. Zásadné limity obsahuje právo 

EÚ práve v rámci prístupu prevádzkovateľov takýchto služieb a obsahu prenášaných správ. 

Osobitnou kapitolou je zachytávanie údajov v rámci sietí alebo pri poskytovaní služieb na účely 

bezpečnosti, kde je zo získaných dát možné vyvodiť pomerne presné závery o súkromnom 

živote jednotlivca.  

 

PRÍKLAD 

Z polohy jednotlivca možno vyčítať kde pracuje, kde býva, aké sú jeho obľúbené podniky či 

jeho vierovyznanie. Lokalizačné údaje môžu napomôcť aj ku zisteniu informácií 

o zdravotnom stave prostredníctvom návštevy zdravotníckych zariadení či laboratórií na 

odber biologického materiálu. Z týchto údajov slovami SDEÚ...“možno vyvodiť presné 

závery týkajúce sa súkromného života osôb, ktorých údaje boli uchovávané, ako ich 

každodenné zvyklosti, miesta ich trvalého alebo prechodného pobytu, denné alebo iné 

presuny, vykonávané činnosti, spoločenské vzťahy týchto osôb a spoločenské kruhy, v ktorých 

sa pohybujú.“79 

 

 
79 Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, Spojené veci C‑293/12 a C‑594/12 Digital Rights Ireland Ltd proti 

Minister for Communications, Marine and Natural Resources a i. a Kärntner Landesregierung a i., bod 27. 
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 Špecifickým prípadom sú aj štátne orgány, ktoré častokrát k takýmto údajom majú 

sprostredkovaný prístup cez telekomunikačných operátorov. Avšak tento prístup podlieha 

prísnym mantinelom, ktoré nastavila judikatúra. Ku otázkam bezpečnosti v intenciách práva na 

súkromie sa opakovane vyjadrujú aj súdne inštancie, aj keď nie vždy to robia priamo.  

 SDEÚ vo veci Digital Rights Ireland, skúmal otázku bezpečnosti ako sekundárny cieľ, 

ktorý mala zabezpečiť smernica o uchovávaní údajov. Táto smernica po teroristických útokoch 

na európskom kontinente umožňovala orgánom činným v trestnom konaní vyžadovať meta-

údaje z telekomunikačnej prevádzky (lokalizačné údaje či prevádzkové údaje, teda nie obsah 

prenášaných správ) a využiť ich na účely prevencie voči terorizmu. Problémom v tomto prípade 

bolo, že smernica neustanovovala adekvátnu dobu uchovávania údajov a umožňovala plošný 

zber údajov účastníkov telekomunikačnej prevádzky bez ohľadu na odôvodnenie obavy 

z trestne činnosti u konkrétneho jednotlivca. SDEÚ výslovne v bode 40 rozhodnutia uviedol: 

 

„Toto uchovávanie údajov nemôže tiež zasiahnuť do podstaty základného práva na ochranu 

osobných údajov zakotveného v článku 8 Charty, pretože smernica 2006/24 vo svojom článku 7 

stanovuje pravidlo týkajúce sa ochrany a bezpečnosti údajov, podľa ktorého poskytovatelia verejne 

dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejnej komunikačnej siete bez toho, aby 

boli dotknuté ustanovenia prijaté na uplatnenie smerníc 95/46 a 2002/58, musia dodržať určité 

zásady ochrany a bezpečnosti údajov, podľa ktorých členské štáty dbajú na to, aby sa prijali vhodné 

technické a organizačné opatrenia proti náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, ako aj proti strate 

či náhodnej zmene údajov.“ 

 

 Aspekt bezpečnosti údajov si SDEÚ odvodil od sekundárneho cieľa smernice, ktorá 

vychádzala a primárne zasahovala do práva na súkromie v zmysle článku 7 Charty. SDEÚ 

z dôvodov nedostatočnej kvality vyžadovaných bezpečnostných opatrení túto smernicu zrušil 

pre nesúlad s právom na súkromie. Judikatúra tak pomerne nahlas vyžaduje splnenie 

minimálneho bezpečnostného štandardu pri zásahoch do súkromia. Predmetnú požiadavku 

možno zasadiť do širšieho rámca v EÚ a konštatovať, že požiadavky na kybernetickú 

bezpečnosť v súvislosti s jednotlivcami možno rámcovať okrem iného aj právom na 

súkromie.80 

 Túto požiadavku opakovane zvýrazňuje aj Ústavný súd Slovenskej republiky. 

Naposledy tak urobil pri otázke prístupu Úradom verejného zdravotníctva SR ku údajom 

 
80 Pozri k tomu diskusiu v LYNSKEY, O.: The Foundations of EU Data Protection Law. Oxford: Oxford 

University Press, 2015, s. 271 a nasl. 
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o polohe od telekomunikačných operátorov za účelom ochrany života a zdravia pri boji 

s pandémiou šírenia nebezpečne nákazlivej choroby COVID-19:81 

 

„Zabezpečenie mimoriadne vysokej úrovne ochrany a bezpečnosti pomocou technologických a 

organizačných opatrení znamená, že čím sú údaje citlivejšie, tým je potrebnejšie trvať na 

kvalitnejších spôsoboch ochrany údajov proti zneužitiu (napr. formou asymetrického šifrovania, 

implementovaním certifikácie v oblasti bezpečnosti, obmedzením prístupu k údajom alebo 

vyškolením zodpovedných osôb). Bezpečnostné záruky pritom musia byť upravené osobitne a 

zodpovedať najnovším vysokým štandardom používaným v odborných kruhoch (porovnaj 

rozhodnutie Spolkového ústavného súdu Nemecka Vorratsdatenspeicherung, sp. zn. 1 BvR 256/08, 

1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08, body 224 a 225).“ 

 

 Na vyššie uvedené závery Ústavný súd SR nadviazal aj v prípade, ktorý sa týkal zberu 

údajov Finančnou správou SR prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice (tzv. 

eKasa). Aj v tomto prípade Ústavný súd SR judikoval, že pri orgánoch verejnej moci je 

požiadavka vysokej úrovne bezpečnosti pri spracúvaní údajov jednou z esenciálnych záruk 

proti zneužitiu. Ako rôzne formy bezpečnostných záruk nález uvádza asymetrické šifrovanie, 

certifikácia v oblasti bezpečnosti, obmedzenie prístupu k údajom alebo vyškolenie 

zodpovedných osôb.82 

 V slovenskej republike je situácia ešte špecifickejšia, keďže existuje osobitná právna 

úprava, ktorá je ekvivalentom legislatívy kybernetickej bezpečnosti a týka sa orgánov verejnej 

moci. Reč je o zákone č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému sa budeme ešte v tejto učebnici venovať. 

Požiadavky na bezpečnosť pri orgánoch verejnej moci sú tak do určitej miery zabezpečené 

práve súladom s týmto zákonom. 

Ako uzatvára aj Ústavný súd SR:  

 

„Tieto povinnosti sú realizáciou ústavnej povinnosti štátu aktívne chrániť dôvernosť a integritu 

informačných systémov, ktoré obsahujú osobné údaje jednotlivca. Právo na ochranu dôvernosti a 

integrity informačných systémov predstavuje súčasť ochrany podľa čl. 19 ods. 3 a čl. 22 ústavy 

(podobne BVerfG, 1 BvR 370/07, 1 BvR 595/07, BVerfG 120). Zároveň sú tieto opatrenia 

predpokladom akceptovateľného závažného zásahu do práva na ochranu osobných údajov (SDEÚ, 

Digital Rights Ireland, C-293/12 and C-594/12, ods. 66 – 67).83 

 
81 Uznesenie Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 13/2020, bod. 93. 
82 Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. PL. ÚS 25/2019-117, bod 106. 
83 Tamže, bod 111. 
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2.3.2 Právo na ochranu osobných údajov 

 Právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov sú práva, ktoré sa či už v praxi 

alebo odbornej spisbe častokrát zamieňajú prípadne sa s nimi pracuje ako so synonymami. 

Takýto prístup však nie je správny, nakoľko medzi nimi z hľadiska obsahu existujú určité 

rozdiely84 a navyše, Charta základných práv EÚ obe práva upravuje samostatne.  

Právo na ochranu osobných údajov je zakotvené v článku 8 Charty, na základe ktorého: 

 

„1.   Každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú 

2.   Tieto údaje musia byť riadne spracované na určené účely na základe súhlasu dotknutej osoby 

alebo na inom oprávnenom základe ustanovenom zákonom. Každý má právo na prístup k 

zhromaždeným údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo na ich opravu. 

3.   Dodržiavanie týchto pravidiel podlieha kontrole nezávislého orgánu.“ 

  

 Tieto požiadavky sú ďalej pretavené v sekundárnom práve EÚ, kde sa konkrétnym 

inštitútom venujeme v samostatnej kapitole tejto učebnice. 

 Ak však chceme diskutovať normatívny ľudsko-právny rámec práva na ochranu 

osobných údajov v kontexte kybernetickej bezpečnosti, je nevyhnutné spomenúť niekoľko 

kľúčových rozhodnutí a názorov SDEÚ, ktoré sa týkajúce cezhraničných prenosov osobných 

údajov do tretích krajín. 

 Cezhraničné prenosy osobných údajov do tretích krajín reflektujú situáciu, ak dochádza 

ku transferu osobných údajov mimo členské štáty Európskej únie a Európskeho hospodárskeho 

priestoru. V takom prípade musí prevádzkovateľ osobných údajov nájsť vhodný právny titul 

pre legálne vykonanie takéhoto cezhraničného prenosu.85 Často využívané tituly predstavujú 

tzv. rozhodnutia o primeranosti vydané Európskou komisiou (adequacy decisions) alebo 

osobitné medzinárodné zmluvy. Práve v kontexte týchto nástrojov SDEÚ judikoval určité 

východiská týkajúce sa zabezpečenia dát. 

 Z hľadiska medzinárodných dohôd a ich prieskumu je zaujímavý prípad, ktorý sa týkal 

bilaterálnej zmluvy medzi EÚ a Kanadou o výmene údajov v leteckej doprave.86 Napriek tomu, 

že SDEÚ bol pomerne kritický pri splnení náležitostí pre cezhraničné prenosy vyplývajúcich 

z Charty, parametre na bezpečnosť údajov považoval za splnené: 

 
84 Bližšie pozri FUSTER, G. – HIJMANS, H.: The EU rights to privacy and personal data protection: 20 years in 

10 questions. Discussion paper. Dostupné na: 

https://brusselsprivacyhub.eu/events/20190513.Working_Paper_Gonza%CC%81lez_Fuster_Hijmans.pdf.  
85 Bližšie pozri kapitolu Cezhraničné prenosy osobných údajov v MESARČÍK, M.: Ochrana osobných údajov. 

Učebnica. 1. vydanie. Bratislava: C.H. BECK, 2020, s. 133 – 147. 
86 Súdny dvor EÚ, STANOVISKO 1/15 SÚDNEHO DVORA (veľká komora) z 26. júla 2017. 

https://brusselsprivacyhub.eu/events/20190513.Working_Paper_Gonza%CC%81lez_Fuster_Hijmans.pdf
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„Napokon, na jednej strane pokiaľ článok 9 ods. 2 zamýšľanej dohody, ktorý stanovuje, že Kanada 

uchováva údaje z PNR „vo fyzicky bezpečnom prostredí, ktoré je chránené kontrolou prístupu“, 

znamená, že tieto údaje musia byť uchovávané na území Kanady, a na druhej strane pokiaľ sa článok 

16 ods. 6 tejto dohody, podľa ktorého po uplynutí obdobia na uchovávanie údajov z PNR Kanada 

tieto údaje zlikviduje, má chápať v tom zmysle, že ukladá povinnosť nenávratne tieto údaje zničiť, 

možno usúdiť, že tieto ustanovenia uvedenej dohody spĺňajú požiadavky jasnosti a presnosti.“87 

 

 V dvojici rozhodnutí SDEÚ, ktoré sa týkali posúdenia súladu rozhodnutí o primeranosti 

vydané pre USA luxemburský súd dvakrát rozhodol, že prijaté rozhodnutia o primeranosti nie 

sú v súlade so štandardom zakotveným v Charte.88 Vzhľadom na to, že tieto štandardy obsahujú 

aj požiadavky na bezpečnosť údajov, vrátane prístupu orgánov verejnej moci k nim, takýmto 

spôsobom sa prejavuje značný extra-teritoriálny vplyv práva na ochranu osobných údajov aj 

mimo hraníc EÚ. Zároveň, jednotlivé dozorné orgány v členských štátoch EÚ môžu na základe 

porušenia požiadaviek GDPR vrátane bezpečnosti pozastaviť cezhraničné prenosy z tretích 

krajín.89 Tieto požiadavky sa však netýkajú iba rozhodnutí o primeranosti, ale aj ďalších 

nástrojov pre cezhraničné prenosy. Pri posúdení úrovne tretej krajiny je preto vhodné, že ak 

prevádzkovateľ identifikuje odstrániteľné nedostatky, jednou z možností je implementácia 

dodatočných technických bezpečnostných záruk pre spracúvanie a uchovávanie údajov.90 

 Na základe vyššie uvedeného je možné uzavrieť, že EÚ v rámci svojich pravidiel na 

ochranu osobných údajov pri cezhraničných prenosoch explicitne vyžaduje splnenie určitých 

záruk, ktoré sa okrem iného týkajú aj bezpečnosti prenášaných dát a ich spracúvania v tretích 

krajinách.  

 

2.3.3 Právo na informácie 

 Na prvý pohľad sa možno nejaví, že kybernetická bezpečnosť môže v určitej miere 

súvisieť aj so slobodou prejavu a právom na informácie, avšak opak je pravdou. Sloboda 

prejavu a prístup ku informáciám má v európskej právnej kultúre výsostné postavenie 

 
87 Tamže, bod 210. 
88 Pozri Súdny dvor EÚ, C‑311/18 Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Ltd, Maximillianovi 

Schremsov a C‑362/14 Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner. 
89 Súdny dvor EÚ, C‑311/18 Data Protection Commissioner proti Facebook Ireland Ltd, Maximillianovi 

Schremsov, body 118 – 120. 
90 EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD: Recommendations 01/2020 on measures that supplement 

transfer tools to ensure compliance with the EU level of protection of personal data. Version 2.0. Adopted on 18 

June 2021, s. 21. 
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limitované inými právami a slobodami. Charta základných práv EÚ dané základné právo 

upravuje v článku 11: 

 

„1.   Každý má právo na slobodu prejavu. Toto právo zahŕňa slobodu zastávať názory a prijímať a 

rozširovať informácie a myšlienky bez zasahovania orgánov verejnej moci a bez ohľadu na hranice. 

2.   Rešpektuje sa sloboda a pluralita médií.“ 

 

 V kontexte kybernetickej bezpečnosti považujeme za nevyhnutné upriamiť pozornosť 

na aspekt prijímania informácií, predovšetkým zo strany jednotlivcov, či už v podobe občana 

alebo dotknutej osoby. Máme za to, že jednotlivci musia byť primeraným spôsobom 

informovaní o súvislostiach týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti. Tieto informačné 

povinnosti možno na pedagogické účely diferencovať na: 

a) informácie týkajúce sa bezpečnostných incidentov; a 

b) informácie týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti vo všeobecnosti. 

 

V prvom rade majú jednotlivci právo na informácie týkajúce sa bezpečnostných 

incidentov. Táto povinnosť má dve modality. Prvá modalita sa týka poskytnutia informácií 

o konkrétnom bezpečnostnom incidente konkrétnej množine osôb, ktorej sa incident týka. To 

znamená, že ak by došlo ku hackerskému útoku na orgán verejnej moci alebo službu, v ktorej 

sú spracúvané údaje dotknutej osoby, táto osoba má právo vedieť, že sa takýto incident odohral 

a aké opatrenia napadnutá inštitúcia prijala. Predmetná povinnosť je už dnes bežnou súčasťou 

právneho rámca a bude predmetom výkladu v ďalších kapitolách. Druhá modalita informačnej 

povinnosti sa týka poskytnutia všeobecných informácií a štatistických ukazovateľov o útokoch 

na konkrétnu organizáciu. Užívateľ alebo občan tak má možnosť posúdiť bezpečnosť 

a schopnosť odolnosti systémov, v ktorých sú jeho osobné údaje uchovávané a spracúvané. 

V druhom rade majú jednotlivci právo na informácie týkajúce sa kybernetickej 

bezpečnosti vo všeobecnosti. Tieto informácie by mali byť predovšetkým zverejnené orgánmi 

verejnej moci a štátom v podobe strategických dokumentov či správ o kybernetickej 

bezpečnosti. V podmienkach Slovenskej republiky takéto správy na ročnej báze publikuje 

Národný bezpečnostný úrad SR.91 

 

 

 
91 Pozri napríklad NÁRODNÝ BEZPENOŠTNÝ ÚRAD SR: Správa o kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej 

republike v roku 2020. Dostupné na: https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/urad/Sprava-o-kybernetickej-

bezpecnosti-2020.pdf.  

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/urad/Sprava-o-kybernetickej-bezpecnosti-2020.pdf
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/urad/Sprava-o-kybernetickej-bezpecnosti-2020.pdf


56 

 

 

 

3. PRÁVNA ÚPRAVA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 
 

Na právnu úpravu kybernetickej bezpečnosti možno vo všeobecnosti nazerať dvoma 

spôsobmi. V prvom prípade možno právnu úpravu kybernetickej bezpečnosti chápať najmä 

v kontexte technických a organizačných opatrení, prostredníctvom ktorých dôjde k identifikácii 

osoby, ktorá spôsobila kybernetický bezpečnostný incident. Na druhej strane existuje prístup 

k právu kybernetickej bezpečnosti, kedy sa prostredníctvom technických a organizačných 

opatrení zabezpečuje ochrana prostredia, bez toho, aby bolo potrebné vedieť identifikovať 

užívateľov či osoby, ktoré spôsobili kybernetický bezpečnostný incident. Zatiaľ, čo prvý prístup 

je príznačný pre Spojené štáty americké či štáty Južnej Ameriky, neskôr spomínaný prístup je 

príznačný pre Európu, a teda aj pre Slovenskú republiku.92 

Právnu úprava kybernetickej bezpečnosti na úrovni EÚ, ako aj Slovenskej republiky 

možno prirovnať k predpisom protipožiarnej ochrany, ktorých zmyslom je ukladať povinnosti 

konkrétnym subjektom, tak aby dodržiavali konkrétne bezpečnostné opatrenia a prijali také 

detekčné a reaktívne mechanizmy, ktoré by kybernetické bezpečnostné incidenty efektívne 

identifikovali, čo najrýchlejšie vyriešili a negatívne následky kybernetických bezpečnostných 

incidentov odstránili. Následná identifikácia páchateľov a ich postih je už predmetom iných 

právnych predpisov.93  

 

3.1 Právo kybernetickej bezpečnosti - pojem 

V odbornej a vedeckej literatúre možno len zriedkavo nájsť definíciu práva 

kybernetickej bezpečnosti. Jedným z autorov, ktorý definuje právo kybernetickej bezpečnosti 

je Jeff Kosseff. Podľa tohto autora predstavuje právo kybernetickej bezpečnosti:  

 

„právny rámec, ktorý zabezpečuje dôvernosť, integritu a dostupnosť verejných a súkromných 

informácií, systémov a sietí prostredníctvom nadčasovej regulácie a stimulov, s cieľom chrániť 

práva a súkromie jednotlivcov, ekonomické záujmy a národnú bezpečnosť.“94  

 

 
92 POLČÁK, R.: Kybernetická bezpečnosť. In POLČÁK, R.: a kol. Právo informačných technológií. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2018,  s. 587. 
93 Důvodová zpráva  k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti). Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0. 
94 KOSSEFF, J.: Defining Cybersecurity Law. In Iowa Law Review. 2018, 103: 985, 2018, s. 1010. 

 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0
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Hoci ide o veľmi širokú definíciu, ktorej autor sa zaoberá právom kybernetickej 

bezpečnosti z pohľadu anglo-amerického právneho systému,  pre účely tejto učebnice je 

dostačujúca a môže tvoriť vhodný základ pre pochopenie práva kybernetickej bezpečnosti. 

Predmetná definícia je výsledkom zodpovedania piatich základných otázok, ktorými 

sú:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo zabezpečujeme?  

Právo kybernetickej bezpečnosti by malo zabezpečiť dôvernosť, integritu a dostupnosť 

informácií, systémov a sietí. Potreba chrániť nielen informácie a údaje, ale aj systémy a siete je 

zvýraznená tým, že čoraz viac fyzických zariadení je pripojených do siete internet.95  

 

Kde a koho zabezpečujeme? 

Je potrebné zodpovedať na otázku, aké druhy informácií, systémov a sietí majú byť 

chránené právom kybernetickej bezpečnosti. Má byť právna úprava kybernetickej bezpečnosti 

zameraná skôr na verejný sektor? Alebo by sa mali rovnaké požiadavky aplikovať aj na 

súkromný sektor? Zákonné požiadavky na kybernetickú bezpečnosť verejnej infraštruktúry sa 

môžu odlišovať od požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť súkromnej infraštruktúry. Avšak 

 
95 Tamže, s. 995-996. 
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tvorcovia legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti si musia uvedomiť, že bezpečnosť 

alebo nedostatočná úroveň bezpečnosti systémov, sietí a informácií súkromného sektora môže 

ovplyvniť aj siete a systémy vo verejnom sektore.96  

 

Ako zabezpečujeme? 

Cieľom práva kybernetickej bezpečnosti je zabezpečiť dôvernosť, integritu a 

dostupnosť verejných a súkromných informácií, systémov a sietí. Avšak ako tento cieľ 

dosiahnuť? Právo kybernetickej bezpečnosti môže byť regulované právnymi predpismi, ktoré 

ukladajú povinnosti konkrétnym subjektom v podobe prijatia bezpečnostných opatrení 

a plnenia iných povinností. V prípade porušenia týchto povinností je týmto subjektom uložená 

sankcia. Avšak vyššie uvedený cieľ možno dosiahnuť aj inými právnymi predpismi, ktoré budú 

subjekty motivovať, aby implementovali konkrétne bezpečnostné opatrenia.97   

 

PRÍKLAD 

Štát môže prijať právnu úpravu, ktorá vytvorí daňové stimuly pre výrobcov robotických 

doručovacích zariadení, ak ich budú vyrábať pri dodržiavaní konkrétnych bezpečnostných 

opatrení.  

 

Kedy zabezpečujeme? 

Právo kybernetickej bezpečnosti by malo reagovať nielen na už vzniknuté kybernetické 

bezpečnostné incidenty, ale malo by pôsobiť aj preventívne, tak aby k takýmto incidentom 

dochádzalo čo najmenej. Taktiež by právna úprava kybernetickej bezpečnosti mala obsahovať 

inštitúty, ktoré by po vzniknutom kybernetickom bezpečnostnom incidente pomohli danému 

subjektu, čo najrýchlejšie vyriešiť kybernetický bezpečnostný incident a čo najskôr odstrániť 

následky kybernetických bezpečnostných incidentov. Takúto právnu úpravu možno označiť za 

nadčasovú, ktorá reaguje nielen na už vzniknutú situáciu, ale snaží sa jej predchádzať.98 

 

Prečo zabezpečujeme? 

Právna úprava kybernetickej bezpečnosti by mala v prvom rade zabezpečiť, aby sa 

predchádzalo vzniku ujmy, resp. zmierňovala sa už vzniknutá ujma, ktorá môže vzniknúť  

jednotlivcom ako následok kybernetického bezpečnostného incidentu.  

 
96 Tamže, s. 999. 
97 Tamže, s. 1001. 
98 Tamže, s. 1006 -1007.  
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PRÍKLAD 

Kybernetické bezpečnostné incidenty, ktoré môžu mať dopad na fyzické osoby, môžu byť 

v podobe porušenia ochrany osobných údajov, nemožnosti využívať základné služby ako 

preprava osôb, obmedzený prístup k pitnej vode, energiám a pod.   

 

Ďalším dôvodom prijatia právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti je zabrániť 

ekonomickým škodám, ktoré môžu byť následkom kybernetického bezpečnostného incidentu.  

 

PRÍKLAD 

Jeden prieskum uskutočnený v 30 krajinách ukázal, že celkové náklady na nápravu 

ransomvérového útoku sa výrazne zvýšili, zo 761 106 USD v roku 2020 na 1,85 milióna USD 

v roku 2021.99  

 

V neposlednom rade by malo právo kybernetickej bezpečnosti reflektovať aj 

bezpečnosť štátu. Kybernetické útoky môžu byť namierené aj na kritickú infraštruktúru štátu.  

 

PRÍKLAD 

Ako príklad možno uviesť kybernetické útoky na ukrajinské energetické spoločnosti v roku 

2016, ktoré spôsobili výpadok elektrickej energie pre vyše 700 000 ľudí na niekoľko 

hodín.100 

 

V súvislosti s právom kybernetickej bezpečnosti taktiež vzniká otázka, či je právo 

kybernetickej bezpečnosti samostatným právnym odvetvím právneho poriadku alebo zmesou 

právnych predpisov z iných právnych odvetví, ako správne právo, občianske právo, obchodné 

právo či trestné právo. A je odpoveď na túto otázku vôbec dôležitá? Ottová vymedzuje znaky 

samostatného právneho odvetvia tak, že (i) upravuje určitú oblasť spoločenského života alebo 

vzťahov – spoločný predmet, (ii) má špecifickú metódu regulácie a (iii) úlohu jednotiaceho 

prvku zohrávajú komplexné právne predpisy alebo kódexy. Tretia požiadavka však neplatí 

absolútne.101 Vo všeobecnosti možno konštatovať, že právo kybernetickej bezpečnosti všetky 

tieto znaky napĺňa. Upravuje určitú oblasť spoločenského života alebo vzťahov, ktorých cieľom 

 
99 ENISA: ENISA threat landscape 2021. 2021, s. 40. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021.  
100 WILLIAMS, B. K.: Cyberattack on Ukrainian power company a 'coordinated effort'. Dostupné na: 

https://thehill.com/policy/cybersecurity/265394-cyberattack-on-ukrainian-power-company-a-coordinated-effort.  
101 OTTOVÁ, E.: Teória práva. 1. vyd. Bratislava: Heuréka, 2010, s. 228. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2021
https://thehill.com/policy/cybersecurity/265394-cyberattack-on-ukrainian-power-company-a-coordinated-effort
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je zaistenie dôvernosti, integrity a dostupnosti verejných a súkromných informácií, systémov 

a sietí. Kybernetická bezpečnosť ako normatívny koncept nemá vo fyzickom svete obdobu. 

Avšak v práve je možné vytvoriť aj nové fenomény, ktoré v reálnom svete nemajú paralelu, 

pričom právo nemusí brať do úvahy kvalitu reálneho sveta, ale môže vytvoriť aj normatívne 

koncepty bez ohľadu na skutočnosť. Takýmto príkladom je práve zavedenie pojmu 

kybernetickej bezpečnosti.102 Ako budeme vidieť v ďalšej časti učebnice, právo kybernetickej 

bezpečnosti reguluje spoločenské vzťahy nielen právnymi normami, ale aj  inými regulačnými 

nástrojmi, ako je súťaž, konsenzus (consensus), komunikácia či kód. Analýza právnej úpravy 

kybernetickej bezpečnosti nám ukáže, že na úrovni práva EÚ či vnútroštátneho poriadku 

Slovenskej republiky sú prijaté komplexné právne predpisy z tejto oblasti a čiastkové 

problematiky sú upravené špecificky v iných právnych predpisoch.  

Avšak z praktického hľadiska dnes nie je dôležité poskytnúť vyčerpávajúcu odpoveď 

na otázku, či je právo kybernetickej bezpečnosti samostatným právnym odvetvím. Oveľa 

dôležitejším aspektom je, aby tvorcovia legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti 

rozumeli na dostačujúcej úrovni technológiám a základom kybernetickej bezpečnosti, tak aby 

prijímali flexibilnú a nadčasovú právnu úpravu, ktorá bude reagovať na nové kybernetické 

hrozby. V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby pri tvorbe tak dôležitých právnych predpisov, 

akými právne predpisy z oblasti kybernetickej bezpečnosti sú, tvorcovia legislatívy využili 

poznatky odborníkov z oblasti informačných a komunikačných technológií či práva. 

Pochopiteľne by mali na dostačujúcej úrovni rozumieť technológiám a základom kybernetickej 

bezpečnosti aj orgány aplikácie práva, ktoré v rámci svojej rozhodovacej činnosti môžu 

rozhodovať o rôznych aspektoch kybernetickej bezpečnosti.  

  

3.2 Regulačné nástroje kybernetickej bezpečnosti  

V oblasti kybernetickej bezpečnosti vystupuje mnoho zainteresovaných subjektov. 

V prvom rade možno uviesť tvorcov pravidiel kybernetickej bezpečnosti, príjemcov týchto 

pravidiel, či osoby, ktoré je potrebné chrániť pred kybernetickými útokmi, ako aj osoby, ktoré 

je potrebné informovať o bezpečnostných incidentoch. Čo sa týka technológií, ktoré je potrebné 

chrániť, pôjde najmä o IKT danej organizácie. Medzi procesy, ktoré zabezpečujú úroveň 

dostatočnej úrovne kybernetickej bezpečnosti možno zaradiť napr. riadenie aktív a rizík, správu 

užívateľov a ich rolí, audit kybernetickej bezpečnosti, reakcie na kybernetické útoky a ďalšie. 

 
102 POLČÁK, R.: Kybernetická bezpečnosť. In POLČÁK, R. a kol.: Právo informačných technológií. Praha: 

Wolters Kluwer ČR, 2018,  s. 587. 
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Pre oblasť kybernetickej bezpečnosti je príznačné prijímanie bezpečnostných opatrení, ktoré 

majú odvrátiť hrozby, resp. zmierniť následky úspešného kybernetického bezpečnostného 

incidentu. Nemenej dôležitou časťou je detekcia a následná reakcia na úspešné kybernetické 

incidenty.    

Pri pohľade na všetky zainteresované subjekty, ich záujmy v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti, pri pohľade na všetky technológie a jednotlivé procesy, ktoré sa v tejto oblasti 

zavádzajú, vzniká otázka, či problematika kybernetickej bezpečnosti môže byť vyriešená len 

prijatím legislatívnych aktov alebo existujú aj iné nelegislatívne regulačné nástroje, 

prostredníctvom ktorých dochádza k regulácii tejto oblasti.  

Prvým nástrojom regulácie sú pochopiteľne právne normy,103 ktoré sú obsiahnuté 

najmä v legislatívnych aktoch prijatých na úrovni EÚ, ako aj Slovenskej republiky. V prípade 

kybernetickej bezpečnosti by sme mohli právne normy rozdeliť do troch kategórií, a to na 

základe toho, akým spôsobom majú regulovať správanie adresátov týchto právnych noriem. 

Konkrétne ide  o:  

• právne normy, ktoré určujú, aký výsledok má adresát týchto právnych noriem 

dosiahnuť, 

• právne normy, ktoré presne stanovujú, aké nástroje má adresát právnych noriem 

použiť, 

• právne normy, ktoré stanovujú, aký postup má adresát právnych noriem použiť.104 

Pri identifikácii týchto druhov právnych noriem je vždy potrebné vychádzať z kontextu, 

nakoľko sa niektoré druhy môžu prelínať, a to najmä v prípade právnych noriem, ktoré určujú 

výsledok a právnych noriem, ktoré určujú nástroje.  

 

PRÍKLAD 

Ako príklad možno uviesť ustanovenie zo zákona o bezpečnosti a súkromí vo vozidle z roku 

2015105, kde je v právnej norme uvedené: „vstupné body budú schopné okamžite odhaliť, 

nahlásiť a zastaviť pokus o zachytenie údajov o jazde a prevzatie kontroly nad vozidlom.“106  

 
103 Regulácia prostredníctvom právnych noriem možno označiť za reguláciu správania na základe príkazov. Tieto 

mechanizmy sú založené na štátom uznaných a vyhlásených právnych predpisoch, ktoré obsahujú právne normy, 

ktoré zakazujú určité druhy správania, a v prípade porušenia týchto právnych noriem dochádza k ukladaniu 

sankcií. Bližšie pozri MORGAN, B. a YEUNG, K.:  An introduction to law and regulation. Texts and materials. 

The law in context series. Cambridge: Cambridge University Press; 2007, s. 79-146. 
104 SCHELLEKENS, M.  Car hacking: Navigating the regulatory landscape. In Computer Law and Security 

Review. 2015, roč. 32, č. 2, s. 307-315. 
105 Zákon o bezpečnosti a súkromí vo vozidle z roku 2015, ktorý bol prijatý v USA. Dostupné na: 

https://www.markey.senate.gov//imo/media/doc/SPY%20Car%20legislation.pdf.  
106 § 30129, ods. 4 zákona o bezpečnosti a súkromí vo vozidle z roku 2015.  

https://www.markey.senate.gov/imo/media/doc/SPY%20Car%20legislation.pdf
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Predstavuje schopnosť: „odhaliť, nahlásiť a zastaviť“ výsledok alebo je možná interpretácia 

v zmysle, že je potrebné prijať opatrenia, ktoré zabezpečia odhalenie, nahlásenie, zachytenie? 

Oba výklady sú v tomto prípade akceptovateľné.107  

 

Použitie právnych noriem, ktoré nestanovujú presný špecifický spôsob, akým sa má 

dosiahnuť konkrétny výsledok, sú pre oblasť kybernetickej bezpečnosti príznačné. Pravidlá, 

ktoré nestanovujú konkrétny spôsob splnenia povinnosti, pričom je jej výkon ponechaný na 

regulovaný subjekt, sa nazývajú performatívne pravidlá.  

  

PRÍKLAD 

Smernica NIS v oblasti bezpečnostných požiadaviek stanovuje členským štátom povinnosť, 

aby: „prevádzkovatelia základných služieb prijali vhodné a primerané technické a 

organizačné opatrenia na riadenie rizík súvisiacich s bezpečnosťou sietí a informačných 

systémov, ktoré využívajú vo svojej prevádzke.“108 

 

Ako môžeme vidieť z vyššie uvedeného príkladu, výpočet konkrétnych opatrení, ktoré 

majú byť realizované, chýba. Je na členských štátoch, aké bezpečnostné požiadavky budú od 

konkrétnych subjektov vyžadovať, avšak tieto požiadavky musia dosiahnuť cieľ, ktorým je 

dostatočná úroveň bezpečnosti sietí a informačných systémov.  

 

PRÍKLAD 

Ďalším príkladom, kedy sa nestanovuje presný špecifický spôsob, akým sa má dosiahnuť 

konkrétny výsledok, je ustanovenie zákona o bezpečnosti a súkromí vo vozidle z roku 2015, 

v ktorom je uvedené, že: „všetky údaje o jazde zozbierané elektronickými systémami 

zabudovanými do motorových vozidiel musia byť primerane zabezpečené, aby sa zabránilo 

neoprávnenému prístupu.“109 

 

V prípade právnych noriem, ktoré sú zamerané na konkrétne nástroje, ktoré má adresát 

právnych noriem použiť, dochádza k povinnosti realizovať konkrétne bezpečnostné opatrenia 

zo strany subjektov.  

 

 

 
107 Uvedený príklad vychádza z príkladu uvedeného v  SCHELLEKENS, M.  Car hacking: Navigating the 

regulatory landscape. In Computer Law and Security Review. 2015, roč. 32, č. 2, s. 311. 
108 Čl. 14 smernice NIS.  
109 § 30129, písm. a), ods. 3 Zákona o bezpečnosti a súkromí vo vozidle z roku 2015. 
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PRÍKLAD 

Ako príklad možno uviesť predpis OSN č. 155, ktorý uvádza konkrétne opatrenia, ktoré je 

potrebné realizovať v prípade rôznych hrozieb. Ak sú napr. hrozbou médiá, ktoré sú 

infikované vírusmi a tieto médiá sú pripojené k vozidlu, tak bezpečnostným opatrením sú 

bezpečnostné kontroly, ktoré sa budú uplatňovať na externé rozhranie.110  

 

Popri právnych normách, ktoré sú zamerané na výsledok a konkrétne nástroje, sú 

v právnych predpisoch z oblasti kybernetickej bezpečnosti aj právne normy, ktoré stanovujú 

konkrétne postupy, resp. procesné povinnosti.  

 

PRÍKLAD 

Ako príklad možno uviesť predpis OSN č. 155, v zmysle ktorého sa musia dodržiavať 

najlepšie postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti týkajúce sa vývoja softvéru 

a hardvéru.111 

 

Vyššie uvedený príklad legislatívneho aktu, ktorý nedefinuje, čo možno považovať za 

najlepšie postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, nie je nedostatočnou právnou úpravou. 

Práve naopak. Najlepšie postupy v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa môžu s príchodom 

nových technológií a nových hrozieb meniť. Výhodou takýchto noriem je ich schopnosť 

promptne reagovať na dynamický charakter hrozieb, ktoré môžu vzniknúť v budúcnosti.  

Medzi ďalšie nástroje regulácie možno v zmysle klasifikácie, ktoré použili Morgan 

a Yeung zaradiť súťaž, konsenzus (consensus), komunikáciu a kód.112  

Medzi nástroje súťaže možno zaradiť napr. ekonomické nástroje. 

 

PRÍKLAD 

Poplatky, dane, dotácie, pokuty, obchodovateľné emisné/vlastnícke práva a zmeny v 

pravidlách zodpovednosti.113 

 

 
110 Predpis OSN č. 155 – Jednotné ustanovenia na účely typového schvaľovania vozidiel vzhľadom na 

kybernetickú bezpečnosť a systém riadenia kybernetickej bezpečnosti [2021/387]. Príloha 5.  
111 Tamže.  
112 MORGAN B. a YEUNG, K.:  An introduction to law and regulation. Texts and materials. The law in context 

series. Cambridge: Cambridge University Press. 2007, s. 80-113. 
113 MORGAN, B. a YEUNG, K.:  An introduction to law and regulation. Texts and materials. The law in context 

series. Cambridge: Cambridge University Press; 2007, s. 85. 
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Konsenzus ako regulačný nástroj môže mať formy samoregulácie či rôznych 

kooperatívnych partnerstiev medzi súkromným a verejným sektorom, ktorých cieľom je 

regulácia spoločenského správania. Takýto druh regulácie má svoje pozitívne aj negatívne 

stránky. V prípade kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa vyznačuje značným technickým 

charakterom možno predpokladať, že táto časť priemyslu má viac informačných a odborných 

kapacít ako štát. Rizikom samoregulácie je, že nie vždy musí dostatočne zachytiť potrebu 

regulácie konkrétneho správania, resp. nie je tu dostatočný záujem zainteresovaných subjektov 

o samoreguláciu. Samotná kybernetická bezpečnosť rôznych IKT produktov nemusí byť vždy 

prioritou výrobcov. Preto v tejto oblasti nemusí dôjsť k úspešnej samoregulácii.114  

Ako príklad konsenzu v oblasti kybernetickej bezpečnosti uvádzame technické normy 

alebo štandardy, na ktoré často odkazujú aj legislatívne akty. Štandard možno z formálneho 

hľadiska definovať ako:  

 

„dokument, ktorý vznikol na základe konsenzu a bol schválený uznaným orgánom, ktorý poskytuje 

pre všeobecné a opakované použitie pravidlá, smernice alebo charakteristiky činností alebo ich 

výsledkov zamerané na dosiahnutie optimálneho stupňa usporiadania v danom kontexte.“115  

 

Z hľadiska orgánu, ktorý prijíma konkrétny štandard, možno štandardy rozdeliť na 

formálne a neformálne. Kým formálne štandardy boli schválené národnými116, európskymi117 

alebo medzinárodnými štandardizačnými orgánmi118, neformálne štandardy boli publikované 

organizáciami pre rozvoj štandardov, ktoré však nie sú uznané za štandardizačné orgány.119 

 

PRÍKLAD 

V oblasti kybernetickej bezpečnosti bolo prijatých viacero štandardov, či už na národnej, 

európskej alebo medzinárodnej úrovni. Ide najmä o medzinárodné štandardy prijaté 

Medzinárodnou organizáciou pre štandardizáciu (ďalej len „ISO“), konkrétne ISO/IEC 

27001 Information Security Management, ISO/IEC 27002:2022 Information security, 

 
114 Tamže, s. 92. SCHELLEKENS, M.  Car hacking: Navigating the regulatory landscape. In Computer Law and 

Security Review. 2015, roč. 32, č. 2, s. 313. 
115 ISO/IEC Guide 2:2004 Standardization and related activities – General vocabulary, s. 10. 
116 Zoznam národných štandardizačných orgánov dostupný na: 

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:5. 
117 Medzi európske štandardizačné orgány možno zaradiť European Committee for Standardization (CEN), 

European Committee for Electrotechnical Standardization (CENEL) a European Telecommunications Standards 

Institute (ETSI).  
118 Medzi medzinárodné štandardizačné orgány možno zaradiť International Organization for Standardization 

(ISO), International Electrotechnical Commission  (IEC) a International Telegraph Union (ITU). 
119 Napr. American Society for Testing Materials International, Society of Automotive Engineers, Internet 

Engineering Task Force a i.  
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cybersecurity and privacy protection — Information security controls či ISO/IEC 27032 

Cybersecurity Management.  

 

Je však potrebné uviesť, že v prípade medzinárodných štandardov, ako sú ISO štandardy 

platí, že štáty, ktoré participovali na ich príprave a prijatí, nie sú povinné prijať tieto štandardy 

ako národné štandardy. 

Komunikácia ako regulačný nástroj predstavuje spôsob informovania spotrebiteľov. 

Môže ísť o povinné informovanie spotrebiteľov o kybernetickej bezpečnosti alebo aj 

dobrovoľné informovanie.  

 

PRÍKLAD 

Príklad, ako informovať napr. vodiča a pasažierov o kybernetickej bezpečnosti jeho vozidla, 

možno nájsť už v spomínanom zákone o bezpečnosti a súkromí vo vozidle z roku 2015, 

v zmysle ktorého musí byť vozidlo vybavené kybernetickým informačným panelom, ktorý: 

„prostredníctvom ľahko zrozumiteľnej a štandardizovanej grafiky informuje spotrebiteľov o 

tom, do akej miery motorové vozidlo chráni kybernetickú bezpečnosť a súkromie majiteľov 

motorových vozidiel, nájomcov, vodičov a cestujúcich nad rámec minimálnych 

požiadaviek.“120  

Funkcie kybernetického bezpečnostného panela v zásade mohla vykonávať palubná doska 

vozidla (HMI), ktorá bude vodiča a pasažierov informovať o tom, či sú systémy bezpečné. 

 

PRÍKLAD 

Ďalším príkladom je akt o kybernetickej bezpečnosti, ktorý zavádza tri úrovne záruky na 

bezpečnosť produktu IKT, služby IKT a procesu IKT. Konkrétna úroveň záruky je základ 

pre presvedčenie, že produkt IKT, služba IKT alebo proces IKT spĺňa bezpečnostné 

požiadavky konkrétneho európskeho systému certifikácie kybernetickej bezpečnosti. 

 

PRÍKLAD 

Ďalším spôsobom ako spotrebiteľom ukázať, že konkrétne IKT produkty sú dostatočne 

zabezpečené, je vyzvať etických hackerov, aby sa pokúsili preniknúť do ich systémov. 

 

Kód - alebo taktiež niekedy nazývaný architektúra - je dôležitou formou regulácie 

v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Dôležitosť kódu ako jednej z modalít regulácie si 

 
120 § 32302, písm. c), ods. 2 Zákona o bezpečnosti a súkromí vo vozidle z roku 2015. 
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uvedomoval aj Lessig, ktorý tvrdí, že kód reguluje správanie užívateľov prostredníctvom 

softvéru a hardvéru. V prípade ak je prístup na webovú stránku podmienený prihlasovacím 

menom a heslom, pokiaľ nemáte správne heslo, tak sa k obsahu webovej stránky 

nedostanete.121  

 

3.3 Princípy právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti  

Právna úprava kybernetickej bezpečnosti tak na úrovni práva EÚ, ako aj právneho 

poriadku Slovenskej republiky je založená na nasledujúcich princípoch:122 

1. princíp technologickej neutrality, 

2. princíp ochrany informačného sebaurčenia človeka, 

3. princíp ochrany nedistributívnych (verejných) práv, 

4. princíp minimalizácie štátneho donútenia, 

5. princíp autonómie vôle regulovaných subjektov, 

6. princíp bdelosti vo vzťahu k ostatným štátom. 

Tieto princípy kybernetickej bezpečnosti sú aplikovateľné na právnu úpravu 

kybernetickej bezpečnosti vo všeobecnosti.  

 

Princíp technologickej neutrality 

Princíp technologickej neutrality sa v právnej úprave kybernetickej bezpečnosti 

prejavuje spôsobom, že vybrané subjekty, ktoré majú povinnosť realizovať konkrétne 

bezpečnostné opatrenia môžu tieto bezpečnostné opatrenia prijať pri využití rôznych 

technológií a postupov.123  

Právna úprava kybernetickej bezpečnosti je neutrálna voči výberu produktov či 

bezpečnostných riešení od rôznych dodávateľov. Pri uplatňovaní princípu technologickej 

neutrality sa odlišuje medzi samotným obsahom komunikácie a technológiami, ktoré tento 

 
121 MESARČÍK, M.: Právo, technológie a informačná spoločnosť. In HUSOVEC, M., MESARČÍK, M., 

ANDRAŠKO,J.: Právo informačných a komunikačných technológií 1. Bratislava: TINCT, 2020, s. 20-21. 
122 Uvedené princípy sa uplatňujú v českom zákone o kybernetickej bezpečnosti. Zastávame názor, že ich možno 

do značnej miery aplikovať aj v prípade právnej úpravy kybernetickej bezpečnosti v podmienkach právneho 

poriadku Slovenskej republiky. Bližšie pozri důvodová zpráva  k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o 

změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Dostupné na: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0. 
123 Princíp technologickej neutrality sa aplikuje aj v prípade právnej úpravy ochrany osobných údajov. Bližšie 

pozri: MESARČÍK, M.: Osobné údaje ako základ pre fungovanie umelej inteligencie. In MESARČÍK, M. a 

GYURÁSZ, Z.: Umelá inteligencia a právna úprava zdravotníctva v Slovenskej republike. 1. vydanie. Bratislava: 

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2020, s. 41. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0
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obsah ukladajú či prenášajú. Inými slovami, predmetom úpravy kybernetickej bezpečnosti nie 

je obsah prenášaných informácií.124  

 

PRÍKLAD 

Princíp dodržiavania princípu technologickej neutrality je vyjadrený napr. v recitáloch 

nariadenia o všeobecnej bezpečnosti.125 Predmetné nariadenie predpokladá, že 

automatizované vozidlá postupne prevezmú úlohy vodiča. Práve z tohto dôvodu by sa mali 

na úrovni EÚ prijať harmonizované pravidlá a technické požiadavky na automatizované 

systémy vozidiel. Pri prijímaní týchto pravidiel má byť dodržaná zásada technologickej 

neutrality.126 

 

Princíp ochrany informačného sebaurčenia človeka  

Pojem informačného sebaurčenia človeka v sebe zahŕňa katalóg absolútnych 

informačných práv človeka. Informačné sebaurčenie v sebe pôvodne zahŕňalo len pasívnu 

zložku, ktorou je ochrana diskrétnej informačnej sféry (ochrana diskrétnych informácií). 

Príkladmi práv v rámci pasívnej zložky informačného sebaurčenia je ochrana súkromia 

a ochrana osobných údajov. Informačné sebaurčenie obsahuje aj aktívnu zložku, ktorá 

predstavuje právo aktívne prijímať, spracovať a komunikovať informácie. Aktívna zložka 

informačného sebaurčenia vychádza z predpokladu, že človek nemôže žiť plnohodnotný 

súkromný život bez toho, aby mal možnosť komunikovať s okolitým svetom.127  

 

PRÍKLAD 

Ochrana osobných údajov je vyjadrená napr. v nariadení o všeobecnej bezpečnosti, v zmysle 

ktorého: „každé spracúvanie osobných údajov, ako napríklad informácií o vodičovi 

spracúvaných v zariadeniach na záznam údajov o udalostiach alebo informácií v systéme 

varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti alebo v systéme varovania vodiča 

 
124 Důvodová zpráva  k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti). Dostupné: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0.  

Pozri POLČÁK, R., HARAŠTA, J. a STUPKA, V.: Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno : 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 18. 
125 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2144 o požiadavkách na typové schvaľovanie 

motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek 

určených pre tieto vozidlá, pokiaľ ide o ich všeobecnú bezpečnosť a ochranu cestujúcich vo vozidle a zraniteľných 

účastníkov cestnej premávky.   
126 Recitál 23 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti. 
127 Důvodová zpráva  k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

kybernetické bezpečnosti). Dostupné na: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0. Bližšie 

k problematike informačného sebaurčenia pozri POLČÁK, R.: Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 

2012, 388 s. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0
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pred rozptýlením, sa musí vykonávať v súlade s právnymi predpismi Únie o ochrane údajov, 

a to najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679“.128   

 

Princíp ochrany nedistributívnych (verejných) práv  

V prípade princípu ochrany nedistributívnych (verejných) práv129 ide najmä o ochranu 

národnej bezpečnosti, ochranu kriticky dôležitých spoločenských či ekonomických činností 

a špecificky o ochranu bezpečnosti prostredia, v ktorom dochádza k realizácii informačných 

transakcií. Nedistributívny charakter bezpečnosti sa prejavuje najmä tým, že tento verejný 

statok nemožno priradiť žiadnemu jednotlivcovi a z jeho existencie nevznikajú subjektom 

konkrétne práva. Právo k ochrane bezpečnosti prostredia, v ktorom dochádza k realizácii 

informačných transakcií vykonáva výlučne štát.130  

 

Princíp minimalizácie štátneho donútenia  

Dodržiavaním princípu minimalizácie štátneho donútenia sa má docieliť, aby v prípade 

zásahu do ľudských práv a slobôd bol takýto zásah len v nevyhnutnej miere. 

  

PRÍKLAD 

V prípade kybernetickej bezpečnosti ide najmä o zásah do vlastníckeho práva subjektov. 

Správcovia a prevádzkovatelia sietí a informačných systémov budú musieť spĺňať konkrétne 

bezpečnostné opatrenia. 

 

V prípade jednotlivcov by nemalo nedochádzať k obmedzovaniu ich práv a slobôd, 

nakoľko právo kybernetickej bezpečnosti nezasahuje do ich súkromia a neukladá im žiadne 

povinnosti.  

 

 

 
128 Recitál 14 nariadenia o všeobecnej bezpečnosti. 
129 Vo všeobecnosti platí, že ústavná úprava postavenia jednotlivca v spoločnosti obsahuje ochranu individuálnych 

práv a slobôd, ako aj ochranu verejných statkov (public goods). V prípade verejných statkov (public goods), 

ktorými je napr. národná bezpečnosť, verejný poriadok či životné prostredie platí, že prospech z nich je nedeliteľný 

a ľudia nemôžu byť z ich užívania vylúčení. Verejný statok nemožno pojmovo, vecne i právne rozložiť na časti a 

tieto priradiť jednotlivcovi. Na druhej strane, základné práva a slobody ako osobná sloboda, sloboda prejavu, právo 

združovať sa a pod. možno pojmovo, vecne i právne členiť na časti a tieto priradiť jednotlivcom. Bližšie pozri: 

odlišné stanovisko Pavla Holländera k nálezu pléna Ústavního soudu zo dňa 3. 4. 1996, Pl.ÚS 32/95, 112/1996 

Sb., N 26/5 SbNU 215. 
130 POLČÁK, R., HARAŠTA, J. a STUPKA, V.: Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno : 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016,  s. 19. K nedistributívnym právam pozri: POLČÁK, R.: Internet 

a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012, 388 s. 
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PRÍKLAD 

V prípade nedostatočnej úrovne kybernetickej bezpečnosti, napr. automatizovaných vozidiel 

môže dôjsť k narušeniu integrity, dôvernosti údajov či dostupnosti údajov, čo môže viesť 

k narušeniu súkromia. Ak je následkom úspešného kybernetického útoku narušenie 

bezpečnej prevádzky vozidla, môže dôjsť aj k ujme na zdraví či k strate na životoch. Taktiež 

v prípade plne automatizovaných vozidiel, ktoré sa budú rozhodovať namiesto vodiča, vodič 

stráca autonómiu rozhodovania, čo môže predstavovať zásah do jeho základných ľudských 

práv.131  

 

Princíp minimalizácie štátneho donútenia sa prejavuje aj tým, že právna úprava 

kybernetickej bezpečnosti sa nevzťahuje na všetky siete a informačné systémy a ich správcov 

a prevádzkovateľov, ale len na vybraný okruh.132 

 

Princíp autonómie vôle regulovaných subjektov 

Pri rozmanitosti informačných systémov a ich správcov nie je vhodné a efektívne 

stanoviť špecifické povinnosti pre rôzne druhy subjektov. Spôsobilo by to situácie, kedy by 

niektoré subjekty museli realizovať bezpečnostné opatrenia, ktoré sú vzhľadom na ich 

informačné systémy príliš rozsiahle a na druhej strane by niektoré subjekty nedokázali 

splnením zákonných povinností dostatočne ochrániť svoje informačné systémy.  Princíp 

autonómie vôle regulovaných subjektov sa prejavuje tým, že adresátom právnych povinností je 

ponechaná voľnosť v spôsoboch, akými ich majú naplniť. Regulované subjekty majú voľnosť 

pri voľbe konkrétnych postupov ako zabezpečiť požadovaná úroveň funkčnosti bezpečnostných 

opatrení.133   

 

 

 

 
131 Bližšie pozri RADA EURÓPY: Study on the human rights dimensions of automated data rocessing techniques 

(in particular algorithms) and possible regulatory implications.  2017. Dostupné na: https://rm.coe.int/algorithms-

and-human-rights-en-rev/16807956b5.  Mohlo by ísť o zásah do osobnej autonómie ako jedného z hlavných 

princípov práv na súkromie, ktorý je zakotvený v čl. 8 Európskeho dohovoru o ľudských právach a súvisiacej 

judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva Evans v the United Kingdom App no 6339/05 (7. marec 2006) 46 

EHRR 34, para 57. 

práva, je ustáleným právom v judikatúre ESĽP.137 
132 POLČÁK, R., HARAŠTA, J. a STUPKA, V.: Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno : 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 20 a 23. 
133 POLČÁK, R., HARAŠTA, J. a STUPKA, V.: Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno : 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 24. Důvodová zpráva  k návrhu zákona o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Dostupné na: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0.   

https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-en-rev/16807956b5
https://rm.coe.int/algorithms-and-human-rights-en-rev/16807956b5
https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0
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Princíp bdelosti vo vzťahu k ostatným štátom 

Princíp bdelosti vo vzťahu k ostatným štátom je v medzinárodnom práve verejnom 

známy ako princíp due dilligence. Podľa tohto princípu je suverénny štát v rámci svojej 

jurisdikcie povinný brániť škodám, ktoré by mohli vzniknúť ostatným štátom alebo 

medzinárodnému spoločenstvu. V praktickej rovine môže dôjsť k situáciám, kedy sa zneužitím 

informačnej a komunikačnej infraštruktúry v jurisdikcii jedného štátu spácha kybernetický 

útok, ktorý má následky v inom štáte. Preto je dôležité, aby aj na národnej úrovni bola 

zabezpečená dostatočná úroveň kybernetickej bezpečnosti, tak aby informačné systémy neboli 

zneužívané ku kybernetickým útokom, ktoré smerujú na iné štáty.134    

 

PRÍKLAD 

Regulácia automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel sa vyznačuje 

harmonizáciou, čím sa má zabezpečiť, aby automatizované vozidlá mohli minimálne v rámci 

EÚ bez akýchkoľvek obmedzení jazdiť po pozemných komunikáciách. Je v záujme každého 

štátu, v ktorom bolo dané automatizované vozidlo registrované, aby tieto vozidlá spĺňali 

dostatočnú úroveň kybernetickej bezpečnosti, tak aby nespôsobovali škody v iných štátoch. 

Pod škodou spôsobenou automatizovaným vozidlom v inom štáte si možno predstaviť škody 

na majetku, ujmy na zdraví spôsobené narušením bezpečnej prevádzky vozidla, ktorá bola 

následkom úspešného kybernetického útoku voči automatizovanému vozidlu. Takýto útok 

mohol byť vykonaný v štáte, kde bolo vozidlo registrované. V prípade ak je automatizované 

vozidlo infikované a má v systémoch vložený vírus, je takéto automatizované vozidlo 

hrozbou pre iné vozidlá v inom štáte, účastníkov cestnej premávky, ako aj infraštruktúru 

(napr. inteligentné dopravné systémy, telekomunikačné siete a pod.). 

  

Ak by sa zneužitím informačnej komunikačnej infraštruktúry v jurisdikcii jedného štátu 

spáchal kybernetický útok, ktorý má následky v inom štáte, je potrebné ostatné štáty o tom 

bezodkladne informovať. 

 

 

 

 

 
134 POLČÁK, R. , HARAŠTA, J. a STUPKA, V.: Právní problémy kybernetické bezpečnosti. 1. vyd. Brno : 

Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2016, s. 25-26. Důvodová zpráva  k návrhu zákona o kybernetické 

bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Dostupné na: 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0. 

https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=7&ct=81&ct1=0


71 

 

 

PRÍKLAD 

Smernica NIS obsahuje ustanovenia, na základe ktorých príslušný orgán alebo jednotka 

CSIRT informuje ostatné postihnuté členské štáty, ak má incident závažný vplyv na 

kontinuitu základných služieb v týchto členských štátoch.135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
135 Č. 14 ods. 5 smernice NIS.  
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4. PRÁVO KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI NA ÚROVNI PRÁVA 

EÚ 
 

Aktivity EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti smerujú najmä k ochrane jednotného 

digitálneho trhu a dosiahnutiu vysokej úrovne kybernetickej bezpečnosti v EÚ. Prvým právne 

nezáväzným aktom EÚ v oblasti kybernetickej bezpečnosti bola Stratégia kybernetickej 

bezpečnosti Európskej únie136, ktorá bola prijatá v roku 2013 a stanovila strategické ciele a 

konkrétne opatrenia na dosiahnutie odolnosti, zníženie počítačovej kriminality, rozvoj politiky 

a kapacít kybernetickej obrany, rozvoj priemyselných a technologických zdrojov a vytvorenie 

koherentnej medzinárodnej politiky kybernetického priestoru pre EÚ.137  

Podľa predmetnej stratégie možno pod kybernetickou bezpečnosťou rozumieť 

nasledovné:  

 

„Kybernetická bezpečnosť obyčajne odkazuje na ochranné opatrenia a plány, ktoré môžu byť 

použité k ochrane kybernetickej domény, a to ako v civilnej, tak aj vo vojenskej oblasti, pred 

hrozbami, ktoré sú s nimi spojené alebo ktoré by mohli poškodiť jej vzájomne prepojené siete 

a informačnú infraštruktúru. Kybernetická bezpečnosť usiluje o zachovanie dostupnosti a integrity 

sietí a infraštruktúry a dôvernosť informácií v nich obsiahnutých.“138 

 

Pre účely tejto učebnice sa budeme venovať dvom základným záväzným legislatívnym 

aktom EÚ, ktoré sa primárne venujú otázke kybernetickej bezpečnosti. Týmito legislatívnymi 

aktami EÚ sú smernica NIS a akt o kybernetickej bezpečnosti.  

 

4.1 Smernica NIS139 

Prvým legislatívnym aktom prijatým európskym zákonodarcom v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti je smernica 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“). 

Napriek skutočnosti, že ide o legislatívny akt z oblasti kybernetickej bezpečnosti, 

smernica NIS neupravuje pojem kybernetická bezpečnosť, ale definuje pojem bezpečnosť sietí 

 
136 KOMISIA: Stratégia kybernetickej bezpečnosti Európskej únie. Brusel: 2013, s. 3. 
137 V decembri 2020 bol predstavený návrh novej stratégie kybernetickej bezpečnosti. Dostupné na: 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade.  
138 Tamže. 
139 Z anglického názvu Directive on security of network and information systems. 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade
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a informačných systémov. V zmysle čl. 4 ods. 1 smernice NIS predstavuje bezpečnosť sietí a 

informačných systémov:  

 

„schopnosť sietí a informačných systémov odolávať na určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek 

konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, autentickosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, 

prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných 

prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov.“ 

 

V zmysle recitálu 3 smernice NIS zohrávajú siete a informačné systémy, a 

predovšetkým internet zásadnú úlohu pri uľahčovaní cezhraničného pohybu tovaru, služieb a 

osôb. Z dôvodu tohto nadnárodného charakteru môžu mať zásadné narušenia týchto systémov, 

či už úmyselné, alebo nie a bez ohľadu na to, kde k nim dôjde, dôsledky pre jednotlivé členské 

štáty aj EÚ ako celok. V tejto súvislosti je bezpečnosť sietí a informačných systémov 

základným predpokladom hladkého fungovania vnútorného trhu. 

Za sieť a informačný systém v zmysle smernice NIS možno považovať: 

a) elektronickú komunikačnú sieť;140 

b) každé zariadenie alebo skupinu vzájomne prepojených alebo súvisiacich zariadení, z 

ktorých jedno alebo viaceré vykonávajú na základe programu automatické spracúvanie 

digitálnych údajov, alebo 

c) digitálne údaje, ktoré sa ukladajú, spracúvajú, získavajú alebo prenášajú 

prostredníctvom prvkov uvedených v písmenách a) a b) na účely ich prevádzkovania, 

používania, ochrany a udržiavania.141 

 

4.1.1 Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti 

Právna úprava kybernetickej bezpečnosti v smernici NIS nie je priamo orientovaná na 

ochranu fyzických a právnických osôb a nepriznáva im konkrétne práva v tejto oblasti. 

Smernica NIS stanovuje opatrenia na dosiahnutie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti 

sietí a informačných systémov v rámci EÚ s cieľom zlepšiť fungovanie vnútorného trhu. Na 

tento účel sa: 

- stanovujú pre všetky členské štáty povinnosti prijať národnú stratégiu v oblasti 

bezpečnosti sietí a informačných systémov, 

 
140 V zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje 

európsky kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie). 
141 Čl. 4 ods. 1 smernice NIS. 
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- vytvára skupina pre spoluprácu s cieľom podporiť a uľahčiť strategickú spoluprácu a 

výmenu informácií medzi členskými štátmi a rozvíjať vzájomnú dôveru medzi nimi, 

- vytvára sieť jednotiek pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov 

(computer security incident response teams network – ďalej len „sieť jednotiek CSIRT“) 

s cieľom prispievať k rozvoju dôvery medzi členskými štátmi a podporovať rýchlu a 

účinnú operačnú spoluprácu, 

- stanovujú bezpečnostné a oznamovacie požiadavky pre prevádzkovateľov 

základných služieb a pre poskytovateľov digitálnych služieb, 

- stanovujú povinnosti členských štátov určiť príslušné vnútroštátne orgány, národné 

jednotné kontaktné miesta a jednotky CSIRT s úlohami súvisiacimi s bezpečnosťou 

sietí a informačných systémov 

 

Smernica NIS je všeobecným právnym predpisom (lex generalis) v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti. V prípade, ak sa podľa právneho aktu EÚ špecifického (lex 

specialis) pre určité odvetvie vyžaduje, aby prevádzkovatelia základných služieb alebo 

poskytovatelia digitálnych služieb buď zaisťovali bezpečnosť ich sietí a informačných 

systémov, alebo aby oznamovali incidenty, uplatňujú sa ustanovenia tohto právneho aktu EÚ 

špecifického pre určité odvetvie. Podmienkou pre uplatnenie špecifického právneho aktu EÚ 

je, že tieto požiadavky musia mať aspoň rovnocenný účinok ako povinnosti stanovené 

v smernici NIS.142 

 

4.1.2 Prevádzkovatelia základných služieb a poskytovatelia digitálnych služieb   

V smernici NIS sú definované dva druhy hospodárskych subjektov, a to konkrétne 

prevádzkovatelia základných služieb (ďalej len „PZS“) a poskytovatelia digitálnych 

služieb (ďalej len „PDS“). Popri týchto subjektoch sú adresátmi právnych noriem obsiahnutých 

v smernici NIS aj samotné členské štáty, ktoré musia plniť konkrétne povinnosti.  

PZS sú verejné alebo súkromné subjekty, ktoré spĺňajú kritéria v zmysle čl. 5 ods. 2 

smernice NIS a typ takéhoto subjektu sa uvádza v prílohe II smernice NIS. Ide o subjekty 

z odvetvia: 

- energetiky,  

- dopravy,  

- bankovníctva,  

 
142 Čl. 1 ods. 7 smernice NIS. 
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- infraštruktúry finančných trhov,  

- zdravotníctva,  

- dodávky a distribúcie pitnej vody a  

- digitálnej infraštruktúry.  

Smernica NIS umožňuje členským štátom regulovať PZS podľa zásady minimálnej 

harmonizácie, čo znamená, že je možné, aby si členské štáty túto úpravu rozšírili i na ďalšie, 

smernicou neuvedené odvetvia.  

 

PRÍKLAD 

Slovenská republika pridala odvetvie verejná správa či pošta. Niektoré členské štáty pridali odvetvia 

ako sociálne služby, vzdelávanie, životné prostredie či potraviny. 

 

Zásada minimálnej harmonizácie vo vzťahu k PZS taktiež znamená, že členské štáty 

môžu uložiť požiadavky na PZS, ktoré sú prísnejšie, než požiadavky stanovené v smernici 

NIS.143  

 

4.1.3 Identifikácia prevádzkovateľov základných služieb 

Členské štáty sú zodpovedné za identifikáciu subjektov pre každé odvetvie a 

pododvetvie uvedené v prílohe II. Pre identifikáciu PZS sú stanovené tri kumulatívne kritériá, 

konkrétne: 

1. subjekt poskytuje službu, ktorá má zásadný význam z hľadiska zachovania kľúčových 

spoločenských a/alebo hospodárskych činností; 

2. poskytovanie tejto služby je závislé od sietí a informačných systémov a 

3. incident by mal závažný rušivý vplyv na poskytovanie uvedenej služby.144 

 

Ad 1) 

Prvou podmienkou je, aby subjekt poskytoval službu, ktorá má zásadný význam z 

hľadiska zachovania kľúčových spoločenských a/alebo hospodárskych činností. Pri 

posudzovaní toho, či subjekt poskytuje služby, ktoré sú pre zachovanie rozhodujúcich 

spoločenských alebo hospodárskych činností zásadné, stačí preskúmať, či uvedený subjekt 

poskytuje službu, ktorá je zahrnutá do zoznamu základných služieb. Zoznam služieb by mal 

 
143 KOMISA: Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posúdení jednotnosti prístupov členských štátov 

pri identifikácii prevádzkovateľov základných služieb v súlade s článkom 23 ods. 1 smernice 2016/1148/EÚ o 

bezpečnosti sietí a informačných systémov, s. 3-4. 
144 Čl. 5 ods. 1 a 2 smernice NIS.  



76 

 

pre členské štáty slúžiť ako referenčný bod umožňujúci identifikáciu PZS. Jeho účelom je určiť 

typy základných služieb v ktoromkoľvek danom odvetví uvedenom v smernici NIS.145 

Hoci smernica NIS bližšie nedefinuje pojem základná služba a nešpecifikuje, čo možno 

považovať za službu, ktorá má zásadný význam z hľadiska zachovania kľúčových 

spoločenských a/alebo hospodárskych činností, v kontexte zoznamu jednotlivých odvetví, 

pododvetví a typov subjektov v týchto odvetviach a pododvetviach podľa prílohy II smernice 

NIS, ide o také služby, bez ktorých by fungovanie spoločnosti bolo značne obmedzené.  

 

PRÍKLAD 

Vhodným príkladom je zoznam základných služieb, ktorý obsahuje česká vyhláška č. 

437/2017 o kritériích pro určení provozovatele základní služby.146 Napr. v sektore energetika, 

podsektore elektrina sú uvedené tieto služby: výroba elektriny, predaj elektriny, prevádzka 

prenosovej sústavy, prevádzka distribučnej sústavy.  

V prípade Slovenskej republiky k dnešnému dňu nebol vytvorený relevantný zoznam 

základných služieb, ktorý by slúžil ako referenčný bod umožňujúci identifikáciu PZS. 

Základnú službu možno v niektorých prípadoch vyčítať z uvedeného typu subjektu v danom 

odvetní a pododvetví.147 

 

Ad 2) 

Druhou podmienkou je, aby poskytovanie služby, ktorá má zásadný význam z 

hľadiska zachovania kľúčových spoločenských a/alebo hospodárskych činností bolo závislé od 

sietí a informačných systémov. 148  

 

PRÍKLAD 

Distribúciu pitnej vody okrem fyzických prvkov ako sú potrubia, čerpadlá a pod. bude 

zabezpečovať, resp. riadiť konkrétny informačný systém. 

 

Ad 3) 

   Pre splnenie tretej podmienky postačuje, aby mal incident závažný rušivý vplyv na 

poskytovanie služby, ktorá má zásadný význam z hľadiska zachovania kľúčových 

 
145 Čl. 5 ods. 2 písm. a) a body 19 a 23 preambuly smernice NIS. 
146 Dostupné na: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-

zakonu/SearchResult.aspx?q=437/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy.  
147 Dostupné na: https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/zakladne-sluzby.htm.  
148 Čl. 5 ods. 2 písm. b) smernice NIS. 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=437/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=437/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/zakladne-sluzby.htm
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spoločenských a/alebo hospodárskych činností.149 V súvislosti s určením závažného rušivého 

vplyvu zohľadňujú členské štáty v zmysle čl. 6 smernice NIS aspoň tieto medziodvetvové 

faktory: 

a) počet používateľov využívajúcich službu, ktorú poskytuje daný subjekt; 

b) závislosť ostatných odvetví uvedených v prílohe II od služby, ktorú poskytuje daný 

subjekt; 

c) vplyv, ktorý by mohli mať incidenty z hľadiska rozsahu a trvania na hospodárske a 

spoločenské činnosti alebo verejnú bezpečnosť; 

d) trhový podiel daného subjektu; 

e) geografické rozšírenie z hľadiska oblasti, ktorú by incident mohol postihnúť; 

f) význam subjektu z hľadiska zachovania dostatočnej úrovne služby, berúc do úvahy 

dostupnosť alternatívnych spôsobov poskytovania danej služby. 

Podľa potreby môžu členské štáty zohľadniť pri určení či by mal incident závažný rušivý 

vplyv aj faktory špecifické pre jednotlivé odvetvia.150 

 

PRÍKLAD 

Ako praktický príklad splnenia troch kumulatívnych podmienok by sme mohli uviesť subjekt 

Železnice Slovenskej republiky, ktoré prevádzkujú železničnú infraštruktúru. Tento subjekt 

je uvedený ako typ subjektu v odvetví doprava, pododvetví železničná doprava podľa prílohy 

II smernice NIS. Prevádzka železničnej infraštruktúry predstavuje službu, ktorá má zásadný 

význam z hľadiska zachovania kľúčových spoločenských a/alebo hospodárskych činností. 

Táto služba je poskytovaná prostredníctvom sietí a informačných systémov. Aby sme mohli 

povedať, že incident mal závažný rušivý vplyv na poskytovanie takejto služby, bolo by 

postačujúce aby bol naplnený aspoň jeden z medziodvetvových faktorov a aspoň jeden zo 

špecifických faktorov, ak sú pre dané odvetvie prijaté. V prípade ak by incident ochromil 

železničnú prepravu hoci len na jeden deň, malo by to negatívny dopad na zisky spoločnosti 

a ovplyvnilo by to aj iné odvetvia.  

 

4.1.4 Povinnosti 

PZS sú povinní prijať vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia na 

riadenie rizík súvisiacich s bezpečnosťou sietí a informačných systémov, ktoré využívajú vo 

svojej prevádzke a taktiež sú povinní prijať primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie a 

 
149 Čl. 5 ods. 2 písm. c) smernice NIS. 
150 Čl. 6 ods. 2 smernice NIS. 
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minimalizovanie vplyvu incidentov, ktoré ovplyvňujú bezpečnosť sietí a informačných 

systémov používaných na poskytovanie týchto základných služieb, s cieľom zabezpečiť ich 

kontinuitu.151  

Smernica NIS nedefinuje konkrétne druhy technických a organizačných opatrení. Je na 

členských štátoch, aké bezpečnostné požiadavky budú od konkrétnych subjektov vyžadovať, 

avšak tieto požiadavky musia dosiahnuť cieľ, ktorým je dostatočná úroveň bezpečnosti sietí 

a informačných systémov. 

Ďalšie povinnosti sa týkajú oznamovania incidentov, ktoré majú závažný vplyv na 

kontinuitu základných služieb, ktoré poskytujú. Smernica NIS definuje incident ako: 

 

„každá udalosť, ktorá má skutočne nepriaznivý vplyv na bezpečnosť sietí a informačných 

systémov.“152 

 

Avšak PZS nie sú povinní hlásiť všetky incidenty, ale len tie, ktoré majú závažný vplyv 

na kontinuitu základných služieb, ktoré poskytujú.153 S cieľom určiť závažnosť vplyvu 

incidentu sa zohľadnia najmä tieto parametre: 

a) počet používateľov postihnutých narušením základnej služby; 

b) dĺžka trvania incidentu; 

c) geografické rozšírenie z hľadiska oblasti, ktorú incident postihol.154 

Smernica NIS nešpecifikuje lehotu na oznámenie incidentov, ale len ukladá povinnosť 

pre PZS, aby bez zbytočného odkladu oznamovali príslušnému orgánu alebo jednotke CSIRT 

incidenty, ktoré majú závažný vplyv na kontinuitu základných služieb, ktoré poskytujú.155 

Oznámenia o incidentoch, ktoré majú závažný vplyv na kontinuitu základných služieb 

obsahujú informácie umožňujúce príslušnému orgánu alebo jednotke CSIRT určiť prípadný 

cezhraničný vplyv incidentu. Na základe týchto informácií, ktoré poskytol PZS v oznámení, 

je príslušný orgán alebo jednotka CSIRT povinná informovať ostatné postihnuté členské štáty, 

ak má incident závažný vplyv na kontinuitu základných služieb v týchto členských štátoch.156 

Smernica NIS taktiež upravuje možnosť informovania verejnosti o incidente. 

Príslušný orgán alebo jednotka CSIRT môže informovať o jednotlivých incidentoch verejnosť 

za splnenia dvoch podmienok. Prvou podmienkou je, aby došlo k porade príslušného orgánu 

 
151 Čl. 14 ods. 1 a 2 smernice NIS. 
152 Čl. 4 bod 7 smernice NIS. 
153 Čl. 14 ods. 3 smernice NIS. 
154 Čl. 14 ods. 3 smernice NIS. 
155 Čl. 14 ods. 3 smernice NIS. 
156 Č. 14 ods. 3 a ods. 5 smernice NIS. 
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alebo jednotky CSIRT s oznamujúcim PZS. Z tejto podmienky vyplýva, že príslušný orgán 

alebo jednotka CSIRT nemôže informovať o incidente verejnosť, pokiaľ to nebude 

prekonzultované s PZS, ktorého sa incident týka. Druhá kumulatívna podmienka je, aby bola 

informovanosť verejnosti potrebná na zabránenie incidentu alebo na riešenie prebiehajúceho 

incidentu.157 

Popri povinnom hlásení kybernetických bezpečnostných incidentoch upravuje smernica 

NIS aj dobrovoľné oznamovanie. Subjekty, ktoré neboli určené ako PZS a nie sú PDS, môžu 

na dobrovoľnom základe oznamovať incidenty, ktoré majú závažný vplyv na kontinuitu 

služieb, ktoré poskytujú.158 

Smernica NIS v súvislosti s PDS uplatňuje princíp maximálnej harmonizácie, čo 

znamená, že na rozdiel od úpravy PZS, nesmú členské štáty v prípade PDS prijať prísnejšie 

pravidlá, ako tie ktoré vyplývajú zo smernice NIS. PDS nepodliehajú procesu identifikácie ako 

v prípade PZS, nakoľko rozsah pôsobnosti smernice NIS sa vzťahuje na všetkých PDS, ktorí 

napĺňajú definičné znaky pojmu PDS. PDS je každá právnická osoba, ktorá poskytuje niektorú 

z týchto digitálnych služieb: 

a) online trhovisko, 

b) internetový vyhľadávač, 

c) služby cloud computingu, 

 

Online trhovisko je definované ako: 

 

„digitálna služba, ktorá umožňuje spotrebiteľom a/alebo obchodníkom v zmysle článku 4 ods. 1 

písm. a) a b) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ (18) uzavierať online kúpne 

zmluvy alebo zmluvy o službách s obchodníkmi buď na webovom sídle online trhoviska, alebo na 

webovom sídle obchodníka, ktoré využíva počítačové služby poskytované online trhoviskom.“159 

 

PRÍKLAD 

Online trhovisko predstavuje platformu, ktorá umožňuje kupujúcim (spotrebiteľom aj 

obchodníkom) a predajcom uskutočňovať predaje tovaru a služieb. Napríklad Amazon alebo 

eBay. 

 

 

 
157 Čl. 14 ods. 6 smernice NIS. 
158 Čl. 20 ods. 1 smernice NIS.  
159 Čl. 4 bod 17 smernice NIS. 
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 Internetový vyhľadávač je definovaný ako: 

 

„digitálna služba, ktorá umožňuje používateľom vyhľadávať v zásade na všetkých webových sídlach 

alebo na webových sídlach v konkrétnom jazyku informácie o akejkoľvek téme na základe kľúčového 

slova, vety alebo iných zadaných údajov, pričom jeho výsledkom sú linky, prostredníctvom ktorých 

možno nájsť informácie súvisiace s požadovaným obsahom.“160 

 

PRÍKLAD 

Napr. Google alebo Bing. 

Pojem internetový vyhľadávač nepokrýva online služby, ktoré porovnávajú ceny určitých 

výrobkov alebo služieb od rozličných obchodníkov a následne presmerujú používateľa na 

uprednostňovaného obchodníka, aby si kúpil jeho výrobok.161 

 

Služba v oblasti cloud computingu je definovaná ako: 

 

„digitálna služba, ktorá umožňuje prístup ku škálovateľnému a pružnému súboru počítačových 

zdrojov, ktoré možno zdieľať.“ 

 

PRÍKLAD 

Ide o rôzne služby, ktoré spočívajú v prenájme výpočtovej a pamäťovej kapacity 

(infraštruktúra ako služba, IaaS), prenájme hardvérových kapacít a programového vybavenia 

(platforma ako služba, PaaS) a využívaní aplikačných programov poskytovateľa služby 

(SaaS).162 

 

PDS sú povinní identifikovať riziká súvisiace s bezpečnosťou sietí a informačných 

systémov, ktoré používajú v kontexte poskytovania svojich služieb a taktiež sú povinní prijať 

vhodné a primerané technické a organizačné opatrenia na riadenie týchto rizík. Tieto opatrenia 

musia s ohľadom na najnovší technický vývoj zabezpečiť takú úroveň bezpečnosti sietí a 

informačných systémov, ktorá zodpovedá miere daného rizika, a zohľadniť tieto prvky: 

▪ bezpečnosť systémov a zariadení; 

▪ riešenie incidentov; 

▪ riadenie kontinuity činnosti; 

▪ monitorovanie, audit a skúšanie; 

 
160 Čl. 4 bod 18 smernice NIS.  
161 Recitál 16 smernice NIS. 
162 ANDRAŠKO, J a kol.:. Zákon o kybernetickej bezpečnosti. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018, s. 109-110. 
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▪ súlad s medzinárodnými normami.163  

Vyššie uvedené bezpečnostné prvky sú bližšie špecifikované vo vykonávacom nariadení 

Komisie (EÚ) 2018/151.164 V predmetnom vykonávacom nariadení sú ako používatelia 

digitálnych služieb uvedené: 

 

„fyzické a právnické osoby, ktoré sú zákazníkmi alebo predplatiteľmi na online trhu alebo využívajú 

služby cloud computingu, alebo ktoré navštívili webové sídlo internetového vyhľadávača na účely 

vyhľadávania pomocou kľúčových slov.“ 

 

PDS sú povinní prijať bezpečnostné opatrenia na zabránenie a minimalizovanie vplyvu 

incidentov ovplyvňujúcich bezpečnosť ich sietí a informačných systémov na svoje služby, 

ktoré sa poskytujú v rámci EÚ, s cieľom zabezpečiť kontinuitu týchto služieb. PDS musia 

bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu alebo jednotke CSIRT každý incident, ktorý má 

závažný vplyv na poskytovanie služby, ktorú poskytujú v rámci EÚ.165 

Pri určovaní, či je vplyv incidentu závažný, sa zohľadňujú najmä tieto parametre: 

a) počet používateľov postihnutých incidentom, najmä používateľov využívajúcich danú 

službu na účely poskytovania vlastných služieb; 

b) dĺžka trvania incidentu; 

c) geografické rozšírenie z hľadiska oblasti, ktorú incident postihol; 

d) stupeň narušenia fungovania služby; 

e) rozsah vplyvu na hospodárske a spoločenské činnosti. 

Vyššie uvedené parametre sú bližšie špecifikované vo vykonávacom nariadení Komisie 

(EÚ) 2018/151.  

 

PRÍKLAD 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/151 v čl. 4 uvádza situácie, kedy možno 

incident považovať za incident, ktorý má závažný vplyv. 

a) služba poskytovaná poskytovateľom digitálnych služieb bola nedostupná v rozsahu 

väčšom než 5 000 000 používateľských hodín, pričom pojem používateľská hodina sa 

týka počtu postihnutých používateľov v Únii počas šesťdesiatich minút; 

 
163 Čl. 16 ods. 1 smernice NIS. 
164 Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/151 z 30. januára 2018, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania 

smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148, pokiaľ ide o bližšiu špecifikáciu prvkov, ktoré musia 

poskytovatelia digitálnych služieb zohľadňovať pri riadení rizík v oblasti bezpečnosti sietí a informačných 

systémov, a parametrov na posudzovanie toho, či má incident závažný vplyv. 
165 Čl. 16 ods. 1-3 smernice NIS. 
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b) incident viedol k strate integrity, pravosti alebo dôvernosti uchovávaných, zasielaných 

alebo spracovávaných údajov alebo súvisiacich služieb ponúkaných alebo prístupných 

prostredníctvom siete alebo informačného systému poskytovateľa digitálnych služieb, 

čo malo vplyv na viac ako 100 000 používateľov v Únii; 

 

c) incident viedol k vzniku rizika pre verejný poriadok či verejnú bezpečnosť alebo k strate 

života; 

 

d) incident viedol k vzniku materiálnej škody v prípade aspoň jedného používateľa v Únii, 

pričom škoda spôsobená tomuto používateľovi presahuje 1 000 000 EUR. 

 

4.2 Akt o kybernetickej bezpečnosti 

Ďalším legislatívnym aktom z oblasti kybernetickej bezpečnosti prijatým na úrovni EÚ 

je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 zo 17. apríla 2019 o agentúre 

ENISA (Agentúre Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej 

bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 

526/2013 (ďalej len „akt o kybernetickej bezpečnosti“).  

 

4.2.1 Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti 

Akt o kybernetickej bezpečnosti si podobne ako smernica NIS kladie za cieľ zaistiť 

riadne fungovanie vnútorného trhu, avšak navyše sa usiluje o dosiahnutie vysokej úrovne 

kybernetickej bezpečnosti, kybernetickej odolnosti a dôvery v rámci EÚ. Na splnenie týchto 

cieľov sa: 

- definovali ciele, úlohy a organizačné aspekty týkajúce sa agentúry ENISA (Agentúra 

Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť) a 

- vytvára rámec pre zavádzanie európskych systémov certifikácie kybernetickej 

bezpečnosti na zabezpečenie primeranej úrovne kybernetickej bezpečnosti produktov 

IKT, služieb IKT a procesov IKT v EÚ.166 

 

4.1.2 Agentúra ENISA 

Agentúra ENISA je právnou nástupkyňou Agentúry Európskej únie pre sieťovú a 

informačnú bezpečnosť a sídli v Grécku. Plnením úloh, ktoré agentúre ENISA boli zverené 

 
166 Čl. 1 ods. 1 aktu o kybernetickej bezpečnosti. 
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aktom o kybernetickej bezpečnosti, sa má dosiahnuť vysoká spoločná úroveň kybernetickej 

bezpečnosti v celej EÚ a prispieť k zníženiu fragmentácie vnútorného trhu.167 

Medzi úlohy Agentúry ENISA patrí napr. pomoc pri tvorbe legislatívnych iniciatív, 

ktoré sa týkajú kybernetickej bezpečnosti, najmä poskytovaním nezávislých stanovísk a analýz. 

Taktiež  pomáha členským štátom pri konzistentnom vykonávaní politiky a práva EÚ v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti, najmä v súvislosti so smernicou NIS, a to aj vydávaním stanovísk, 

usmernení, poskytovaním poradenstva a pod.168 

 

PRÍKLAD 

Agentúra ENISA publikovala stovky analýz, správ, návodov či štúdií z rôznych oblastí 

kybernetickej bezpečnosti. V súvislosti so smernicou NIS boli publikované napr. správa 

s názvom Gaps in NIS standardisation - Recommendations for improving NIS in EU 

standardisation policy169  či Good practices on interdependencies between OES and DSPs.170 

 

  Agentúra ENISA pomáha členským štátom v ich úsilí zlepšovať prevenciu, 

odhaľovanie a analýzu kybernetických hrozieb a incidentov a schopnosť reagovať na ne tým, 

že im poskytuje vedomosti a odborné znalosti. Taktiež pravidelne organizuje 

kybernetickobezpečnostné cvičenia na úrovni EÚ a analyzuje nastupujúce technológie a 

poskytuje tematicky zamerané posúdenia očakávaných spoločenských, právnych, 

hospodárskych a regulačných vplyvov technologických inovácií na kybernetickú 

bezpečnosť.171  

 

PRÍKLAD 

Agentúra ENISA publikovala v súvislosti s novými technológiami viacero správ. Ako 

príklady možno uviesť správy s názvom Cybersecurity Challenges in the Uptake of Artificial 

Intelligence in Autonomous Driving172, ENISA good practices for security of Smart Cars173 

či Securing Machine Learning Algorithms.174 

 
167 Čl. 3 ods. 1 aktu o kybernetickej bezpečnosti. 
168 Čl. 5 ods. 2 aktu o kybernetickej bezpečnosti. 
169 Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/gaps-eu-standardisation.  
170 Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-on-interdependencies-between-oes-

and-dsps.  
171Čl. 6, 7, 9 aktu o kybernetickej bezpečnosti. 
172 Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-jrc-cybersecurity-challenges-in-the-uptake-of-

artificial-intelligence-in-autonomous-driving.  
173 Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/smart-cars.  
174 Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/securing-machine-learning-algorithms.  

https://www.enisa.europa.eu/publications/gaps-eu-standardisation
https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-on-interdependencies-between-oes-and-dsps
https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-on-interdependencies-between-oes-and-dsps
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-jrc-cybersecurity-challenges-in-the-uptake-of-artificial-intelligence-in-autonomous-driving
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-jrc-cybersecurity-challenges-in-the-uptake-of-artificial-intelligence-in-autonomous-driving
https://www.enisa.europa.eu/publications/smart-cars
https://www.enisa.europa.eu/publications/securing-machine-learning-algorithms
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4.1.3 Pojmy kybernetická bezpečnosť a kybernetická hrozba 

Akt o kybernetickej bezpečnosti obsahuje prvú legálnu definíciu pojmu kybernetická 

bezpečnosť na úrovni práva EÚ, v zmysle ktorej je kybernetická bezpečnosť definovaná ako: 

 

 „činnosti potrebné na ochranu sietí a informačných systémov, užívateľov takýchto systémov a iných 

osôb dotknutých kybernetickými hrozbami.“175  

 

Pri porovnaní pojmu kybernetická bezpečnosť a pojmu bezpečnosť sietí a informačných 

systémov v zmysle smernice NIS, možno vidieť niekoľko odlišností. Zatiaľ, čo pri pojme 

bezpečnosť sietí a informačných systémov je hlavným cieľom odolávať konaniu, ktoré 

ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo 

spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb, v prípade pojmu kybernetická bezpečnosť je 

cieľom ochrana sietí a informačných systémov, užívateľov takýchto systémov a iných osôb. 

Taktiež v prípade definície pojmu kybernetická bezpečnosť možno vidieť, že je potrebné 

chrániť nielen siete a informačné systémy, ale aj ich užívateľov a iné osoby, dotknuté 

kybernetickými hrozbami. V porovnaní s definíciou bezpečnosti sietí a informačných systémov 

použitej v smernici NIS ide o výrazný posun, čo do ochrany fyzických a právnických osôb pred 

kybernetickými hrozbami. Kybernetická hrozba je definovaná ako: 

 

„každá potenciálna okolnosť, udalosť alebo činnosť, ktorá by mohla poškodiť, narušiť alebo inak 

negatívne ovplyvniť siete a informačné systémy, užívateľov takýchto systémov a iné osoby.“176 

 

Z vyššie uvedenej definície vyplýva, že nielen siete a informačné systémy, ale aj 

užívatelia takýchto systémov a iné osoby môžu byť poškodené, narušené alebo inak negatívne 

ovplyvnené. Predmetná definícia sa teda týka všetkých osôb, nielen samotných užívateľov 

konkrétnych systémov.  

 

PRÍKLAD 

V praktickej rovine možno demonštrovať negatívny vplyv kybernetickej hrozby na 

užívateľov konkrétnych sietí a iné osoby na nasledujúcom príklade. Následkom úspešného 

kybernetického útoku na elektroenergetický podnik, ktorý vyrába elektrickú energiu je 

prerušenie výroby elektrickej energie. Priamo je zasiahnutý podnik (užívateľ tohto systému), 

 
175 Čl.2 bod 1 aktu o kybernetickej bezpečnosti.  
176 Čl. 2 bod 8 aktu o kybernetickej bezpečnosti. 
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ale aj iné osoby, ako napr. iné elektroenergetické podniky, ktoré distribuujú elektrickú 

energiu a v konečnom dôsledku aj osoby, ktoré odberajú elektrickú energiu.  

 

Úspešný kybernetický útok na inteligentné dopravné systémy spôsobí ich nefunkčnosť. 

Primárne budú zasiahnutí prevádzkovatelia takýchto systémov (užívateľ tohto systému), ale 

aj účastníci cestnej premávky.  

 

 V recitáli 3 aktu o kybernetickej bezpečnosti je vyjadrená potreba ochrany fyzických 

osôb nasledovne: 

  

„Rastúca digitalizácia a pripojiteľnosť zvyšujú kybernetickobezpečnostné riziká, takže spoločnosť 

ako celok sa stáva zraniteľnejšou z hľadiska kybernetických hrozieb a zvyšuje sa nebezpečenstvo, 

ktorému čelia fyzické osoby, vrátane zraniteľných osôb, ako sú napríklad deti.“  

 

Kybernetické hrozby môžu mať negatívny vplyv aj na samotné deti. V súčasnosti  

možno medzi najčastejšie sa vyskytujúce hrozby pre deti v online prostredí zaradiť 

kyberšikanu, nevhodný obsah (intímne alebo sexuálne explicitné obrázky či videá), sexting 

(posielanie sexuálne explicitných správ a intímnych fotiek), sextortion (útočník požaduje 

výkupné v opačnom prípade zverejní intímne fotografie obete), nadmerné zdieľanie osobných 

údajov či online predátorstvo. 

 

4.1.4 Európsky systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti  

Vo všeobecnosti možno povedať, že v rámci procesu certifikácie subjekt, ktorý je 

akreditovaný na to, aby udeľoval certifikáty (certifikačná autorita), posudzuje či výrobok, 

služba alebo proces spĺňa konkrétne požiadavky (certifikačná schéma). Certifikačnú autoritu 

možno označiť aj ako subjekt, ktorý posudzuje zhodu. Na takéto hodnotenie potrebuje 

certifikačný subjekt testovacie laboratórium, v rámci ktorého sú produkty, služby a procesy 

otestované. Certifikačná autorita má vlastné testovacie laboratórium alebo len spolupracuje na 

zmluvnom základe s testovacím laboratóriom. V prípade certifikácie pôjde o hodnotenie súladu 

výrobku, služby či postupu s požiadavkami, ktoré stanovujú právne prepisy či technické normy. 

Výsledkom certifikácie je vydanie certifikátu, ktorý potvrdzuje, že produkt, služba, proces 

spĺňa požiadavky konkrétnej úrovne.177 

 
177 VOSTOUPAL, J.: Certifikace kyberbezpečnostních technologií. In Revue pro právo a technologie. 2019, č. 20, 

s. 163-165. 
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PRÍKLAD 

Aby mohol výrobca vozidla požiadať o typové schválenie vozidla vzhľadom na kybernetickú 

bezpečnosť, bude musieť mať platné osvedčenie o zhode systému riadenia kybernetickej 

bezpečnosti. V tejto súvislosti musí výrobca vozidiel, resp. jeho splnomocnený zástupca 

podať žiadosť o osvedčenie o zhode systému riadenia kybernetickej bezpečnosti 

schvaľovaciemu úradu, ktorý bude vykonávať posudzovanie výrobcu a ktorý vydá 

osvedčenie o zhode systému riadenia kybernetickej bezpečnosti. Výrobca vozidiel musí 

v rámci procesu udelenia osvedčenia o zhode systému riadenia kybernetickej bezpečnosti 

a následného typového schválenia preukázať, že má implementované postupy používané na 

monitorovanie, odhaľovanie a reagovanie na kybernetické útoky, kybernetické hrozby a 

zraniteľnosti v rámci typov vozidiel. V prípade ak je posudzovanie úspešné, je výrobcovi 

udelené osvedčenie s názvom Osvedčenie o zhode systému riadenia kybernetickej 

bezpečnosti.  

 

Akt o kybernetickej bezpečnosti vytvára systém certifikácie v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti, ktorý by mal zabezpečiť dostatočnú úroveň kybernetickej bezpečnosti produktov, 

postupov a služieb v EÚ. Je potrebné podotknúť, že akt o kybernetickej bezpečnosti nevytvára 

jednotlivé certifikačné schémy, ale vytvára rámec pre prijímanie európskych certifikačných 

schém. 

Certifikácia IKT v oblasti kybernetickej bezpečnosti sa stáva veľmi dôležitou otázkou, 

a to najmä vo vzťahu k zvýšenému používaniu technológií, ktoré požadujú vysokú úroveň 

kybernetickej bezpečnosti. Predmetné nariadenie ako príklady technológií, pri ktorých je 

potrebné zabezpečiť vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti uvádza autonómne vozidlá, 

systémy elektronickej kontroly zdravia alebo priemyselnej automatizácie. 

V zmysle aktu o kybernetickej bezpečnosti možno certifikovať produkty IKT (napr. 

router), služby IKT (napr. autentifikácia klientov online) a procesy IKT (napr. systém riadenia 

bezpečnosti informácií).  

 

Produkt IKT predstavuje:  

 

„prvok alebo skupina prvkov siete alebo informačného systému.“178  

 

 
178 Čl. 2 bod 12 aktu o kybernetickej bezpečnosti.   
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Služba IKT je definovaná ako:  

 

„služba pozostávajúca úplne alebo prevažne z prenosu, ukladania, získavania alebo spracúvania 

informácií prostredníctvom sietí a informačných systémov.“179  

 

Proces IKT predstavuje:  

 

„súbor činností vykonávaných pre navrhnutie, vyvinutie, poskytnutie alebo údržbu produktu IKT 

alebo služby IKT.“180 

 

 Certifikačná autorita čiže orgán posudzovania zhody musí byť v zmysle aktu 

o kybernetickej bezpečnosti akreditovaný vnútroštátnym akreditačným orgánom, pričom sa 

akreditácia vydá len vtedy, ak orgán posudzovania zhody spĺňa požiadavky stanovené v prílohe 

k aktu o kybernetickej bezpečnosti.181  

 Orgán posudzovania zhody musí byť zriadený podľa vnútroštátneho práva a má právnu 

subjektivitu a taktiež musí byť nezávislý od organizácie alebo produktov IKT, služieb IKT 

alebo procesov IKT, ktoré posudzuje a musí spĺňať konkrétne požiadavky v zmysle prílohy 

aktu o kybernetickej bezpečnosti.182  

Využitie certifikácie kybernetickej bezpečnosti je dobrovoľné, pokiaľ sa to nestanovuje 

inak v právnych predpisoch EÚ alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktorými sa 

stanovujú bezpečnostné požiadavky týkajúce sa produktov a služieb IKT. Postupy certifikácie 

kybernetickej bezpečnosti produktov a služieb IKT, na ktoré sa vzťahuje európsky systém 

certifikácie kybernetickej bezpečnosti, by mali stratiť účinky od dátumu, ktorý stanoví Komisia 

vo vykonávacom akte. Okrem toho by členské štáty nemali zavádzať nové vnútroštátne systémy 

certifikácie kybernetickej bezpečnosti v prípade produktov a služieb IKT, pre ktoré už existuje 

európsky systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti.183 

 Po úspešnom hodnotení splnenia požiadaviek na produkt IKT, službu IKT alebo proces 

IKT v procese posudzovania zhody, vydáva orgán posudzovania zhody  európsky certifikát 

kybernetickej bezpečnosti. Európsky certifikát kybernetickej bezpečnosti predstavuje 

potvrdenie, že hodnotenie bolo vykonané správne. Certifikát sám osebe ešte nezaručuje, že 

 
179 Čl. 2 bod 13 aktu o kybernetickej bezpečnosti.   
180 Čl. 2 bod 13 aktu o kybernetickej bezpečnosti.   
181 Čl. 60 aktu o kybernetickej bezpečnosti.   
182 Príloha aktu o kybernetickej bezpečnosti.   
183 Recitál 57 aktu o kybernetickej bezpečnosti. 
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certifikované produkty IKT, služby IKT a procesy IKT sú kyberneticky bezpečné.184 

K takémuto záveru možno dospieť najmä s ohľadom na nové hrozby, ktoré v čase 

posudzovania zhody nemuseli ani existovať. Výsledný certifikát bude uznávaný vo všetkých 

členských štátoch, čo uľahčí podnikom cezhraničné obchodovanie a zákazníkom pochopiť 

bezpečnostné prvky produktu alebo služby.185 

 Európsky systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti musí byť navrhnutý tak, aby 

podľa potreby splnil konkrétne bezpečnostné ciele:186  

 

a) chrániť uchovávané, prenášané alebo inak spracúvané údaje pred náhodným či neoprávneným 

uchovávaním, spracúvaním, prístupom alebo poskytnutím počas celého životného cyklu 

produktu IKT, služby IKT alebo procesu IKT; 

b) chrániť uchovávané, prenášané alebo inak spracúvané údaje pred náhodným či neoprávneným 

zničením, stratou alebo zmenou alebo nedostatočnou dostupnosťou počas celého životného cyklu 

produktu IKT, služby IKT alebo procesu IKT; 

c) umožňovať oprávneným osobám, programom alebo zariadeniam prístup výlučne k tým údajom, 

službám alebo funkciám, na ktoré sa vzťahujú ich prístupové práva; 

d) identifikovať a dokumentovať známe závislosti a zraniteľnosti; 

e) zaznamenávať, ktoré údaje, služby alebo funkcie boli predmetom prístupu, použité alebo inak 

spracúvané, kedy a kým; 

f) umožňovať overenie, ktoré údaje, služby alebo funkcie boli predmetom prístupu, použité alebo 

inak spracúvané, kedy a kým; 

g) overovať, či produkty IKT, služby IKT a procesy IKT neobsahujú známe zraniteľnosti; 

h) v prípade fyzického alebo technického incidentu včas obnoviť dostupnosť údajov, služieb a 

funkcií a prístup k nim; 

i) aby produkty IKT, služby IKT a procesy IKT boli bezpečné štandardne a už v štádiu návrhu; 

j) aby sa produkty IKT, služby IKT a procesy IKT dodávali alebo poskytovali s aktualizovaným 

softvérom a hardvérom, ktoré neobsahujú verejne známe zraniteľnosti, a dodávali alebo 

poskytovali s mechanizmami na bezpečnú aktualizáciu. 

 

Z vyššie uvedených bezpečnostných cieľov je zrejmé, že cieľom je ochrana dôvernosti, 

integrity a dostupnosti údajov počas celého životného cyklu produktu IKT, služby IKT alebo 

procesu IKT. 

 

 

 
184 Recitál 77 aktu o kybernetickej bezpečnosti. 
185 Čl. 56 ods. 10 aktu o kybernetickej bezpečnosti. 
186 Čl. 51 aktu o kybernetickej bezpečnosti.   
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4.1.5 Úrovne záruky 

Akt o kybernetickej bezpečnosti zavádza tri úrovne záruky187 na bezpečnosť produktu 

IKT, služby IKT a procesu IKT. Konkrétne ide o úroveň záruky základná, pokročilá 

a vysoká. Úroveň záruky odpovedá úrovni rizika spojeného s plánovaným využívaním daného 

produktu IKT, služby IKT alebo procesu IKT z hľadiska pravdepodobnosti a vplyvu 

incidentu.188  

Konkrétna úroveň záruky je základ pre presvedčenie, že produkt IKT, služba IKT alebo 

proces IKT spĺňa bezpečnostné požiadavky konkrétneho európskeho systému certifikácie 

kybernetickej bezpečnosti. Každý európsky certifikát kybernetickej bezpečnosti bude uvádzať 

jednu z troch úrovní záruky.  

Základnou úrovňou záruky boli produkty IKT, služby IKT a procesy IKT hodnotené 

na úrovni určenej na minimalizovanie známych základných rizík incidentov a kybernetických 

útokov.189 Inými slovami, produkty IKT, služby IKT a procesy IKT sú schopné odolať 

základným incidentom a útokom. Hodnotenie zahŕňa aspoň preskúmanie technickej 

dokumentácie k produktu IKT, službe IKT alebo procesu IKT orgánom posudzovania zhody.190 

V prípade pokročilej úrovne záruky boli produkty IKT, služby IKT a procesy IKT 

hodnotené na úrovni určenej na minimalizovanie známych kybernetickobezpečnostných rizík 

a rizík incidentov a kybernetických útokov, ktoré vykonávajú subjekty s obmedzenými 

zručnosťami a zdrojmi. V rámci hodnotenia sa vykonáva test verejne známych zraniteľností a 

skúška na preukázanie, že produkty IKT, procesy IKT alebo služby IKT správne plnia potrebné 

bezpečnostné funkcie.191  

V prípade vysokej úrovne záruky boli pre produkty IKT, služby IKT a procesy IKT, 

pre ktoré bol vydaný certifikát na tejto úrovni, vykonané hodnotenia na úrovni určenej na 

minimalizovanie rizika najpokročilejších kybernetických útokov, ktoré vykonávajú subjekty so 

značnými zručnosťami a zdrojmi. V rámci hodnotenia sa vykonáva test verejne známych 

zraniteľností, skúška na preukázanie, že produkty IKT, služby IKT alebo procesy IKT správne 

plnia najpokročilejšie potrebné bezpečnostné funkcie. Taktiež sa vykonáva posúdenie ich 

odolnosti proti zručným útočníkom prostredníctvom skúšky prieniku.192 

 
187 V slovenskej verzii aktu o kybernetickej bezpečnosti je použitý pojem stupeň dôveryhodnosti. V tomto prípade 

ide o nesprávny preklad pojmu assurance level, ktorý by mal byť preložený ako úroveň záruky. 
188 Čl. 52 aktu o kybernetickej bezpečnosti.  
189 Čl. 52 ods. 5 aktu o kybernetickej bezpečnosti. 
190 Recitál 88 a čl. 52 ods. 5 aktu o kybernetickej bezpečnosti.  
191 Čl. 52 ods. 6 aktu o kybernetickej bezpečnosti.  
192 Čl. 52 ods. 7 aktu o kybernetickej bezpečnosti. 
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Akt o kybernetickej bezpečnosti umožňuje za určitých podmienok vykonať aj vlastné 

posúdenie zhody, čo znamená, že sa posudzovanie zhody vykoná na výhradnú zodpovednosť 

výrobcu alebo poskytovateľa produktov IKT, služieb IKT alebo procesov IKT. V takýchto 

prípadoch by výrobca alebo poskytovateľ produktov IKT, služieb IKT alebo procesov IKT 

vykonal všetky kontroly sám s cieľom zabezpečiť zhodu produktov IKT, služieb IKT alebo 

procesov IKT s európskym systémom certifikácie kybernetickej bezpečnosti. Takéto posúdenie 

by sa malo aplikovať len v prípade menej zložitých produktov IKT, služieb IKT a procesov 

IKT, ktoré predstavujú nízke riziko z hľadiska verejného záujmu. Vlastné posúdenie zhody 

malo byť dovolené len pre produkty IKT, služby IKT alebo procesy IKT, ktoré zodpovedajú 

úrovni záruky základná.193 

Orgánmi posudzovania zhody môžu byť verejné aj súkromné subjekty. Avšak v riadne 

odôvodnených prípadoch sa môže v európskom systéme certifikácie kybernetickej bezpečnosti 

stanoviť, že európske certifikáty kybernetickej bezpečnosti podľa daného systému má vydávať 

len verejný subjekt. Takýmto príkladom je situácia, kedy európsky systém certifikácie 

kybernetickej bezpečnosti vyžaduje úroveň záruky vysoká.194 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
193 Recitál 79 a čl. 53 aktu o kybernetickej bezpečnosti.  
194 Čl. 56 ods. 5 a 6 aktu o kybernetickej bezpečnosti. 
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5. PRÁVO KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI NA ÚROVNI 

PRÁVNEHO PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Primárnym právnym predpisom v oblasti kybernetickej bezpečnosti je zákon č. 69/2018 

Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoKB“), 

ktorý je vykonávaný niekoľkými vyhláškami Národného bezpečnostného úradu (ďalej len 

„NBÚ“). Predmetný zákon je výsledkom transpozície smernice NIS. 

 

STRATEGICKÉ DOKUMENTY 

Prijatiu ZoKB predchádzalo niekoľko strategických dokumentov v oblasti informačnej 

a kybernetickej bezpečnosti, konkrétne: Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť SR (2008), 

Akčný plán informačnej bezpečnosti (2010), Koncepcia kybernetickej bezpečnosti Slovenskej 

republiky na roky 2015 – 2020 (2015), Akčný plán realizácie Koncepcie kybernetickej bezpečnosti 

Slovenskej republiky na roky 2015 – 2020 (2016). V januári 2021 bola schválená Národná stratégia 

kybernetickej bezpečnosti na roky 2021 až 2025. 

 

Cieľom ZoKB je vytvoriť organizačnými, technickými a právnymi opatreniami 

prostredie, v rámci ktorého by bola kritická informačná a komunikačná infraštruktúra195, ako aj 

vybrané informačné systémy a siete, chránené na dostatočnej úrovni pred rôznymi 

kybernetickými bezpečnostnými hrozbami, ktoré by mohli v konečnom dôsledku ohroziť 

riadne fungovanie dôležitých hospodárskych či spoločenských činností v štáte.  

ZoKB je prvým legislatívnym aktom na úrovni právneho poriadku Slovenskej 

republiky, ktorý obsahuje legálnu definíciu pojmu kybernetická bezpečnosť. V zmysle § 3 

písm. h) ZoKB je kybernetická bezpečnosť196 definovaná ako:  

 

„stav, v ktorom sú siete a informačné systémy schopné odolávať na určitom stupni spoľahlivosti 

akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, 

prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných 

prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov“  

 

 
195 Kritická informačná a komunikačná infraštruktúra predstavuje zákonom vymedzený komplex informačných 

systémov, služieb a elektronických komunikačných sietí, ktorých nedostupnosť by mala vážny dopad na 

bezpečnosť štátu, ekonomiku, verejnú správu a zabezpečenie základných životných potrieb obyvateľstva. Pozri 

JIRÁSEK, P. a kol.: Výkladový slovník kybernetické bezpečnosti. Druhé aktualizované vydání pod záštitou 

Národního centra kybernetické bezpečnosti České republiky a Národního bezpečnostního úřadu České, Praha 

2013, s. 54-55. 
196 Bližšie k pojmu kybernetická bezpečnosť v zmysle ZoKB pozri ANDRAŠKO, J. a kol.: Zákon o kybernetickej 

bezpečnosti. Komentár. Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o. 2018, s. 100-103. 
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Predmetná definícia vychádza z pojmu bezpečnosť sietí a informačných systémov 

v zmysle čl. 4 ods. 2 smernice NIS. ZoKB ďalej definuje aj jednotlivé bezpečnostné požiadavky 

na ochranu informácií konkrétne dôvernosť, dostupnosť, integritu, avšak ZoKB už nedefinuje 

pravosť.197  

 

Dôvernosť je definovaná ako: 

 

„záruka, že údaj alebo informácia nie je prezradená neoprávneným subjektom alebo procesom.“198 

 

Dostupnosť je definovaná ako: 

 

„záruka, že údaj alebo informácia je pre používateľa, informačný systém, sieť alebo zariadenie 

prístupné vo chvíli, keď je údaj a informácia potrebná a požadovaná.“ 199 

 

Integrita je definovaná ako:  

 

„záruka, že bezchybnosť, úplnosť alebo správnosť informácie neboli narušené.“ 200 

  

ZoKB v súvislosti s definíciou pojmu sieť a informačný systém, tak ako je definovaný 

v zmysle smernice NIS, poskytuje odlišný prístup a definuje špecificky pojem sieť a pojem 

informačný systém.  

Sieť je definovaná ako: 

 

„elektronická komunikačná sieť podľa osobitného predpisu201.“202 

 

Informačný systém je definovaný ako: 

 

 
197 Pravosť, z anglického pojmu authenticity predstavuje vlastnosť, ktorá znamená, že deklarovaná identita entity 

je pravdivá.  
198 § 3 písm. e) ZoKB. 
199 § 3 písm. f) ZoKB. 
200 § 3 písm. g) ZoKB. 
201 Zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. 
202 § 3 písm. a) ZoKB. 
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„funkčný celok, ktorý zabezpečuje získavanie, zhromažďovanie, automatické spracúvanie, 

udržiavanie, sprístupňovanie, poskytovanie, prenos, ukladanie, archiváciu, likvidáciu a ochranu 

údajov prostredníctvom technických prostriedkov alebo programových prostriedkov.“203 

 

5.1 Predmet a pôsobnosť ZoKB 

ZoKB upravuje: 

 

a) organizáciu, pôsobnosť a povinnosti orgánov verejnej moci v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 

b) národnú stratégiu kybernetickej bezpečnosti, 

c) jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti, 

d) organizáciu a pôsobnosť jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej len 

„jednotka CSIRT“) a ich akreditáciu, 

e) postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby a poskytovateľa digitálnej služby, 

f) bezpečnostné opatrenia, 

g) systém zabezpečenia kybernetickej bezpečnosti, 

h) kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona a audit. 

 

Pôsobnosť ZoKB je vymedzená pozitívne aj negatívne. V zmysle pozitívneho 

vymedzenia pôsobnosti ZoKB ustanovuje minimálne požiadavky na zabezpečenie 

kybernetickej bezpečnosti. V zmysle negatívneho vymedzenia pôsobnosti sa ZoKB nevzťahuje 

na konkrétne právne predpisy, resp. na požiadavky na kybernetickú bezpečnosť upravené 

v konkrétnych právnych predpisoch.204   

Nakoľko ZoKB ustanovuje len minimálne požiadavky na zabezpečenie kybernetickej 

bezpečnosti, možno ho považovať za lex generalis v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nie je 

vylúčené, aby konkrétny subjekt plnil povinnosti v zmysle iného právneho predpisu, ktorý bude 

pre dané odvetvie špecificky upravovať požiadavky na bezpečnosť sietí a informačných 

systémov, za predpokladu, že tieto požiadavky majú aspoň rovnocenný účinok ako povinnosti 

stanovené v ZoKB. Takýto právny predpis by mal charakter lex specialis k ZoKB. 

 

 

 

 

 

 
203 § 3 písm. b) ZoKB. 
204 Bližšie pozri § 2 ods. 2 ZoKB.  
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5.2 Pôsobnosť orgánov verejnej moci 

Ústredným orgánom štátnej správy v oblasti kybernetickej bezpečnosti je od. 1. januára 

2016 NBÚ,205 ktorý je aj národným kontaktným miestom v zmysle smernice NIS. Postavenie 

NBÚ ako ústredného orgánu štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť bolo definované už v 

Koncepcii kybernetickej bezpečnosti Slovenskej republiky na roky 2015-2020.206 

NBÚ plní v oblasti kybernetickej bezpečnosti v zmysle § 5 ZoKB viacero úloh. Medzi 

tieto úlohy patrí napr. správa a prevádzkovanie jednotného informačného systému 

kybernetickej bezpečnosti, akreditácia jednotiek CSIRT, vypracovanie národnej stratégie 

kybernetickej bezpečnosti a i. NBÚ taktiež zaraďuje základné služby a digitálne služby do 

zoznamov a prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb do 

registrov. V zmysle § 6 ZoKB NBÚ zriaďuje Národné centrum kybernetickej bezpečnosti ako 

svoju organizačnú zložku, ktorá má postavenie národnej jednotky CSIRT s pôsobnosťou pre 

Slovenskú republiku. Táto jednotka je zaradená do zoznamu akreditovaných jednotiek CSIRT 

zo zákona a nepodlieha akreditácii. 

NBÚ taktiež plní úlohy v oblasti certifikácie kybernetickej bezpečnosti. V rámci 

systému certifikácie kybernetickej bezpečnosti NBÚ certifikuje produkty, služby a procesy ako 

orgán posudzovania zhody. V tejto oblasti má NBÚ právomoc v konkrétnych prípadoch odňať 

európske certifikáty kybernetickej bezpečnosti.207  

 Do pôsobnosti NBÚ patrí taktiež blokovanie. ZoKB rozlišuje medzi blokovaním z 

vlastnej iniciatívy NBÚ a blokovaním na žiadosť subjektov. V prípade blokovania z vlastnej 

iniciatívy je NBÚ oprávnený blokovať napr. webové stránky, ktoré obsahujú škodlivý obsah 

alebo škodlivú aktivitu.208  

 

„Škodlivým obsahom sa rozumie programový prostriedok alebo údaj, ktorý zapríčiňuje alebo môže 

zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident. Škodlivou aktivitou sa rozumie akákoľvek činnosť, 

ktorá zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť kybernetický bezpečnostný incident, podvodnú činnosť, 

odcudzenie osobných údajov alebo citlivých údajov, závažné dezinformácie a iné formy hybridných 

hrozieb.“ 

 

 
205 § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy. NBÚ sa stal 

ústredným orgánom štátnej správy pre kybernetickú bezpečnosť zákonom č. 339/2015 Z. z.  ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov. 
206 Dostupné na: http://www.nbusr.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/Koncepcia-kybernetickej-

bezpecnosti-SR-na-roky-2015-2020-A4.pdf. 
207 § 5a ods. 4 a 5 ZoKB. 
208 § 27b ZoKB. 
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NBÚ vydáva rozhodnutie o blokovaní, v ktorom bude uvedený spôsob blokovania 

podľa pravidiel blokovania tak, aby bolo účinné, účelné a primerané vo vzťahu k možným 

rizikám spojeným s blokovaním. NBÚ doručí rozhodnutie o blokovaní osobe, ktorá 

prevádzkuje infraštruktúru, na ktorej je blokovanie potrebné vykonať. Takáto osoba (napr. 

poskytovateľ prístupu na internet či hosting provider) je povinná vykonať blokovanie 

a zabezpečiť jeho vykonanie. Rozhodnutie o blokovaní je preskúmateľné súdom a správna 

žaloba nemá odkladný účinok.209 Proti rozhodnutiu nemožno podať opravné prostriedky 

v zmysle zákona č. 71/1967 Z. o správnom konaní (správny poriadok).210 Štátne orgány (napr.  

policajný zbor, Slovenská informačná služba a pod.) sú povinné bez meškania oznamovať NBÚ 

škodlivý obsah a škodlivé aktivity, ktoré zistia pri svojej činnosti.211  

 

BLOKOVANIE DEZINFORMÁCII 

ZoKB nedefinuje pojem dezinformácia a neupravuje kritériá, ktoré musia byť splnené, aby 

sme dezinformáciu považovali za závažnú. Zo ZoKB nepriamo vyplýva, že nie každá 

dezinformácia bude závažná. V tomto prípade ide o neurčitý právny pojem, ktorého správne 

naplnenie bude úlohou aplikujúceho orgánu, čiže NBÚ. 

Európsky súd pre ľudské práva vo svojich rozhodnutiach zdôrazňuje predovšetkým otázku 

zákonnosti blokovania webových stránok. Hlavným problémom v týchto prípadoch bolo, že 

blokovanie, ktoré bolo nariadené súdmi alebo inými orgánmi verejnej moci často blokovalo 

aj iný obsah ako ten, ktorý bol predmetom záujmu.212 Blokovanie webových stránok nie je 

novým inštitútom a Slovenská republika a aj iné štáty za určitým účelom obmedzujú prístup 

k určitým webovým stránkam. Ide najmä o prípady, kedy webová stránka obsahuje detskú 

pornografiu, neoprávnene sa na nej prevádzkujú hazardné hry, obsah porušuje autorské práva 

alebo ochranu práv spotrebiteľa. Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho 

dvora Európskej únie často hovorí o tom, že by mala existovať akási notifikácia blokovanému 

subjektu ešte pred priamym zablokovaním a aby existovala „rovnosť zbraní“ v rámci 

komunikácie blokovaného a blokujúceho. Inými slovami, mali by platiť určité záruky, aby 

nedochádzalo k zneužitiu blokovania napríklad prostredníctvom vyššie uvedených 

mechanizmov alebo transparentnosti a nezávislého dohľadu. Určite budú existovať situácie, 

kedy aj blokovanie bez predchádzajúcej notifikácie môže byť legitímne, avšak existuje 

 
209 § 27b ods. 1, 4, 5 a 6 ZoKB. 
210 § 33 ods. 1 ZoKB. 
211 § 27b ods. 8 ZoKB. 
212 Bližšie pozri HUSOVEC, M.: Ľudské práva ako všeobecný limit technológií. In HUSOVEC, M. MESARČÍK, 

M. ANDRAŠKO, J. Právo informačných a komunikačných technológií 1. Bratislava: TINCT, 2020, s. 96 – 103.  
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množstvo situácií, keď to vhodné nie je a je skôr potrebné dať prevádzkovateľovi webu 

vhodný čas, aby obsah sám odstránil a až neskôr pristúpiť k blokovaniu. 

 

NBÚ má taktiež právomoc zakázať alebo obmedziť používanie konkrétneho 

produktu, procesu, služby alebo tretej strany na poskytovanie základnej služby. Ide 

o prípady, kedy NBÚ zistí, že takéto používanie neumožňuje alebo zásadným spôsobom 

sťažuje udržanie kybernetickej bezpečnosti, a tým ohrozuje život alebo zdravie osôb, 

hospodárske fungovanie štátu, verejný poriadok, bezpečnosť alebo majetok osôb. Ďalším 

prípadom je situácia, ak by konkrétny produkt, proces, služba alebo tretia strana na 

poskytovanie základnej služby ohrozovala bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky. Na 

základe rozhodnutia NBÚ je prevádzkovateľ základnej služby povinný zdržať sa používania 

konkrétneho produktu, procesu, služby alebo tretej strany na poskytovanie základnej služby 

alebo ich používanie obmedziť. V rozhodnutí NBÚ určí primeranú dobu zákazu alebo 

obmedzenia používania konkrétneho produktu, procesu, služby alebo tretej strany, ktorá 

nemôže byť dlhšia ako dva roky. 213 

 

PRÍKLAD 

Nariadením prezidenta USA z roku 2019 bolo zakázané používanie telekomunikačných 

zariadení od zahraničných firiem považovaných za riziko pre národnú bezpečnosť. 

V nariadení sa uvádzajú dôvody ako riziko sabotáže komunikácií, všeobecné riziká národnej 

bezpečnosti a riziko kritickej infraštruktúry a digitálnej ekonomiky. Pre tieto účely sa vytvoril 

zoznam spoločností, ktoré nemohli obchodovať so žiadnou organizáciou, ktorá pôsobí 

v USA. Na tomto zozname sa objavila napr. spoločnosť Huawei, ktorá bola podozrievaná, že 

prostredníctvom ich technológií vykonáva špionáž.214  

 

ZoKB špecificky upravuje úlohy ústredných orgánov215, ktoré v rozsahu svojej 

pôsobnosti pre príslušný sektor alebo podsektor v zmysle prílohy č. 1 predmetného zákona 

zodpovedajú za zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti, a to tým, že napr. plnia úlohy jednotky 

CSIRT, určujú v spolupráci s NBÚ špecifické sektorové identifikačné kritéria, identifikuje 

 
213 § 27a ZoKB. 
214 Dostupné na: https://www.androidauthority.com/huawei-google-android-ban-988382/. 
215 Medzi ústredné orgány patria Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstvo financií 

Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo 

životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 
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základnú službu a PZS a ich aktuálny zoznam predkladá NBÚ na účely zaradenia do zoznamu 

základných služieb a registra PZS a i. 

 Pôsobnosť orgánov verejnej moci popri NBÚ a ústredných orgánoch dopĺňajú iné 

orgány štátnej správy.216   

 

5.3 Základné služby a identifikácia PZS 

ZoKB definuje pojem základná služba a v predmetnej definícii sú uvedená dva druhy 

základných služieb. V zmysle § 3 písm. l) ZoKB je základnou službou služba, ktorá je 

zaradená v zozname základných služieb a: 

1. závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo 

podsektore podľa prílohy č. 1,217 

2. je prvkom kritickej infraštruktúry.  

Ak prevádzkovateľ služby v sektore podľa prílohy č. 1 zistí, že došlo k prekročeniu 

identifikačných kritérií prevádzkovanej služby podľa § 18, je povinný to oznámiť NBÚ do 30 

dní odo dňa, keď prekročenie zistil, najneskôr však do 60 dní, odkedy k prekročeniu došlo.218 

V zmysle § 18 ZoKB sa identifikačné kritéria prevádzkovanej služby delia na: 

a) dopadové kritéria 

b) špecifické sektorové kritériá 

Dopadové kritériá vychádzajú z čl. 6 smernice NIS, ktorý upravuje faktory pre určenie 

závažnosti rušivého vplyvu. Podrobnosti o dopadových a špecifických sektorových kritériách 

pre základnú službu sú upravené vo vyhláške NBÚ č. 164/2018 Z. z. ktorou sa určujú 

identifikačné kritériá prevádzkovanej služby (kritériá základnej služby) (ďalej len „vyhláška 

o identifikačných kritériách“).   

 

ZAUJÍMAVOSŤ 

Európsky zákonodarca v smernici NIS určuje identifikačné kritéria PZS a nie identifikačné 

kritériá prevádzkovanej služby, tak ako to upravuje §18 ZoKB a vyhláška  o identifikačných 

kritériách. Podstata určenia PZS je ich identifikácia a nie identifikácia základnej služby.  

 

 
216 Medzi iné orgány štátnej správy podľa § 4 písm. c) ZoKB patria ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej 

správy, ktoré nie sú ústredným orgánom, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad 

Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad na ochranu osobných údajov 

Slovenskej republiky, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a iné štátne orgány v rozsahu svojej pôsobnosti 
217 V ZoKB boli v porovnaní so sektormi upravenými v smernici NIS pridané sektory ako verejná správa, 

priemysel, pošta či elektronické komunikácie.  
218 § 17 ods. 1 ZoKB. 
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Dopadové kritériá v zmysle ZoKB podobne ako medziodvetvové faktory v zmysle 

smernice NIS zohľadňujú najmä: 

 

a) počet používateľov využívajúcich základnú službu, 

b) závislosť ostatných sektorov podľa prílohy č. 1 od základnej služby, 

c) vplyv, ktorý by mohli mať kybernetické bezpečnostné incidenty z hľadiska rozsahu a trvania na 

hospodárske a spoločenské činnosti a záujmy štátu alebo na bezpečnosť štátu, 

d) trhový podiel prevádzkovateľa služby, 

e) geografické rozšírenie z hľadiska oblasti, ktorú by kybernetický bezpečnostný incident mohol postihnúť, 

f) význam prevádzkovateľa základnej služby z hľadiska zachovania kontinuity poskytovania služby. 

 

Dopadové kritériá pre konkrétne odvetvie a pododvetvie uvádzame v tabuľke nižšie. 

PRÍKLAD 

DOPRAVA 

Cestná doprava 

Prevádzkovateľ 

služieb 

Špecifické 

sektorové 

kritériá 

Dopadové kritériá 

Prevádzkovateľ 

inteligentných 

dopravných 

systémov 

Kontrola riadenia 

prevádzky na 

pozemných 

komunikáciách. 

Dopad kybernetického bezpečnostného incidentu v 

informačnom systéme alebo sieti, na ktorých 

fungovaní je závislé poskytovanie služby, môže 

spôsobiť: 

1. Ohrozenie dostupnosti, pravosti, integrity alebo 

dôvernosti uchovávaných, prenášaných alebo 

spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb 

poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom 

týchto sietí a informačných systémov, ktoré postihuje 

viac ako 25 000 osôb. 

2. Obmedzenie či narušenie prevádzky inej základnej 

služby alebo prvku kritickej infraštruktúry. 

3. Hospodársku stratu vyššiu ako 0,1 % HDP. 

4. Hospodársku stratu alebo hmotnú škodu najmenej 

jednému užívateľovi viac ako 250 000 eur. 

5. Viac ako 100 zranených osôb vyžadujúcich 

lekárske ošetrenie alebo stratu jedného života. 
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6. Narušenie verejného poriadku, verejnej 

bezpečnosti, mimoriadnu udalosť alebo tieseň, ktorá 

môže vyžadovať vykonanie záchranných prác, alebo 

výkon činností a opatrení súvisiacich s 

poskytovaním pomoci v tiesni. 

Príklad dopadových kritérií 

Zdroj: ZoKB. 

 

V zmysle vyhlášky o identifikačných kritériách prevádzkovaná služba spĺňa 

identifikačné kritériá základnej služby, ak spĺňa aspoň jedno dopadové kritérium a aspoň 

jedno špecifické sektorové kritérium.219  

 

ZAUJÍMAVOSŤ 

V § 18 ods. 4 ZoKB je uvedené, že ak prevádzkovateľ služby podľa prílohy č. 1 ZoKB zistí, 

že došlo k prekročeniu špecifických sektorových kritérií, oznámi to NBÚ do 30 dní odo dňa, 

keď prekročenie zistil aj v prípade, ak neprekročí dopadové kritériá.  

 

NBÚ zaradí základnú službu, ktorá závisí od sietí a informačných systémov a je 

činnosťou aspoň v jednom sektore alebo podsektore podľa prílohy č. 1, do zoznamu 

základných služieb a jej prevádzkovateľa do registra PZS: 

a) na základe oznámenia prevádzkovateľom tejto služby, 

b) na základe podnetu ústredného orgánu, ak došlo k prekročeniu identifikačných 

kritérií prevádzkovanej služby podľa § 18 ZoKB, 

c) z vlastnej iniciatívy, ak sa NBÚ dozvedel o prekročení identifikačných kritérií 

prevádzkovanej služby podľa § 18 ZoKB a nedošlo k postupu podľa písmena a) alebo 

písmena b) ZoKB.220 

 

ZAUJÍMAVOSŤ 

Zoznam základných služieb a register PZS je zverejnený v jednotnom informačnom systéme 

kybernetickej bezpečnosti.221 V zmysle smernice NIS majú členské štáty vytvoriť zoznam 

 
219 § 2 vyhlášky o identifikačných kritériách. 
220 § 17 ods. 2 ZoKB. 
221 Dostupné na: https://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/jednotny-informacny-system-kybernetickej-

bezpecnosti/index.html.  

https://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/jednotny-informacny-system-kybernetickej-bezpecnosti/index.html
https://www.nbu.gov.sk/kyberneticka-bezpecnost/jednotny-informacny-system-kybernetickej-bezpecnosti/index.html
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základných služieb a zoznam identifikovaných PZS, avšak neukladá povinnosť takéto 

zoznamy zverejniť.  

 

V prípade základných služieb, keď je služba ako prvok kritickej infraštruktúr, platí, že 

NBÚ zaradí takúto základnú službu do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do 

registra PZS zo zákona.222 

Zaradenie základnej služby do zoznamu základných služieb a jej prevádzkovateľa do 

registra PZS oznámi NBÚ prevádzkovateľovi tejto služby prostredníctvom jednotného 

informačného systému kybernetickej bezpečnosti.223 NBÚ o zaradení nevydáva individuálny 

právny akt. Proti takémuto oznámeniu nie je možné podať opravné prostriedky v zmysle zákona 

č. 71/1967 Z. o správnom konaní (správny poriadok).224 

 

ZAUJÍMAVOSŤ 

Podľa znenia ZoKB účinného do 31.7.2021 definoval ZoKB základnú službu ako službu, 

ktorá je zaradená v zozname základných služieb a: 

1. závisí od sietí a informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo 

podsektore podľa prílohy č. 1, 

2. je informačným systémom verejnej správy, 

3. je prvkom kritickej infraštruktúry. 

 

Novelou ZoKB225 bolo vypustené ustanovenie o informačných systémoch verejnej správy 

ako druhu základných služieb. Taktiež boli vypustené ustanovenia o zaraďovaní 

informačných systémov verejnej správy do zoznamu základných služieb a ich 

prevádzkovateľov do registra PZS. 

K vypusteniu týchto ustanovení došlo najmä z dôvodu, že pri základných službách – 

informačný systém verejnej správy a ich prevádzkovateľoch sa neskúmali dopadové kritériá 

v zmysle ZoKB a vyhlášky o identifikačných kritériách.  

Predmetná vyhláška určuje identifikačné kritériá základnej služby, ktorá závisí od sietí a 

informačných systémov a je činnosťou aspoň v jednom sektore alebo podsektore podľa 

prílohy č. 1 ZoKB. Pri PZS, ktorí poskytovali základnú službu – informačný systém verejnej 

 
222 § 17 ods. 3 ZoKB. 
223 § 17 ods. 5 ZoKB. 
224 § 33 ods. 1 ZoKB. 
225 Zákon č. 287/2021 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 



101 

 

správy, sa nikdy neskúmalo naplnenie dopadových kritérií. Neskúmanie dopadových kritérií 

je v rozpore so smernicou NIS, konkrétne tretej podmienky, a teda aby mal incident závažný 

rušivý vplyv na poskytovanie služby, ktorá má zásadný význam z hľadiska zachovania 

kľúčových spoločenských a/alebo hospodárskych činností. 

V praktickej rovine však táto zmena ZoKB nepriniesla želaný výsledok, nakoľko tieto 

subjekty sú stále v registri PZS a ich služby v zozname základných služieb.  

ZoKB neupravuje možnosť požiadať o vyradenie zo zoznamu základných služieb a z registra 

PZS z dôvodu, že subjekt nespĺňa dopadové kritériá. 

 

5.4 Zaradenie digitálnej služby do zoznamu a PDS do registra  

V prípade PDS platí, že poskytovateľ je povinný do 30 dní odo dňa začatia poskytovania 

digitálnej služby oznámiť úradu názov a sídlo, kontaktné údaje, poskytovanú službu, názov, 

sídlo a kontaktné údaje zástupcu podľa § 23. 

NBÚ zaradí službu do zoznamu digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra PDS 

na základe oznámenia alebo aj na základe vlastného zistenia. Zaradenie služby do zoznamu 

digitálnych služieb a jej poskytovateľa do registra PDS oznámi NBÚ poskytovateľovi tejto 

služby.226 

V prípade ak PDS poskytuje digitálnu službu v Slovenskej republike, nemá sídlo v EÚ  

a neustanovil si svojho zástupcu v inom členskom štáte, je povinný si ustanoviť svojho zástupcu 

v Slovenskej republike.227 

 

5.5 Povinnosti PZS 

PZS vznikajú povinnosti v zmysle ZoKB dňom oznámenia o ich zaradení do registra 

PZS. Medzi základné povinnosti možno zaradiť najmä implementáciu a dodržiavanie 

bezpečnostných opatrení a  hlásenie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov.228 

 

5.6 Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti 

Jednotný informačný systém kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „JISKB“) predstavuje 

základný komunikačný kanál medzi NBÚ a ostatnými entitami v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti. Jeho správcom a prevádzkovateľom je NBÚ.  

 
226 § 21 ZoKB. 
227 § 23 ods. 2 ZoKB. 
228 Bližšie k bezpečnostným opatreniam kybernetických bezpečnostných incidentov pozri kapitolu 7. 
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JISKB obsahuje komunikačný systém pre hlásenie a riešenie kybernetických 

bezpečnostných incidentov a centrálny systém včasného varovania. V súvislosti s prístupom 

k JISKB má tento informačný systém verejnú a neverejnú časť. Verejná časť obsahuje príslušné 

registre PZS, PDS, ústredných orgánov, kybernetických bezpečnostných incidentov a zoznamy 

základných služieb, digitálnych služieb a akreditovaných jednotiek CSIRT či výstrahy a 

varovania.229 Do neverejnej časti JISKB majú prístup v elektronickej forme, v reálnom čase  

a v rozsahu určenom NBÚ alebo osobitným predpisom na základe vecnej pôsobnosti ústredný 

orgán, jednotka CSIRT (zaradená v zozname akreditovaných jednotiek CSIRT), PZS, PDS, 

Národná banka Slovenska, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Úrad pre 

reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a iný orgán verejnej moci 

rozhodnutím NBÚ.230 

Z dikcie ZoKB vyplýva, že JISKB je primárnym komunikačným kanálom. Avšak, je 

potrebné myslieť aj na situácie, kedy by JISKB nemohol plniť svoj účel, napr. z dôvodu 

incidentu, ktorý by obmedzil alebo znefunkčnil jeho prevádzku. Pre tieto prípady by sa mal 

aplikovať § 24 ods. 6 ZoKB. V zmysle predmetného ustanovenia platí, že NBÚ môže uzatvoriť 

písomnú zmluvu o spôsobe a forme hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov s PZS. 

Podobným spôsobom môže NBÚ uzavrieť zmluvu aj s PDS.231 

 

5.7 Sankcie 

ZoKB popri priestupkoch, kedy je potrestaná fyzická osoba neplniaca si povinnosti v 

pracovnoprávnom vzťahu s PZS alebo PDS, upravuje aj správne delikty, kedy sa vyvodzuje 

zodpovednosť voči PZS a PDS.  

 

PRÍKLAD 

Príkladom spáchaného priestupku podľa ZoKB môže byť nasledujúca situácia. PZS si splnil 

povinnosť a  bezodkladne nahlásil závažný kybernetický bezpečnostný incident podľa § 19 

ods. 6 písm. b) ZoKB. Avšak poverený zamestnanec PZS pre riešenie tohto incidentu 

nespolupracuje s NBÚ a ústredným orgánom pri riešení hláseného kybernetického 

bezpečnostného incidentu a neposkytol im potrebnú súčinnosť v zmysle § 19 ods. 6 písm. c) 

ZoKB. 

 
229 § 8 ods. 2 ZoKB.  
230 § 8  ods. 5 ZoKB. 
231 § 25 ods. 3 ZoKB. 
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Príkladom spáchaného správneho deliktu podľa ZoKB môže byť nasledujúca situácia. PZS 

si nesplnil povinnosť podľa § 19 ods. 1 ZoKB do 12 mesiacov odo dňa oznámenia o zaradení 

do registra PZS prijať a dodržiavať všeobecné bezpečnostné opatrenia.  

 

Za priestupok môže NBÚ uložiť pokutu od 100 eur do 5 000 eur. NBÚ môže PZS v 

závislosti od spáchania konkrétneho správneho deliktu uložiť pokutu od 300 eur až do 30 000 

eur. V niektorých prípadoch môže byť  maximálna výška pokuty až do výšky 1 % celkového 

ročného obratu korporácie za predchádzajúci účtovný rok, najviac však 300 000 eur.232 

 

5.8 Súvisiace právne predpisy  

Vo vzťahu k ochrane informácií má špecifické postavenie aj verejná správa, a to hneď 

z niekoľkých dôvodov. Dochádza v nej k spracúvaniu enormného množstva informácií, ktoré 

je porovnateľné so subjektmi súkromného sektora s celosvetovou pôsobnosťou. V porovnaní 

so súkromným sektorom, verejná správa v prípade nedostatočnej ochrany informácií spôsobuje 

škody iným subjektom, najmä štátu. Verejná správa nespracúva len svoje údaje, ale aj údaje 

iných subjektov. Citlivé údaje sa uchovávajú v informačných systémoch verejnej správy, napr. 

Register obyvateľov SR, Matrika, Živnostenský register, Obchodný register, Kataster 

nehnuteľností, Register adries a i. Niektoré údaje sú v registroch verejnosti voľne prístupné, 

niektoré len cez kontaktné miesta, iné sú zas verejnosti neprístupné. 

Špecifická právna úprava kybernetickej bezpečnosti informačných systémov verejnej 

správy (ďalej „ISVS“) je upravená zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo 

verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ITVS“).  

Bezpečnosť informačných technológiách vo verejnej správe (ďalej len „ITVS“) je 

v zákone o ITVS upravená v § 18 až § 23. Predmetný zákon upravuje bezpečnosť ITVS  

v oblasti: 

- plánovania a organizácie (§ 19), 

- obstarávania a implementácie (§ 20), 

- prevádzky, servisu a podpory (§ 21), 

- monitoringu a hodnotenia (§ 22), 

V § 18 zákona o ITVS sú základné ustanovenia týkajúce sa situácie, kedy je správca 

ITVS zároveň aj PZS v zmysle ZoKB. V § 23 predmetného zákona sú upravené osobitné 

 
232 § 30 a 31 ZoKB. 
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opatrenia na úseku bezpečnosti ITVS (napr. bezpečnostný projekt, hlásenie kybernetických 

bezpečnostných incidentov). 

Správcovia ITVS sú povinní identifikovať a realizovať potrebné bezpečnostné opatrenia 

a taktiež sú povinní hlásiť kybernetické bezpečnostné incidenty.233 

V praxi môžu nastať situácie, kedy správca ITVS bude zároveň aj v postavení PZS 

podľa ZoKB. Z pohľadu správcu ITVS bude dôležité, aby vedel ktorý právny predpis má 

aplikovať pri prijímaní konkrétnych bezpečnostných opatrení. V zmysle § 18 ods. 2 zákona 

o ITVS platí, že: 

 

„Správca, ktorý je prevádzkovateľom základnej služby,20) prijíma a realizuje bezpečnostné 

opatrenia vo vzťahu k informačným systémom verejnej správy v jeho správe podľa tohto zákona a 

osobitného predpisu,21) ak ich cieľom je dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti ako ustanovuje osobitý 

predpis.22).“ 

 

Na základe vyššie uvedeného možno konštatovať, že v prípade ak zákon o ITVS stanoví 

pre správcu, ktorý je zároveň aj PZS, striktnejšie bezpečnostné opatrenia, bude musieť správca 

prijať a realizovať bezpečnostné opatrenia v zmysle zákona o ITVS. V praxi to bude pre 

správcu, ktorý je aj PZS znamenať, že bude musieť porovnávať bezpečnostné opatrenia 

v zmysle ZoKB a zákona o ITVS.  

 

PRÍKLAD 

Štatistický úrad Slovenskej republiky je správcom ITVS v zmysle zákona o ITVS, nakoľko 

je správcom integrovaného volebného informačného systému.234 Štatistický úrad Slovenskej 

republiky je zároveň aj PZS v zmysle ZoKB, nakoľko bol zaradený do registra PZS a jeho 

služba (informačný systém verejnej správy, konkrétne informačný systém štatistického úradu 

SR235) do zoznamu základných služieb.  

 

 V súvislosti s povinnosťou hlásiť kybernetické bezpečnostné incidenty platí, že 

správcovia ITVS (ktorí nie sú PZS) sú povinní nahlasovať kybernetické bezpečnostné incidenty 

Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ním 

 
233 Obsah bezpečnostných opatrení je upravený vo vyhláške Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu č. 179/2020 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných 

opatrení informačných technológií verejnej správy.  
234 Dostupné na:  https://metais.vicepremier.gov.sk/  
235 Register PZS dostupný na: https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-

bezpecnost/prevadzkovatelia-ZS-prvy-bod.htm.  

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20211105#poznamky.poznamka-20
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20211105#poznamky.poznamka-21
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/95/20211105#poznamky.poznamka-22
https://metais.vicepremier.gov.sk/
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/prevadzkovatelia-ZS-prvy-bod.htm
https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/prevadzkovatelia-ZS-prvy-bod.htm
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určeným spôsobom (ďalej len „MIRRI“).236 V prípade ak je správca ITVS zároveň aj PZS 

podľa ZoKB, nahlasuje popri závažných kybernetických bezpečnostných incidentoch aj 

kybernetické bezpečnostné incidenty, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť nahlasovania podľa 

ZoKB. Inými slovami, pôjde o kybernetické bezpečnostné incidenty, ktoré nespĺňajú 

identifikačné kritériá podľa ZoKB.237 

V prípade porušenia povinností na úseku bezpečnosti informačných technológií 

verejnej správy podľa § 19 až 21 alebo § 23 zákona o ITVS, môže MIRRI v závislosti od 

spáchania konkrétneho správneho deliktu uložiť správcovi ITVS pokutu od 500 eur do 35 000 

eur.238 

Medzi ďalšie právne predpisy, ktoré čiastkovo upravujú problematiku kybernetickej 

bezpečnosti možno zaradiť zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre (ďalej len „zákon 

o kritickej infraštruktúre“). Medzi prvky kritickej infraštruktúry možno zaradiť aj 

informačné systémy v sektore kritickej infraštruktúry, ktorých narušenie alebo zničenie by 

malo závažné nepriaznivé dôsledky na uskutočňovanie hospodárskej a sociálnej funkcie štátu, 

a tým na kvalitu života obyvateľov z hľadiska ochrany ich života, zdravia, bezpečnosti, 

majetku, ako aj životného prostredia. Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia alebo 

fyzické osoby, ktoré sú vlastníkmi prvku kritickej infraštruktúry alebo ho prevádzkujú, sú 

povinní  zabezpečiť funkčnosť, integritu a kontinuitu činnosti prvku s cieľom predísť, odvrátiť 

alebo zmierniť hrozbu jeho narušenia alebo zničenia. Pre tieto účely sa prijímajú rôzne 

bezpečnostné opatrenia ako mechanické zábranné prostriedky, technické zabezpečovacie 

prostriedky, bezpečnostné prvky informačných systémov, fyzická ochrana, organizačné 

opatrenia, kontrolné opatrenia a ich vzájomná kombinácia.239 

Aspekty kybernetickej bezpečnosti možno nájsť taktiež v právnej úprave týkajúcej sa 

ochrany osobných údajov či bezpečnosti elektronických komunikačných sietí.240 

 

 

 

 

 
236 Kybernetické bezpečnostné incidenty sa hlásia Vládnej jednotke CSIRT. Dostupné na: 

https://www.csirt.gov.sk/nahlasit-incident.html?csrt=13096243505052855069.  
237 § 23 ods. 3 zákona o ITVS. 
238 § 29 ods. 1 písm. a) zákona o ITVS. 
239 § 2 písm. a) i) l) a § 9 a § 10 zákona o kritickej infraštruktúre.  
240 Napr. zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákon č.  

452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách. 

https://www.csirt.gov.sk/nahlasit-incident.html?csrt=13096243505052855069
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6. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ V KONTEXTE INÝCH 

PRÁVNYCH RÁMCOV 
 

Právna úprava kybernetickej bezpečnosti prirodzene nie je „osamelým pustovníkom,“ 

ale jej ustanovenia častokrát dopĺňajú iné právne rámce, ktoré s touto problematikou 

nevyhnutne súvisia. V rámci tejto kapitoly sa preto stručne pozrieme na legislatívu, ktorá 

odzrkadľuje úzky vzťah s otázkami kybernetickej bezpečnosti. Cieľom tejto kapitoly je zasadiť 

oblasť kybernetickej bezpečnosti do širšieho kontextu právneho poriadku a pochopenie 

súvislostí s nemenej dôležitou legislatívou.  

V rámci kapitoly sa pozrieme na štyri dôležité oblasti právnej regulácie, ktoré 

kybernetickú bezpečnosť významne ovplyvňujú a formujú.  

V prvom rade ide o všeobecné nariadenie na ochranu údajov, známe pod skratkou 

GDPR (General Data Protection Regulation).241 Spracúvanie osobných údajov je častokrát 

nevyhnutnou súčasťou kybernetických bezpečnostných opatrení ako napríklad preventívne 

monitorovanie siete alebo detekcia incidentov a z toho dôvodu sa na tieto aktivity bude 

vzťahovať všeobecný právny rámec ochrany osobných údajov.  

Ďalším dôležitým právnym rámcom je ochrana súkromia v elektronických 

komunikáciách, ktorú na úrovní EÚ tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES 

z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore 

elektronických komunikácií (Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).242 

Spomenutá smernica a jej implementácia v Zákone o elektronických komunikáciách 

predstavuje lex specialis voči GDPR a týka sa hlavne spracúvania údajov a metaúdajov 

v elektronických komunikačných zariadeniach ako počítače, tablety či mobily. Pre spracúvanie 

dát z koncových zariadení užívateľov platia špecifické pravidlá a taktiež špecifické 

bezpečnostné opatrenia.  

Treťou dôležitou legislatívou je smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, známa pod skratkou 

PSD 2.243 Ide o reguláciu platobných služieb vo finančnom sektore, ktorý reflektuje vyššie 

nároky na bezpečnosť. Je v záujme poskytovateľov finančných služieb ale aj užívateľov aby 

 
241 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES 

(všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Ú. v. EÚ 119, 4.5.2016, s. 1–88. 
242 Ú. v. EÚ 201, 31.7.2002, p. 37–47. 
243 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/236 z 25. novembra 2015 o platobných službách na 

vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 

1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES. 
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tieto služby boli poskytované čo najbezpečnejšie vzhľadom na rozmach finančných transakcií 

v digitálnom priestore. 

V neposlednom rade sa zameriame na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

č. 910/2014 z  23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre 

elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES244 tzv. nariadenie 

eIDAS. Využívanie elektronických služieb verejnej správy alebo elektronické podpisovanie 

prirodzene zo sebou nesie významné riziká z hľadiska zneužitia. Osobitné bezpečnostné 

opatrenia sú preto namieste.  

 

6.1 Ochrana osobných údajov 

6.1.1 Úvod a pôsobnosť 

Na úrovní Európskej únie bola viac ako 20 rokov v platnosti smernica Európskeho 

parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní 

osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov. Nakoľko však išlo o smernicu, členské štáty 

si povinnosti uvedené v nej implementovali do svojich národných právnych poriadkov 

odlišným spôsobom.  

Od roku 2012 prebiehali odborné diskusie a debaty v rámci európskych štruktúr 

týkajúcich sa modernizácie daného právneho rámca. Výsledkom spoločnej snahy viacerých 

aktérov bolo prijatie nového legislatívneho rámca regulujúceho ochranu osobných údajov 

v podobe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým 

sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov alebo GDPR); a tzv. 

Policajnej smernice.245 

Zároveň je potrebné dodať, že GDPR v určitých otázkach ponechalo voľnosť pre 

členské štáty a tie tak v národných právnych poriadkoch mohli upraviť napr. vyváženie práva 

na ochranu osobných údajov a slobodu prejavu či právo na informácie, otázky mlčanlivosti, 

vek maloletých pri používaní služieb informačnej spoločnosti či ďalšie otázky.246 Otázky 

 
244 Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73 – 114. 
245 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetrovania, 

odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení 

rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV. Policajná smernica bola do slovenského právneho poriadku 

implementovaná v rámci 3. časti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dané ustanovenia regulujú 

spracúvanie osobných údajov tzv. kompletnými orgánmi (ako napr. Policajný zbor SR alebo Zbor väzenskej 

a justičnej stráže SR) pri trestnoprávnych účeloch, čiže vyšetrovanie, odhaľovanie prípadne výkon a ďalšie aktivity 

pred, pri a po trestnom stíhaní.  
246 K tomu pozri kapitolu IX GDPR. 
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bezpečnosti ale v rámci týchto tzv. „otvorených klauzúl“ nefigurujú a bude sa tak na nich 

vzťahovať všeobecná právna úprav v podobe GDPR.247 

Kľúčové je aspoň v stručnej miere načrtnúť, kedy sa GDPR aplikuje vzhľadom na svoju 

pôsobnosť.  

Vecná pôsobnosť GDPR je upravená v článku 2 ods. 1 GDPR.248 Daný článok upravuje 

pozitívnu vecnú pôsobnosť GDPR. V zmysle dikcie predmetného článku sa GDPR aplikuje na 

spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané (i) automatizovanými prostriedkami, (ii) 

čiastočne automatizovanými prostriedkami alebo (iii) manuálne, ak osobné údaje tvoria súčasť 

informačného systému. 

Samotné spracúvanie osobných údajov je definované v článku 4 bode 1 GDPR, a to 

demonštratívnymi výpočtom spracovateľských operácií, ktoré možno subsumovať pod 

definíciu spracúvania osobných údajov. V zmysle daného článku sa pod spracúvaním osobných 

údajov rozumie:  

 

„operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, napríklad 

získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo 

zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie 

iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia, bez 

ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami.“  

 

PRÍKLAD 

O čisto automatizované spracúvanie by išlo v prípade, ak by napríklad banka spracúvala 

údaje o žiadateľovi o úver a túto žiadosť by následne automatizovane posúdil algoritmus, 

ktorý by zároveň rozhodol o tom, či banka úvery poskytne alebo nie. V prípade čiastočne 

automatizovaného spracúvania by vo vyššie uvedenom prípade nakoniec o poskytnutí úveru 

rozhodol človek a v procese by bol prítomný ľudský zásah. Manuálne spracúvanie osobných 

údajov predstavuje napr. kartotéka pacientov u lekára zoradená podľa abecedy.249 

 
247 Ku vzťahu slovenského zákona č. 18/2018 Z. z. a GDPR pozri Úrad na ochranu osobných údajov SR: Kedy 

nariadenie a kedy zákon? Dostupné na: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kedy-nariadenie-kedy-

zakon-o-ochrane-osobnych-udajov.  
248 „Toto nariadenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov vykonávané úplne alebo čiastočne 

automatizovanými prostriedkami a na spracúvanie inými než automatizovanými prostriedkami v prípade osobných 

údajov, ktoré tvoria súčasť informačného systému alebo sú určené na to, aby tvorili súčasť informačného 

systému.“ 
249 Informačný systém je v zmysle článku 4 bod 6 GDPR definovaný ako „akýkoľvek usporiadaný súbor osobných 

údajov, ktoré sú prístupné podľa určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, 

decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.“ Je nutné poznamenať, že 

v rámci slovenskej právnej kultúry došlo ku dezinterpretácií tohto pojmu, avšak v zmysle staršej smernice a aj 

GDPR ide o manuálne spracúvanie údajov v rámci systému, v ktorom sa dá vyhľadávať podľa určitého kľúča. 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kedy-nariadenie-kedy-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/kedy-nariadenie-kedy-zakon-o-ochrane-osobnych-udajov
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 Ústredným pojmom GDPR je však definícia osobného údaju. Osobným údajom 

  

„je akékoľvek informácia týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.“250  

 

Identifikovateľná fyzická osoba je taká osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo 

nepriamo, najmä prostredníctvom odkazu na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, 

lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú 

špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 

identitu tejto fyzickej osoby. Pojem identifikovateľnosti ďalej vykladá recitál 26 GDPR.251 

Tento recitál reprezentuje tzv. test primeranej pravdepodobnosti, ktorý odpovedá na to, či 

konkrétna dotknutá osoba je skutočne identifikovateľná. Predmetným testom sa zaoberal aj 

Súdny dvor Európskej únie Patrick Breyer v Spolková republika Nemecko.252 Skutkovo sa 

prípad týkal otázky, či dynamická IP adresa predstavuje osobný údaje v zmysle staršej 

legislatívy na ochranu osobných údajov. Prevádzkovateľ webového sídla mal k dispozícií IP 

adresa užívateľa, avšak nemal priamo informáciu, na koho je táto IP adresa registrovaná. Tieto 

informácie má zvyčajne k dispozícií poskytovateľ internetového pripojenia. Otázka teda bola, 

či pre prevádzkovateľa webového sídla predstavuje IP adresa osobný údaj v zmysle legálnej 

definície. Luxemburský súd judikoval:  

 

„...že dynamická IP adresa, ktorú poskytovateľ online mediálnych služieb uchováva v súvislosti s 

prehliadaním si určitou osobou internetovej stránky, ktorú tento poskytovateľ sprístupnil verejnosti, 

predstavuje pre tohto poskytovateľa osobný údaj v zmysle tohto ustanovenia, ak má k dispozícii 

právne prostriedky, na základe ktorých dokáže identifikovať dotknutú osobu vďaka ďalším 

informáciám, ktorými disponuje poskytovateľ internetového pripojenia tejto osoby.“  

 

Toto rozhodnutie tak znamená, že ak existujú právom dovolené prostriedky na 

identifikáciu jednotlivca, pôjde o osobné údaje.  

 
250 Článok 4 bod 1 GDPR.  
251 „Na určenie toho, či je fyzická osoba identifikovateľná, by sa mali brať do úvahy všetky prostriedky, pri ktorých 

existuje primeraná pravdepodobnosť, že ich prevádzkovateľ alebo akákoľvek iná osoba využije, napríklad 

osobitným výberom, na priamu alebo nepriamu identifikáciu fyzickej osoby. Na zistenie toho, či je primerane 

pravdepodobné, že sa prostriedky použijú na identifikáciu fyzickej osoby, by sa mali zohľadniť všetky objektívne 

faktory, ako sú náklady a čas potrebný na identifikáciu so zreteľom na technológiu dostupnú v čase spracúvania, 

ako aj na technologický vývoj.“ 
252 Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, C‑582/14 Patrick Breyer proti Bundesrepublik Deutschland. 
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PRÍKLAD 

Ilustráciou je situácia, ak dôjde ku kybernetickému útoku na webstránku orgánu verejnej 

moci a ten má k dispozícii iba IP adresu útočníka. V tomto prípade je IP adresa taktiež 

osobným údajom, a to z toho dôvodu, že orgán verejnej moci má k dispozícií právne 

prostriedky na zistenie totožnosti útočníka (prostredníctvom orgánov činných v trestnom 

konaní, ktoré môžu požiadať prevádzkovateľa internetového pripojenia o stotožnenie IP 

adresy s konkrétnym páchateľom).  

  

K pojmu osobný údaj teda možno záverom dodať, že nie každá informácia je 

automaticky osobným údajom. Vždy bude záležať od konkrétnych okolností a kontextu, či je 

daná osoba identifikovateľná alebo nie. 

GDPR upravuje v článku 2 ods. 2 negatívnu pôsobnosť nariadenia. To znamená situácie, 

keď sa GDPR neaplikuje. Ide predovšetkým o situácie, na ktoré sa neaplikuje právo Európskej 

únie, otázky národnej bezpečnosti a tajných služieb či otázky patriace do pôsobnosti Policajnej 

smernice. Osobitne zaujímavou otázkou je výnimka z pôsobnosti, ktorá sa aplikuje v prípade, 

že spracúvanie osobných údajov prebieha fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej alebo 

domácej činnosti.253 GDPR však nedefinuje, o aké situácie konkrétne ide. Judikatúra SDEÚ 

však naznačuje určitý smer, kedy sa GDPR vzhľadom na negatívnu pôsobnosť nevzťahuje. 

O spracúvanie v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti nepôjde vtedy, ak sú osobné 

údaje zverejnené na internete254 prípadne monitorovanie ulice kamerovým systémom 

umiestneným nad dverami domu.255  

GDPR upravuje územnú pôsobnosť v rámci článku 3 GDPR. Je faktom, že nariadenie 

sa aplikuje v rámci spracúvania osobných údajov v prevádzke, ktorá má sídlo v EÚ (tzv. intra-

teritoriálny režim), ale zároveň aj na prevádzkovateľov, ktorí majú sídlo mimo EÚ (tzv. extra-

teritoriálny režim) za predpokladu, že ponúkajú osobám v EÚ tovary a služby alebo sledujú ich 

správania napríklad prostredníctvom webovej aktivity.  

 

PRÍKLAD 

Ak slovenská firma so sídlom v Bratislave spracúva osobné údaje za účelom bezpečnosti, 

robí tak v rámci režimu prevádzkarne v EÚ a bude sa na ňu vzťahovať GDPR. 

 
253 Článok 2 ods. 2 písm. c) GDPR. 
254 Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, C-101/01- Lindqvist. 
255 Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, C-212/13-Ryneš. 
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Rovnaké konštatovanie platí aj pre elektronický obchod, ktorý síce v EÚ sídlo nemá, ale 

ponúka tovary a služby zákazníkom s možnosťou doručenia do EÚ. 

 

Z hľadiska osobnej pôsobnosti je potrebné rozlišovať 5 typov entít v zmysle GDPR. 

Najdôležitejšími pojmami sú dotknutá osoba, prevádzkovateľ a sprostredkovateľ. Pre 

kompletnosť uvádzame aj definíciu pojmov príjemcov a tretej strany. 

Dotknutá osoba znamená identifikovanú alebo identifikovateľnú osobu, ktorej sa 

osobné údaje týkajú. GDPR nedefinuje termín dotknutá osoba, ale jej vymedzenie možno 

odvodiť z ustanovení týkajúcich sa pojmu osobný údaj (článok 4 bod 1 GDPR).  

Prevádzkovateľ256 je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra 

alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania 

osobných údajov, pričom platí, že ak sa účely a prostriedky tohto spracúvania stanovujú v práve 

Únie alebo v práve členského štátu, možno prevádzkovateľa alebo konkrétne kritériá na jeho 

určenie určiť v práve Únie alebo v práve členského štátu. Najdôležitejším aspektom definície 

prevádzkovateľa je „určenie účelu.“ Entita, ktorá určí účel spracúvania osobných údajov 

(dôvod, prečo sú osobné údaje spracúvané) je prevádzkovateľom.  

 

PRÍKLAD 

Univerzita monitoruje bezpečnosť svojej siete a z tohto dôvodu v nevyhnutnej miere 

spracúva aj osobné údaje. Nakoľko tento účel vymedzila univerzita, bude prevádzkovateľom. 

 

Spoloční prevádzkovatelia257 sú dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia, ktorí spoločne 

určia účely a prostriedky spracúvania. Ak dvaja alebo viacerí prevádzkovatelia spoločne určia 

účely a prostriedky spracúvania, sú spoločnými prevádzkovateľmi.  

Sprostredkovateľ258 je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra 

alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. To znamená, že 

v tomto prípade je nevyhnutné mať poverenie a pokyny od prevádzkovateľa ako spracúvať 

osobné údaje v jeho mene. Nie je vylúčené, že jedná entita môže figurovať aj ako 

prevádzkovateľ a aj ako sprostredkovateľ.  

 

 

 
256 Článok 4 bod 7 GDPR. 
257 Článok 26 ods. 1 GDPR. 
258 Článok 4 bod 8 GDPR. 
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PRÍKLAD 

Ak univerzita na príklade uvedenom vyššie využíva na splnenie účelu dodávateľa 

špecifického softwaru, tento dodávateľ má postavenie sprostredkovateľa, keďže koná v mene 

univerzity na univerzitou vymedzeným účelom.  

Ak by však dodávateľ softwaru spracúval osobné údaje na vlastné účely napríklad na 

štatistiky, účel vymedzil sám a bude v tomto postavení prevádzkovateľom. 

  

Príjemca259 je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný 

subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány 

verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s 

právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov. 

Tretia strana260 je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo 

iný subjekt než dotknutá osoba, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a osoby, ktoré sú na základe 

priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných 

údajov.  

 

6.1.2 Základné zásady spracúvania 

 GDPR stojí a padá na siedmych zásadách, ktoré sú upravené v článku 5. Zásady 

spracúvania osobných údajov slúžia predovšetkým ako interpretačné pravidlá. To znamená, že 

ak nariadenie určitú aplikačnú otázku priamo nerieši, adresáti právnych noriem by mali 

zohľadniť uplatnenie a výklad noriem spôsobom súladným so základnými zásadami. Zároveň, 

každá zásada predstavuje všeobecné pravidlo pre špecifickejšie inštitúty upravujúce konkrétne 

povinnosti v zmysle nariadenia. 

Alfou a omegou spracúvania sú zásada zákonnosti a zásada vymedzenia účelu. Tieto 

zásady zásadne obmedzujú dôvody spracúvania osobných údajov a tzv. právne základy alebo 

právne tituly, na ktorých je spracúvanie možné vykonávať. 

 

Zásada zákonnosti ustanovuje:  

 

„Osobné údaje musia byť...spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu 

k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“).“ 

 

 
259 Článok 4 bod 9 GDPR. 
260 Článok 4 bod 10 GDPR. 
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Predmetná zásada vyžaduje zákonné spracúvanie osobných údajov, ktoré je bližšie 

upravené v článku 6 GDPR. Ten upravuje šesť právnych základov (titulov), na základe ktorých 

je možné osobné údaje spracúvať. Týmito titulmi sú súhlas, plnenie zmluvy, zákonná 

povinnosť, životne dôležitý záujem, verejný záujem a oprávnený záujem. Najčastejšie 

využívaným právnym základom je zákonná povinnosť, nakoľko množstvo osobitných 

právnych predpisov priamo vyžaduje spracúvanie osobných údajov na plnenie určitých 

povinností.  

Súčasťou tejto zásady sú aj požiadavky na spravodlivosť a transparentnosť. 

Spravodlivosť spočíva v požiadavke, že spracovateľské operácie sa majú vykonávať 

podvodným spôsobom. Transparentnosť je prítomná v konkrétnych inštitútoch GDPR ako 

informačná povinnosť prevádzkovateľa (články 12 až 14 GDPR), transparentnosti práv 

dotknutých osôb a komunikovanie bezpečnostných incidentov, ktorým je venovaná osobitná 

stať tejto kapitoly. 

Na zásadu zákonnosti priamo nadväzuje zásada vymedzenia účelu. Každý právny 

základ musí byť previazaný s konkrétnym dôvodom – účelom spracúvania.  

 

„Osobné údaje musia byť... získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a 

nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na 

účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické 

účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie 

účelu“).“ 

 

Predmetná zásada prakticky znamená, že prevádzkovateľ sa musí vopred zamyslieť, na 

aké účely osobné údaje reálne potrebuje a tieto dôvody komunikovať navonok dotknutým 

osobám. Dané ustanovenie zároveň upravuje aj súladnosť nových účelov s pôvodnými, kde za 

automaticky kompatibilné považuje účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého 

alebo historického výskumu či štatistické účely. 

Ak vezmeme do úvahy účely týkajúce sa bezpečnosti z pohľadu účelu a právneho 

základu, môžeme vymedziť dané účely a právne základy napríklad takto: 

Účel Právny základ Vysvetlenie 

Bezpečnosť informačných 

technológií alebo iba 

„Bezpečnosť“ 

Plnenie zákonných povinností 

podľa článku 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR  

Alternatívne oprávnený záujem 

podľa článku 6 ods. 1 písm. f) 

GDPR 

Vzhľadom na to, že pri činnosti 

prevádzkovateľa je potrebné dbať 

na bezpečnosť zamestnancov alebo 

pri poskytovaní služieb užívateľov, 

je nevyhnutné vymedziť aj účel 

bezpečnosti, ktorý zahŕňa 

spracovateľské operácie ako 

monitorovanie siete alebo detekciu 

kybernetických incidentov.  
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Právnym základom môže byť buď 

plnenie zákonných povinnosti 

s odkazom na požiadavky GDPR, 

kybernetickej bezpečnosti alebo 

národnej právnej úpravy.  

Alternatívne sa v praxi využíva aj 

oprávnený záujem, ktorý pokrýva 

spracúvanie údajov na účely 

bezpečnosti mimo osobitných 

právnych predpisov. Samotným 

oprávneným záujmom môže byť 

napríklad „bezpečnosť 

informačných technológií a sietí.“ 

Ak by prevádzkovateľ daný účel 

nemal, hrozili by ekonomické ale aj 

neekonomické škody ako napríklad 

únik údajov a ohrozenie práv 

a záujmov fyzických osôb. 

 

Ďalšou zásadou v zmysle GDPR je zásada minimalizácie údajov: 

 

„Osobné údaje musia byť...primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný 

vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“).“ 

 

Prevádzkovateľ tak zjednodušene nemôže spracúvať viac osobných údajov, ako je na 

daný účel vhodné. Pri bezpečnostných opatreniach je však určenie hranice, čo je potrebné a čo 

nie veľmi náročné. 

 

Zásada správnosti vyžaduje, že: 

 

„Osobné údaje musia byť... správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné 

opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré 

sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“).“ 

 

Prevádzkovateľ tak musí objektívne zabezpečiť čo najväčšiu presnosť údajov 

v kontexte účelu spracúvania. 

 

Dobu uchovávania osobných údajov reflektuje zásada minimalizácie uchovávania: 

 

„Osobné údaje musia byť... uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb 

najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa 

môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, 

na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 
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za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto 

nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania“).“ 

 

Prevádzkovateľ je povinný vymedziť dobu uchovávania údajov na jednotlivé účely. 

Môže tak urobiť číselne alebo s naviazaním na konkrétnu udalosť, napr. uplynutie premlčacej 

doby či zánik nároku. 

 

Samotnú bezpečnosť rámcuje zásada integrity a dôvernosti, ku ktorej sa ešte v rámci 

tejto kapitoly vrátime:  

 

„Osobné údaje musia byť... spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných 

údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, 

zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných 

opatrení („integrita a dôvernosť“).“ 

 

Veľmi dôležitou zásadou je aj zásada zodpovednosti: 

 

„Prevádzkovateľ je zodpovedný za súlad s odsekom 1 a musí vedieť tento súlad preukázať 

(„zodpovednosť“). 

Zásada zodpovednosti je jednou z najdôležitejších, napriek tomu, že jej legislatívne 

vyjadrenie zvádza k pochybnostiam. Jej zmysel spočíva v tom, že prevádzkovateľ by mal nielen 

prijať potrebné dokumenty na zabezpečenie súladu s GDPR (ako napríklad internú politiku 

alebo bezpečnostnú politiku), ale zároveň tieto opatrenia aktívne implementoval do praxe. 

Ochrana osobných údajov totiž nie je otázkou, ktorú je možné vyriešiť jednorazovo. Ide 

o dlhodobú uvedomelú činnosť, ktorá si vyžaduje pravidelnú starostlivosť a riešenie. Podobné 

konštatovanie možno uviesť vo vzťahu ku kybernetickej bezpečnosti. 

6.1.3 Bezpečnosť 

6.1.3.1 Všeobecná klauzula bezpečnosti  

Samotná bezpečnosť a jej požiadavky v zmysle spracúvania osobných údajov sú 

upravené v článku 32 GDPR. Práve tento článok nadväzuje už na spomínanú zásadu integrity 

a dôvernosti uvedenú vyššie, ktoré reflektuje bezpečnostné požiadavky na spracúvanie 

osobných údajov. 

 Článok 32 ods. 1 upravuje všeobecnú klauzulu bezpečnosti:  
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„Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ prijmú so zreteľom na najnovšie poznatky, náklady na 

vykonanie opatrení a na povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na riziká s rôznou 

pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb, primerané technické 

a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť úroveň bezpečnosti primeranú tomuto riziku...“ 

 

Diskutovaný článok explicitne ustanovuje požiadavky triády kybernetickej bezpečnosti 

(CIA) uvedené v úvode tejto učebnice. Zachováva tak konzistentnosť požiadaviek na 

kybernetickú bezpečnosť v rámci právnych rámcov. Zároveň daný článok vymedzuje 

demonštratívny výpočet bezpečnostných opatrení, ktoré môže prevádzkovateľ alebo 

sprostredkovateľ prijať. Konkrétne:  

▪ pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov; 

▪ schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov 

spracúvania a služieb; 

▪ schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade 

fyzického alebo technického incidentu; 

▪ proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a 

organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania. 

 

Článok 32 opakovane zdôrazňuje požiadavku primeranosti bezpečnostných opatrení. 

Prakticky to znamená, že prevádzkovatelia a sprostredkovatelia musia identifikovať konkrétne 

riziká v konkrétnych situáciách a zohľadniť špecifiká spracúvania osobných údajov ako napr. 

citlivosť údajov prípadne ďalší kontext.  

 

„Pri posudzovaní primeranej úrovne bezpečnosti sa prihliada predovšetkým na riziká, ktoré 

predstavuje spracúvanie, a to najmä v dôsledku náhodného alebo nezákonného zničenia, straty, 

zmeny, neoprávneného poskytnutia osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak 

spracúvajú, alebo neoprávneného prístupu k takýmto údajom.“ 

 

Samotná referencia na primeranosť znamená aj úzke prepojenie na princíp 

proporcionality, ktorý je všeobecne známy a preferovaný v práve EÚ. Proporcionality vo 

všeobecnosti znamená, že je potrebné merať vhodnosť použitých prostriedkov vzhľadom na 

účel a úmysel dosiahnutia výsledkov. 
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PRÍKLAD 

Odlišné bezpečnostné opatrenia sa budú javiť ako vhodné pre sociálnu sieť s miliardou 

užívateľov a pre malého podnikateľa s úzkou klientelou. Použitie biometrického skenovania 

očných sietnic ako bezpečnostného opatrenia za účelom vstupu do priestoru chovu 

poľnohospodárskych zvierať je zjavne neproporcionálne zamýšľanému dôsledku. 

 

 

Z ROZHODNUTÍ DOZORNÝCH ORGÁNOV 

Porušenie článku 32 GDPR býva jedným z najčastejšie penalizovaných porušení nariadenia 

od účinnosti GDPR. Najvyššia pokuta za nedostatočné bezpečnostné opatrenia bola uložená 

v Taliansku vo výške 27 800 000 eur. Jeden z najväčších telekomunikačných operátorov 

v Talianksu (TIM) dostal pokutu v uvedenej výške za viacero porušení GDPR pri 

marketingovej komunikácií vrátane článku 32 GDPR.261  

Zaujímavé sú aj dva prípady v Spojenom kráľovstve. Britský dozorný orgán uložil leteckej 

spoločnosti British Airways pokutu 22 046 000 eur za nedostatočné bezpečnostné opatrenia 

a únik údajov o 500 000 zákazníkoch prostredníctvom kybernetického útoku na web 

spoločnosti. Vyšetrovanie ukázalo nedostatočné logovanie, ochranu informácií o kreditných 

kartách či údajoch o cestách.262 V druhom prípade bola uložená pokuta vo výške 20 450 000 

eur sieti hotelových zariadení Marriott International pokutu za nedostatočné bezpečnostné 

opatrenia a únik údajov týkajúci sa 339 miliónov zákazníkov.263 

Pre porovnanie slovenský dozorný orgán uložil zatiaľ najvyššiu pokutu 50 000 eur práve za 

porušenie článku 32 Sociálnej poisťovni za porušenie článku 32 GDPR v dôsledku straty 

žiadostí o sociálne poistenie, ktoré boli zaslané poisťovňou do zahraničia klasickým 

doručením (nie do vlastných rúk) a následne stratené.264 

 

 

 

 

 

 
261 https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9256486 (dostupné 

12.12.2019). 
262 https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/ico-announces-intention-to-fine-

british-airways/ (dostupné 12.8.2021). 
263 https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/statement-intention-to-fine-

marriott-international-inc-more-than-99-million-under-gdpr-for-data-breach/ (dostupné 12.8.2021). 
264https://www.etrend.sk/ekonomika/socialna-poistovna-porusila-gdpr-pokutu-50-tisic-eur-nechce-zaplatit.html 

(dostupné 12.8.2021). 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9256486
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/ico-announces-intention-to-fine-british-airways/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/ico-announces-intention-to-fine-british-airways/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/statement-intention-to-fine-marriott-international-inc-more-than-99-million-under-gdpr-for-data-breach/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/statement-intention-to-fine-marriott-international-inc-more-than-99-million-under-gdpr-for-data-breach/
https://www.etrend.sk/ekonomika/socialna-poistovna-porusila-gdpr-pokutu-50-tisic-eur-nechce-zaplatit.html
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6.1.4.2 Porušenie ochrany osobných údajov 

 Druhou zložkou bezpečnosti v rámci GDPR je problematika nahlasovania porušení 

ochrany osobných údajov. Porušenie ochrany osobných údajov je definované v článku 4 bode 

12 GDPR nasledovne: 

„porušenie bezpečnosti, ktoré vedie k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, 

neoprávnenému poskytnutiu osobných údajov, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak 

spracúvajú, alebo neoprávnený prístup k nim.“  

Vzhľadom na atribúty informácie v zmysle teórie informačnej bezpečnosti možno 

porušenia ochrany osobných údajov rozdeliť na: 

▪ Porušenie dôvernosti (confidentiality breach) napr. únik osobných údajov; 

▪ Porušenie integrity  (integrity breach) napr. kompromitovanie kamerového záznamu; a  

▪ Porušenie dostupnosti (availiability breach) napr. hacknutie systému a odopretie 

prístupu k osobným údajom povereným osobám.265 

 

Samotné nahlasovanie (reportovanie) porušení ochrany osobných údajov môžeme deliť 

podľa entity, ktorej sa tieto incidenty nahlasujú. Článok 33 GDPR upravuje nahlasovanie 

porušení ochrany osobných údajov dozornému orgánu a článok 34 GDPR upravuje 

nahlasovanie porušení ochrany osobných údajov dotknutej osobe.  

 

„V prípade porušenia ochrany osobných údajov prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu a podľa 

možnosti najneskôr do 72 hodín po tom, čo sa o tejto skutočnosti dozvedel, oznámi porušenie 

ochrany osobných údajov dozornému orgánu príslušnému podľa článku 55 s výnimkou prípadov, 

keď nie je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva a 

slobody fyzických osôb. Ak oznámenie nebolo dozornému orgánu predložené do 72 hodín, pripojí sa 

k nemu zdôvodnenie omeškania.“ (Článok 33 GDPR) 

 

„V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku 

pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie 

ochrany osobných údajov dotknutej osobe.“ (Článok 34 GDPR). 

 

Proces nahlasovania vyhodnocovania porušení ochrany osobných údajov možno zadeliť 

do viacerých etáp alebo fáz.  

 
265 K tomu pozri aj Article 29 Working Party Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 

2016/679, WP250 rev.01. 
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V prvom rade, ak všeobecne dôjde ku bezpečnostnému incidentu v najširšom slova 

zmysle, je potrebné zistiť, či tento incident možno kvalifikovať ako porušenie ochrany 

osobných údajov. Za týmto účelom je dobrou praxou, ak je v organizácií zriadený tím na 

riešenie bezpečnostných incidentov, ktorý zahŕňa bezpečnostného analytika, právnika 

a prípadne zodpovednú osobu doplnenú o podporu informatikov.  

V druhom rade by malo nasledovať hodnotenie rizika, ktoré rozoberáme nižšie.  

Treťou etapou je samotné splnenie povinnosti porušenie nahlásiť. Na záver je potrebné 

porušenie ochrany osobných údajov zadokumentovať. Asi najdôležitejšiu časť analýzy tvorí 

posúdenie, či predmetné porušenie vedie k (vysokým) rizikám pre práva a slobody 

dotknutých osôb. 

Ak je pravdepodobné, že porušenie ochrany osobných údajov povedie k riziku pre práva 

a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ je povinný do 72 hodín od momentu zistenia („po 

tom, čo sa o tom prevádzkovateľ dozvedel“) incident nahlásiť dozornému orgánu. Nie je tak 

potrebné nahlasovať incidenty, ktoré nepredstavujú riziká pre práva a slobody fyzických osôb.  

 

PRÍKLAD 

Zamestnancovi sa stratí laptop s databázou klientov, ale predmetná databáza je šifrovaná 

a kľúč k nej má iba zamestnanec a jeho zamestnávateľ. Vzhľadom na to, že kľúč nebol 

kompromitovaný, je riziko pre práva a slobody dotknutých osôb žiadne resp. minimálne. 

  

V prípade, ak sa porušenie ochrany osobných údajov stane na strane sprostredkovateľa, 

je o tom povinný informovať prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu.266 Pri komplexnejších 

situáciách je možné dozorný orgán informovať postupne s vysvetlením, prečo tak 

prevádzkovateľ robí. Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky má na svojom 

webe zverejnený formulár, prostredníctvom ktorého je možné porušenia ochrany osobných 

údajov nahlasovať.267 Následne je prevádzkovateľ povinný predmetný incident 

zdokumentovať.  

O porušeniach ochrany osobných údajov je potrebné informovať dotknuté osoby za 

predpokladu, že toto porušenie pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody 

fyzických osôb. V takom prípade je prevádzkovateľ povinný túto informácie poskytnúť 

 
266 Viď článok 33 ods. 2 GDPR.  
267 https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach (dostupné 12.8.2021). 

https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/dp/dp-breach
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dotknutým osobám bezodkladne.268 Kritéria na posúdenie vysokého rizika vymedzila Pracovná 

skupina čl. 29 vo svojom usmernení.269 Konkrétne ide o   

▪ typ porušenia; 

▪ povaha, citlivosť a kvantita údajov; 

▪ možnosť identifikácie jednotlivcov;  

▪ závažnosť dopadu pre jednotlivcov;  

▪ či ide o dáta detí a zraniteľné osoby;  

▪ rola prevádzkovateľa; 

▪ počet zasiahnutých osôb prípadne ďalšie faktory.270 

 

PRÍKLAD 

Nemocnica v krajskom meste sa stane obeťou kybernetického útoku, pri ktorom sú 

kompromitované údaje zamestnancov a pacientov. Údaje sú riadne zálohované a šifrované. 

Vyšetrovanie ukáže, že útočník osobné údaje iba videl, ale nestiahol si ich. Záloha údajov 

a nastavenie systémov do pôvodnej prevádzky ale trvalo dva dni, počas ktorých bolo 

limitované poskytovanie zdravotnej starostlivosti.  

Napriek tomu, že nedošlo ku veľkej škode čo sa týka samotných osobných údajov, činnosť 

nemocnica bola obmedzená a z toho dôvodu by mal byť tento prípad klasifikovaný ako 

nesúci vysoké riziko. 

 

V prípade, ak prevádzkovateľ vyhodnotí vysoké riziko pri porušení ochrany osobných 

údajov, nemusí automaticky dotknuté osoby informovať. GDPR totiž ustanovuje tri výnimky, 

keď prevádzkovateľ takéto incidenty nemusí notifikovať dotknutým osobám. Prvou výnimkou 

sú prípady, ak prevádzkovateľ prijal primerané technické a organizačné ochranné opatrenia a 

tieto opatrenia uplatnil na osobné údaje, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka, a 

to najmä tie opatrenia, na základe ktorých sú osobné údaje nečitateľné pre všetky osoby, ktoré 

nie sú oprávnené mať k nim prístup, ako je napríklad šifrovanie.271  

 

 

 

 
268 Článok 34 ods. 1 GDPR.  
269 Article 29 Working Party Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679, WP250 

rev.01. 
270 Tamže. 
271 Článok 34 ods. 3 a) GDPR.  
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PRÍKLAD 

Firemná databáza s údajmi klientov je kompromitovaná po ransomware útoku na informačné 

technológie. Databáza je šifrovaná a spĺňa kritéria najvyššieho štandardu šifrovacích metód 

(state of the art). Prevádzkovateľ tak nemusí dotknuté osoby informovať, nakoľko je 

minimálne pravdepodobné rozšifrovanie danej databázy. 

 

Druhým prípadom je situácia, ak prevádzkovateľ prijal následné opatrenia, ktorými sa 

zabezpečí, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutých osôb pravdepodobne už nebude 

mať dôsledky.272  

 

PRÍKLAD 

Firma zistí, že pred niekoľkými sekundami jeden z jej zamestnancov neoprávnene pristúpil 

k niektorým osobným údajom klientom. Do niekoľkých minút je priamo pri zamestnancovi 

na mieste zodpovedná osoba s ochrankou a IT špecialistom. Zistí sa, že zamestnanec údaje 

nikam neodoslal a ani ich nijakým spôsobom nereplikoval. V takom prípade je možné 

spoľahnúť sa na výnimku uvedenú vyššie. 

 

Poslednou výnimkou je prípad, ak by si informovanie vyžadovalo neprimerané úsilie. 

V takom prípade však dôjde namiesto toho k informovaniu verejnosti alebo sa prijme podobné 

opatrenie, čím sa zaručí, že dotknuté osoby budú informované rovnako efektívnym 

spôsobom.273  

 

PRÍKLAD 

Orgán verejnej moci zistí porušenie ochrany osobných údajov, pri ktorom boli 

kompromitované údaje dvoch miliónov občanov. Oznam o takomto incidente zverejní na 

svojom webovom sídle a zároveň v celoštátnych médiách. 

 

Ak prevádzkovateľ túto povinnosť nesplní, dozorný orgán si môže notifikačnú 

povinnosť vynútiť.274 Aj v tomto prípade je prevádzkovateľ povinný predmetný incident 

zdokumentovať. 

 

 
272 Článok 34 ods. 3 b) GDPR. 
273 Článok 34 ods. 3 c) GDPR. 
274 Viď článok 34 ods. 4 GDPR. 
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6.2 Ochrana súkromia v elektronických komunikáciách  

Ďalšou špecifickou právnou úpravou na úseku bezpečnosti je tzv. ePrivacy smernica, 

ktorá upravuje ochranu súkromia v elektronických komunikáciách. Predmetná legislatíva 

je v slovenskom právnom poriadku implementovaná v zákone č. 452/2021 Z. z. 

o elektronických komunikáciách (ďalej len „ZEK“). Je vhodné na tomto mieste dodať, že na 

úrovni EÚ prebiehajú diskusie o revidovaní tohto právneho rámca a pripravuje sa ePrivacy 

nariadenie, ktoré bude sesterským predpisom GDPR.  

 

6.2.1 Pôsobnosť 

Cieľom prijatia ePrivacy smernice bolo ustanoviť a harmonizovať vnútroštátne 

ustanovenia týkajúce sa zabezpečenia primeranej úrovne ochrany základných práv a slobôd a 

najmä práva na súkromie a dôvernosť z hľadiska spracúvania osobných údajov v elektronickom 

komunikačnom sektore a zabezpečenia voľného pohybu takých údajov a elektronických 

komunikačných zariadení a služieb v EÚ.275 Táto právna úprava je lex specialis voči všeobecnej 

právnej úprave v podobe GDPR, a teda špecifikuje pravidlá na spracúvanie osobných údajov 

v telekomunikačnom sektore. 

Predmetná regulácia sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov v súvislosti s 

poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb vo verejných 

komunikačných sieťach v EÚ vrátane verejných komunikačných sietí, ktoré podporujú 

zariadenia na zber údajov a identifikáciu. Definíciu elektronickej komunikačnej služby nájdeme 

v § 3 ods. 17 ZEK:  

 

„Služba je služba obvykle poskytovaná za odplatu prostredníctvom sietí, ktorá zahŕňa službu 

prístupu k internetu, interpersonálnu komunikačnú službu alebo služby pozostávajúce úplne alebo 

prevažne z prenosu signálov, napríklad prenosové služby používané na poskytovanie služieb 

komunikácie stroj-stroj (M2M) a na rozhlasové a televízne vysielanie. Službou nie je poskytovanie 

obsahu alebo vykonávanie redakčnej kontroly obsahu prenášaného pomocou sietí a služieb..“  

 

Tieto služby okrem iného poskytujú podniky, ktoré sú v § 3 ods. 1 ZEK definované ako 

každá osoba, ktorá poskytuje siete alebo služby na základe rôznych druhov povolení na 

poskytovanie sietí alebo služieb. Prakticky pôjde predovšetkým o telekomunikačných 

operátorov, avšak niektoré ustanovenia ePrivacy smernice a ZEK sa vzťahujú aj na 

prevádzkovateľov mobilných aplikácií alebo elektronických komunikačných služieb v čo 

 
275 Článok 1 ods. 1 ePrivacy smernice. 
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najširšom zmysle.276 Navyše návrh nariadenia ePrivacy sa v kontexte vymedzenia pojmov 

v Európskom kódexe elektronických komunikácií277 bude vzťahovať na ešte širšie spektrum 

poskytovateľ, konkrétne: 

1) Služby prístupu k internetu; 

2) Interpersonálne komunikačné služby ako napríklad elektronická pošta alebo aj sociálne 

siete, aplikácie, hry; 

3) Služby spočívajú v úplnom alebo čiastočnom prenose signálu vrátane infraštruktúry 

internetu vecí. 

 

Pre ilustráciu je vhodné poukázať na to, aké typy údajov sa bežne v rámci elektronických 

komunikačných služieb spracúvajú. Špecificky sa predmetný právny rámec týka: 

▪ údajov týkajúcich sa obsahu prenášaných správ, ktoré sú striktne dôverné a môže sa 

k nim pristúpiť iba za veľmi limitovaných podmienok 

▪ prevádzkové údaje (traffic data)278 

▪ lokalizačné údaje.279 Prevádzkovavé a lokalizačné údaje možno súhrnne označiť 

pojmom metadáta.280  

 

Navyše ePrivacy smernica obsahuje špecifickú úpravu týkajúcu sa informácií v koncovom 

zariadení užívateľa (cookies) a nevyžiadanej elektronickej pošty (spamu). 

 

6.2.2 Bezpečnosť 

Vzhľadom na to, že smernica ePrivacy je implementovaná v ZEK, budeme sa na 

nasledujúcich riadkoch venovať slovenskej právnej úprave. 

 

6.2.2.1 Všeobecná klauzula bezpečnosti 

 ZEK upravuje v § 103 ods. 1 všeobecnú klauzulu pre bezpečnosť: 

 

 
276 K tomu pozri HUSOVEC, M.: Zodpovednosť na internete podľa slovenského a českého práva. Praha : CZ.NIC, 

2014. 
277 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky 

kódex elektronických komunikácií (prepracované znenie). Ú. v. EÚ L 321, 17.12.2018, s. 36 – 214. 
278 § 109 ods. 2 ZEK ako „údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce 

pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie..“ 
279 v § 109 ods. 3 ZEK ako „Lokalizačné údaje sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom služby, ktoré 

označujú geografickú polohu koncového zariadenia užívateľa verejne dostupnej služby“ 
280 Pozri KOLOUCH, J. – BAŠTA, P. a kol.: CyberSecurity. CZ.NIC, 2019, s. 19-20. 
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„Podnik udržiava takú úroveň bezpečnosti a integrity sietí a služieb, ktorá zabezpečí kontinuitu 

poskytovania služieb. Na tieto účely je podnik povinný prijať vhodné a primerané technické, 

organizačné a personálne opatrenia na riadenie rizík spojených s bezpečnosťou sietí a služieb, ktoré 

s ohľadom na technologický vývoj musia zabezpečiť úroveň bezpečnosti, ktorá je primeraná 

existujúcemu riziku..“ 

 

Podobne ako aj pri GDPR, ZEK reflektuje požiadavku analýzy rizík pri otázkach bezpečnosti. 

Zároveň je podobne akcentovaná „primeranosť“ a nadväzujúca požiadavka proporcionality.  

 

6.2.2.2 Nahlasovanie incidentov 

Špeciálnu právnu úpravu v ZEK majú aj bezpečnostné incidenty. Na rozdiel od porušení 

osobných údajov sa však tieto nenahlasujú dozorným orgánom na ochranu osobných údajov (v 

našich podmienkach Úrad na ochranu osobných údajov SR), ale Úradu pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb. 

 Podobne ako GDPR, aj ZEK v § 104 ods. 1, 4 a 5 rozlišuje medzi incidentom s rôznym 

rizikom: 

 

„Podnik, ktorý poskytuje verejné siete alebo verejne dostupné služby, je povinný bezodkladne 

informovať úrad o bezpečnostných incidentoch, ktoré majú významný vplyv na prevádzku sietí 

alebo poskytovanie služieb. Podnik oznamuje bezpečnostné incidenty prostredníctvom jednotného 

informačného systému kybernetickej bezpečnosti. Podnik, ktorý je zároveň prevádzkovateľom 

základnej služby si oznámením bezpečnostného incidentu podľa osobitného predpisu splní povinnosť 

podľa prvej vety.“ 

 

„Ak je zverejnenie informácií o bezpečnostnom incidente vo verejnom záujme, je úrad oprávnený 

tieto informácie zverejniť alebo požiadať podnik o ich zverejnenie. Podnik je po doručení žiadosti 

úradu povinný informácie o bezpečnostnom incidente bezodkladne zverejniť. Náklady na 

zverejnenie informácií na základe žiadosti úradu znáša podnik.“ 

 

„Podnik je povinný informovať svojich užívateľov, ktorí môžu byť bezpečnostným incidentom 

dotknutí, o ochranných a nápravných opatreniach, ktoré môžu dotknutí užívatelia prijať, ak 

existuje konkrétna závažná hrozba vzniku bezpečnostného incidentu vo verejných sieťach alebo 

verejne dostupných službách. Ak je to odôvodnené, podnik je povinný informovať svojich užívateľov 

aj o samotnej hrozbe vzniku bezpečnostného incidentu podľa prvej vety.“ 
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Zaujímavosťou je, že dotknutým osobám sa incidenty nahlasujú v užšie vymedzených 

prípadoch. Nejde už o akékoľvek riziká pre práva a slobody dotknutých osôb, ako je tomu pri 

GDPR, ale iba konkrétne závažné hrozby vzniku bezpečnostného incidentu.  

 ZEK neupravuje výnimky z povinnosti nahlasovať bezpečnostné incidenty, a tým sa 

odlišuje od právnej úpravy v GDPR. 

Podobne ako pri GDPR, aj ZEK upravuje povinnosť súčinnosti s Úradom pre reguláciu 

elektronických komunikácií a poštových služieb pri riešení porušení ochrany údajov a taktiež 

povinnosť incidenty dokumentovať.   

Pri nariadení ePrivacy sa ráta s úplným zosúladením nahlasovania bezpečnostných 

incidentov podľa GDPR. Do jednotnej podoby by sa mali upraviť lehoty nahlasovanie, 

informácie pri nahlasovaní či možnosť nahlásiť incident jednému orgánu. 

 

6.3 Platobné služby 

 Finančné transakcie sú základom digitálnych bankových služieb a každodennou 

záležitosťou väčšiny obyvateľov. Či už ide o platby v elektronických obchodoch alebo 

prostredníctvom terminálov v obchodoch alebo reštauráciách, poskytovanie týchto služieb 

podlieha od roku 2018 striktným regulačným pravidlám zo strany EÚ. Vzhľadom na 

komplexnosť danej problematiky a rozsahu smernice PSD 2 sa obmedzíme iba na základné 

pojmy, pôsobnosť a niektoré otázky bezpečnosti a autentifikácie. Dopĺňame, že ustanovenia 

smernice sú implementované v zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných službách. 

 

6.3.1 Pôsobnosť 

 Smernica PSD 2 sa vo všeobecnosti vzťahuje na platobné služby. Čo možno rozumieť 

pod pojmom platobná služba je uvedené v Prílohe č. 1 smernice. Ide napríklad o služby 

umožňujúce vklad hotovosti na platobný účet, ako aj všetky operácie súvisiace s vedením 

platobného účtu alebo vykonávanie platobných transakcií, v prípade ktorých sú finančné 

prostriedky kryté úverovým rámcom poskytnutým používateľovi platobných služieb.  

 Požiadavky smernice PSD 2 sú adresované poskytovateľom platobných služieb, ktorí 

sú legálne definovaní v článku 1 ods. 1 s odkazom na ďalšiu legislatívu EÚ: 

 

„a) úverové inštitúcie vymedzené v článku 4 ods. 1 bode 1 nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 575/2013 vrátane ich pobočiek nachádzajúce sa v EÚ; 

b) inštitúcie elektronických peňazí v zmysle článku 2 bodu 1 smernice 2009/110/ES vrátane v súlade 

s článkom 8 uvedenej smernice a s vnútroštátnym právom, ich pobočiek nachádzajúce sa v EÚ; 
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c) poštové podniky, ktoré sú oprávnené poskytovať platobné služby podľa vnútroštátneho práva; 

d) platobné inštitúcie; 

e) ECB a národné centrálne banky, ak nekonajú ako menové orgány alebo iné orgány verejnej moci; 

f) členské štáty alebo ich regionálne či miestne orgány, ak nekonajú ako orgány verejnej moci.“ 

 

6.3.2 Bezpečnosť 

6.3.2.1 Bezpečnosť a autentifikácia 

Vo všeobecnosti možno konštatovať, že prevádzkovatelia platobných služieb z hľadiska 

bezpečnosti sú povinní prijať a implementovať komplexnú bezpečnostnú politiku na účely 

ochrany zákazníkov a prevenciou pred podvodmi.  

 Zároveň PSD 2 kladie dôraz na požiadavky tzv. silnej autentifikácie zákazníka 

platobných služieb, ktoré sú definované v článku 4 bode 30:  

 

„silná autentifikácia zákazníka“ je autentifikácia na základe použitia dvoch alebo viacerých prvkov, 

ktoré sú kategorizované ako poznatok (niečo, čo vie len používateľ), vlastníctvo (niečo, čo má len 

používateľ) a inherencia (niečo, čím používateľ je) a sú nezávislé v tom zmysle, že narušenie jedného 

prvku nenaruší spoľahlivosť ostatných prvkov, pričom je vytvorená takým spôsobom, aby chránila 

dôvernosť autentifikačných údajov.“ 

 

 Princíp silnej autentifikácie zákazníka musí byť zachovaný v presne vymedzených 

prípadoch podľa článku 97 ods. 1:  

 

„Členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia platobných služieb uplatňovali silnú autentifikáciu 

zákazníka, ak platiteľ: 

a) pristupuje k svojmu platobnému účtu online; 

b) iniciuje elektronickú platobnú transakciu; 

c) prostredníctvom diaľkového prístupu vykonáva akékoľvek kroky, ktoré môžu predstavovať riziko 

platobného podvodu alebo iného zneužitia.“ 

 

PRÍKLAD 

Napríklad pri bankových transakciách sa vyžaduje overenie užívateľa cez bankovú aplikáciu. 

Užívateľ má pri prihlásení overenú identitu (čím je), následne zadáva heslo (čo vie) a celá 

transakcia sa overuje cez mobilné zariadenie (ktoré je v jeho vlastníctve). 

 

 

 



127 

 

6.3.2.2 Nahlasovanie incidentov  

Podobne ako pri GDPR či ePrivacy, aj smernica PSD 2 ustanovuje špecifické pravidlá 

pre nahlasovanie incidentov. Opätovne sa rozlišuje medzi nahlasovaním kompetentnému 

orgánu dozoru a dotknutej osobe. Kompetentným orgánom, ktorému sa incidenty nahlasujú je 

Národná banka Slovenska. 

Konkrétne detaily upravuje článok 96:  

 

„V prípade závažného prevádzkového alebo bezpečnostného incidentu poskytovatelia platobných 

služieb bez zbytočného odkladu informujú príslušný orgán v domovskom členskom štáte 

poskytovateľa platobných služieb. 

 

Poskytovateľ platobných služieb v prípade, že incident má vplyv na finančné záujmy jeho 

používateľov platobných služieb, bez zbytočného odkladu informuje svojich používateľov 

platobných služieb o incidente a o všetkých opatreniach, ktoré môžu prijať na zmiernenie 

nepriaznivých účinkov incidentu.“ 

 

V zmysle splnomocňujúcich ustanovení PSD 2 Európska banková asociácia (EBA) 

vydala usmernenie pre poskytovateľov platobných služieb pre nahlasovanie incidentov.281 

Usmernenia pomerne presne určujú kritéria na klasifikáciu toho, či ide o závažný bezpečnostný 

incident alebo nie. Poskytovatelia platobných služieb vyhodnocujú dve množiny kritérií a to 

kritéria vysokého dopadu a kritéria nízkeho dopadu. Na klasifikovanie incidentu ako závažného 

postačí, ak je splnené aspoň jedno kritérium vysokého dopadu alebo najmenej tri kritéria 

nízkeho dopadu. Kritéria a ich opis načrtávame v tabuľke nižšie. 

 

Kritérium Nízky dopad Vysoký dopad 

Ovplyvnené transakcie Viac ako 10 % transakcií v rámci 

platobnej služby a trvanie 

incidentu dlhšie ako jednu hodinu 

 

Alebo  

 

Transakcie nad výšku 500 000 eur 

a trvanie incidentu dlhšie ako jednu 

hodinu 

Viac ako 25 % transakcií v rámci 

platobnej služby  

 

Alebo  

 

Transakcie nad výšku 15 000 000 

eur 

Počet ovplyvnených užívateľov Viac ako 5000 užívateľov a trvanie 

incidentu dlhšie ako jednu hodinu 

 

Alebo  

Viac ako 50 000 užívateľov 

 

Alebo  

 

 
281 EBA: Revised Guidelines on major incident reporting under PSD2. Dostupné na: 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/Guideli

nes%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2%20EBA-GL-2021-

03/1014562/Final%20revised%20Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2.pd

f.  

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2%20EBA-GL-2021-03/1014562/Final%20revised%20Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2%20EBA-GL-2021-03/1014562/Final%20revised%20Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2%20EBA-GL-2021-03/1014562/Final%20revised%20Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2021/Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2%20EBA-GL-2021-03/1014562/Final%20revised%20Guidelines%20on%20major%20incident%20reporting%20under%20PSD2.pdf
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Viac ako 10 % užívateľov a trvanie 

incidentu dlhšie ako jednu hodinu  

Viac ako 25 % užívateľov 

Výpadok služby Viac ako dve hodiny N/A 

Narušenie bezpečnosti siete alebo 

IT 

Áno N/A 

Ekonomický vplyv N/A Viac ako 0.1 % prvej vrstvy 

kapitálu, 200 000 eur 

 

Alebo 

 

Viac ako 5 000 000 eur 

Vysoká úroveň internej eskalácie Áno Áno a krízový manažment 

prevádzky. 

Vplyv na iné platobné služby alebo 

infraštruktúru 

Áno N/A 

Vplyv na reputáciu Áno N/A 

Hodnotenie kritérií závažnosti bezpečnostných incidentov podľa smernice PSD 2.282 

Zdroj: Smernica PSD 2 a EBA. 

 

6.4 Elektronická identifikácia  

 Ďalším súvisiacim právnym predpisom je nariadenie eIDAS. Vzhľadom na zameranie 

tejto učebnice je nevyhnutné stručne charakterizovať pôsobnosť a otázky bezpečnosti v rámci 

tohto nariadenia. 

 

6.4.1 Pôsobnosť 

 Nariadenie eIDAS sa vzťahuje na tri okruhy právnych vzťahov, ktoré bližšie legislatívne 

upravuje. Prvým okruhom je vzájomné uznávanie prostriedkov elektronickej identifikácie 

fyzických a právnických osôb, ktoré patria do oznámenej schémy elektronickej identifikácie 

iného členského štátu.  

 

PRÍKLAD 

Ak chce občan Slovenskej republiky využiť elektronickú službu verejnej správy v Nemecku 

(napríklad podanie daňového priznania), je nevyhnutné, aby daný členský štát vedel overiť 

jeho identitu. Na tento účel slúži práve inštitút vzájomného uznávania prostriedkov 

elektronickej identifikácie, keďže jednotlivé členské štáty postupne zverejnili svoje schémy, 

v ktorých uvádzajú svoje prostriedky, ktoré na účely využívania elektronických služieb 

verejnej správy uznávajú. Nariadenie eIDAS stanovuje hmotnoprávne a procesné podmienky 

pre tento postup. 

 

 
282 Tamže, s. 20. 
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Druhým okruhom právnych vzťahov v pôsobnosti nariadenia eIDAS sú pravidlá pre 

dôveryhodné služby, najmä elektronické transakcie. Termín dôveryhodná služba je definovaný 

v článku 3 bode 16 Nariadenia eIDAS. 

 

„dôveryhodná služba je elektronická služba, ktorá sa spravidla poskytuje za odplatu a spočíva: 

a) vo vyhotovovaní, overovaní a validácii elektronických podpisov, elektronických pečatí 

alebo elektronických časových pečiatok, elektronických doručovacích služieb pre registrované 

zásielky a certifikátov, ktoré s týmito službami súvisia, alebo 

b) vo vyhotovovaní, overovaní a validácii certifikátov pre autentifikáciu webových sídiel, 

alebo 

c) v uchovávaní elektronických podpisov, pečatí alebo certifikátov, ktoré s týmito službami 

súvisia;“ 

 

Nariadenie eIDAS zároveň vytvára právny rámec pre elektronické podpisy, elektronické 

pečate, elektronické časové pečiatky, elektronické dokumenty, elektronické doručovacie služby 

pre registrované zásielky a certifikačné služby pre autentifikáciu webových sídiel. Pri aplikácií 

týchto inštitútov je otázka bezpečnosti absolútne nevyhnutnou. 

 

6.4.2 Bezpečnosť 

 Otázky bezpečnosti sú v Nariadení eIDAS riešené na viacerých miestach. Pre stručný 

náčrt tejto problematiky vyberáme iba najdôležitejšie otázky vo vzťahu ku vyššie vymedzeným 

okruhom právnych vzťahov v pôsobnosti diskutovanej regulácie.  

 

6.4.2.1 Narušenie bezpečnosti schémy elektronickej identifikácie 

Prvá dielčia otázka bezpečnosti sa dotýka schém elektronickej identifikácie, ktoré sú 

definované v článku 3 bode 4:  

 

„schéma elektronickej identifikácie je systém na elektronickú identifikáciu, v rámci ktorého sa 

fyzickým osobám alebo právnickým osobám alebo fyzickým osobám zastupujúcim právnické osoby 

vydávajú prostriedky elektronickej identifikácie.“ 

 

V zmysle článku 10 Nariadenia eIDAS ak je schéma alebo autentifikácia narušená alebo 

čiastočne skompromitovaná spôsobom, ktorý ovplyvní spoľahlivosť cezhraničnej 

autentifikácie danej schémy, oznamujúci členský štát danú cezhraničnú autentifikáciu alebo 

dotknuté skompromitované časti bezodkladne pozastaví alebo zruší a informuje o tom ostatné 

členské štáty a Európsku komisiu. Ak by tak nespravil, využívanie elektronických služieb 
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verejnej správy by bolo rizikové pre občanov z celej EÚ a poskytovanie takýchto služieb by 

mohlo viesť ku značným škodám. Ak je narušenie odstránené, schéma sa môže znova uviesť 

do prevádzky a o tomto úkone sú opätovne informované členské štáty a Európska komisia.  

Ak sa narušenie alebo skompromitovanie uvedené vyššie neodstráni v lehote troch 

mesiacov od pozastavenia alebo zrušenia, oznamujúci členský štát informuje ostatné členské 

štáty a Komisiu o stiahnutí schémy elektronickej identifikácie. 

 

6.4.2.2 Bezpečnostné požiadavky uplatniteľné na poskytovateľov dôveryhodných služieb 

(všeobecná klauzula a nahlasovanie incidentov) 

Článok 19 Nariadenia eIDAS upravuje špecifické bezpečnostné požiadavky 

uplatniteľné na poskytovateľov dôveryhodných služieb. Vzhľadom na to, že poskytovateľ 

dôveryhodných služieb má napríklad pri overovaní elektronických podpisov či pečatí 

nezastupiteľnú úlohu, zákonodarca kladie dôraz na ustanovenie presných bezpečnostných 

požiadaviek.  

Všeobecná požiadavka sa týka prijatia vhodných technických a organizačných opatrení:  

 

„So zreteľom na najnovší technologický vývoj sa uvedenými opatreniami musí zaistiť úroveň 

bezpečnosti primeraná stupňu rizika. Prijmú sa najmä opatrenia na prevenciu a minimalizáciu 

vplyvu bezpečnostných incidentov a na oznámenie nepriaznivých účinkov všetkých takýchto 

incidentov zainteresovaným stranám.“ 

 

Druhým aspektom je nahlasovanie bezpečnostných incidentov. Opätovne sa rozlišuje 

medzi nahlasovaním kompetentnému orgánu – v tomto prípade Národný bezpečnostný úrad SR 

a dotknutým osobám. Nariadenie eIDAS v článku 19 ods. 2 vyžaduje nahlásenie akéhokoľvek 

narušenia bezpečnosti alebo integrity s významným vplyvom na poskytovanú dôveryhodnú 

službu alebo osobné údaje uchovávané v rámci nej s lehotou bez zbytočného odkladu, najneskôr 

do 24 hodín.  

V prípade negatívneho vplyvu na dotknutú fyzickú, ale aj právnickú osobu sa incident 

nahlási aj priamo týmto osobám: 

 

„Ak môže narušenie bezpečnosti alebo integrity negatívne ovplyvniť fyzickú alebo právnickú osobu, 

ktorej sa dôveryhodná služba poskytovala, poskytovateľ dôveryhodných služieb bez zbytočného 

odkladu oznámi narušenie bezpečnosti alebo integrity aj tejto fyzickej či právnickej osobe.“ 
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7. RIEŠENIE KYBERNETICKÝCH BEZPEČNOSTNÝCH 

INCIDENTOV A TÍMY NA ICH RIEŠENIE 

 

Situácie, kedy dôjde k narušeniu bezpečnosti organizácie, neobchádzajú žiadny sektor. 

V súčasnej dobe poznáme v rámci celého sveta viaceré prípady zo sektora verejnej správy, 

zdravotníctva, hospodárstva, energetiky a pod. Pre bližšie pochopenie skúmanej problematiky 

si uvedieme niekoľko prípadov situácií ovplyvňujúcich kybernetickú bezpečnosť.  

PRÍKLAD 

V decembri 2019 došlo k ochromeniu poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnicou v 

Benešove (Česká republika).283 To bolo spôsobené škodlivým kódom (malvérom), ktorý 

zamedzil prístupu k súborom a následne útočník žiadal od nemocnice výkupné. Týmto došlo 

k porušeniu dostupnosti k viacerým zariadeniam a údajom v nich. Nemocnica na to reagovala 

zrušením všetkých nadchádzajúcich operačných úkonov.   

 

PRÍKLAD 

Iným príkladom narušenia bezpečnosti je útok na spoločnosť Colonial pipeline v  máji 2021 

(USA).284 Colonial Pipeline je americká ropná spoločnosť, ktorá prepravuje benzín a letecké 

palivo najmä na juhovýchod Spojených štátov. Spoločnosť bola zasiahnutá kybernetickým 

útokom vo forme ransomvéru. Primárnym cieľom útoku bola infraštruktúra spoločnosti 

slúžiaca na fakturáciu za poskytnuté služby. Ostatné systémy ostali funkčné. Spoločnosť 

zastavila činnosť aj ostatných systémov, pretože nedokázala vystavovať faktúry za svoje 

služby.  

 

V rámci tejto kapitoly sa budeme venovať riešeniu situácie, kedy dôjde k narušeniu 

kybernetickej bezpečnosti organizácie. V tomto prípade danú situáciu označujeme ako 

kybernetický bezpečnostný incident. Riešenie bezpečnostných incidentov patrí 

k najdôležitejším častiam práva kybernetickej bezpečnosti. Prevádzkovatelia základných 

služieb, ako aj poskytovatelia digitálnych služieb, sú povinní zabezpečiť riešenie 

kybernetických bezpečnostných incidentov. Právnu reguláciu tohto právneho inštitútu možno 

 
283 Brno University Hospital ransomware attack (2020), [online] [12.03.2022]. Dostupné na:  

https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Brno_University_Hospital_ransomware_attack_(2020). 
284 Colonial Pipeline ransomware attack (2021), [online] [12.03.2022]. Dostupné na:  

https://cyberlaw.ccdcoe.org/wiki/Colonial_Pipeline_ransomware_attack_(2021). 



132 

 

nájsť vo viacerých všeobecne záväzných právnych predpisoch, či už explicitne alebo implicitne 

uvedených.  

7.1 Kybernetický bezpečnostný incident 

Predtým, ako sa budeme venovať riešeniu kybernetických bezpečnostných incidentov, 

je nutné si vysvetliť niekoľko relevantných pojmov, z ktorých tento pojem vychádza. Samotné 

vytvorenie súboru alebo odoslanie emailovej správy ešte automaticky neznamená nepriaznivú 

alebo nebezpečnú situáciu. V tomto prípade hovoríme o udalosti (event). Tú je možno 

definovať ako „akúkoľvek pozorovateľnú udalosť, ku ktorej došlo v určitom časovom bode  

v systéme alebo sieti, najmä ak je dôležitá.“285 

Na druhej strane bezpečnostná udalosť (security event) je „pozorovateľná udalosť  

v prostredí informačných a komunikačných technológií, ktorá je relevantná pre bezpečnosť.“286 

Príkladom bezpečnostnej udalosti je prihlásenie konkrétneho používateľa, aktualizácia 

operačného systému. Bezpečnostné udalosti zvyčajne vytvárajú určitý druh stôp, ktorý sa 

zaznamenáva v záznamoch (logoch) systému, a ktorý je možné analyzovať. 

Napokon bezpečnostný incident nevyhnutne zahŕňa nepriaznivú udalosť spôsobenú 

ľudskou činnosťou, zvyčajne zlomyseľnej povahy, ktorá je zameraná na narušenie akéhokoľvek 

systému alebo siete.287 V literatúre sa nachádza niekoľko definícií pojmu bezpečnostný 

incident. Ten môžeme definovať ako „porušenie alebo bezprostrednú hrozbu porušenia 

pravidiel počítačovej bezpečnosti, prijateľných zásad používania alebo štandardných 

bezpečnostných postupov.“288 Veľmi podobnú definíciu obsahuje dokument RFC 2350, podľa 

ktorého bezpečnostný incident je „akákoľvek nepriaznivá bezpečnostná udalosť (alebo súbor 

bezpečnostných udalostí), ktorá naznačuje ohrozenie niektorého aspektu bezpečnosti 

 
285 EUROPOL. Common Taxonomy for Law Enforcement and The National Network of CSIRTs, [online] 

[21.3.2022]. Dostupné na:  

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/common_taxonomy_for_law_enforcement_and

_csirts_v1.3.pdf. 
286 FIRST. CSIRT Services Framework, verzia 2.1, [online] [21.3.2022]. Dostupné na:  

https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/csirt_services_framework_v2.1. 
287 EUROPOL. Common Taxonomy for Law Enforcement and The National Network of CSIRTs, [online] 

[21.3.2022]. Dostupné na:  

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/common_taxonomy_for_law_enforcement_and

_csirts_v1.3.pdf. 
288 CICHONSKI P. et al.: Computer security incident handling guide. NIST Special Publication, 2012, 800.61: 1-

147. 
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informácií (dostupnosti, dôvernosti, integrity) používateľa, systému, organizácie a/alebo 

siete.“289 Medzi príklady bezpečnostného incidentu môžeme zaradiť: 

▪ stratu dôvernosti informácií, 

▪ ohrozenie integrity informácií, 

▪ odmietnutie služby, 

▪ zneužitie služby, systémov alebo informácií, alebo 

▪ poškodenie systémov. 

 

Vzťah medzi udalosťou, bezpečnosťou udalosťou, bezpečnostným incidentom je 

zobrazený na Obrázku č. 1.  Ako je možné vidieť na tomto obrázku, akýkoľvek bezpečnostný 

incident sa považuje za udalosť, ale žiadna udalosť sa nepovažuje za bezpečnostný incident. 

Inými slovami prihlásenia útočníka do systému ako súčasť bezpečnostného incidentu je 

bezpečnostná udalosť, ale prihlásenia všetkých používateľov ako bezpečnostné udalosti ešte 

nemusia byť súčasťou bezpečnostného incidentu.  

 

Obrázok č. 1: Vzťah medzi udalosťami, bezpečnostnými udalosťami a bezpečnostnými incidentami. 

 

Vzťahu medzi bezpečnostným incidentom a počítačovým trestným činom sa budeme 

bližšie venovať v kapitole venovanej kybernetickej kriminalite. Na tomto mieste je ale dôležité 

uviesť, že nie každý bezpečnostný incident má súčasne znaky niektorého z trestných činov. 

Napríklad v prípade umiestnenia citlivých informácií na webové sídlo organizácie bez 

adekvátneho zabezpečenia riadenia prístupu (konkrétny obsah bude dostupný napríklad bez 

nutnosti zadania prihlasovacích údajov) môže byť bezpečnostný incident, ktorý vedie  

 
289 RFC2350 - Expectations for Computer Security Incident Response, [online] [21.3.2022]. Dostupné na:  

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2350. 
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k narušeniu dôvernosti. Súčasne to ale už nemusí byť trestný čin, keďže napríklad nedošlo 

k prekonaniu prekážky.  

7.1.1 Taxonómia bezpečnostných incidentov 

V praxi ale nepracujeme len s pojmom bezpečnostný incident. Dôležité je vedieť  

rozoznať jednotlivé typy bezpečnostných incidentov medzi sebou. To napomáha tomu, kto rieši 

takýto incident, aby zvolil vhodný postup pri jeho riešení. Inak sa pristúpi k riešeniu podvodnej 

emailovej správy, ktorá obsahuje škodlivý odkaz ako k malvéru, ktorý zašifroval konkrétne 

zariadenie a šíri sa v rámci počítačovej siete organizácie. Rozlíšenie jednotlivých typov 

bezpečnostných incidentov označujeme ako taxonómiu bezpečnostných incidentov. 

V súčasnosti neexistuje jednotný prístup k tomu, ako klasifikovať jednotlivé 

bezpečnostné incidenty. Súčasne nie je možné určiť, ktorá klasifikácia je najlepšia alebo 

správna. Organizácie si vytvárajú alebo vyberajú taxonómiu bezpečnostných incidentov najmä 

s ohľadom na svoje potreby a očakávania.  Keďže rôzne organizácie majú rôzne očakávania, 

často skončia pri vývoji vlastnej internej klasifikácie bezpečnostných incidentov.290 Na druhej 

strane existuje viacero iniciatív, ktoré sa snažia zjednotiť tieto taxonómie. Toto zjednotenie je 

nutné najmä z dôvodu vzájomného hlásenia bezpečnostných incidentov medzi organizáciami, 

vrátane výmeny informácií o týchto incidentoch. Ak by spolupracujúce organizácie používali 

inú taxonómiu, mohlo by sa zdať, že budú riešiť rovnaký bezpečnostný incident, ale každý ho 

označí inak. Napríklad útok obsahujúci malvér, ktorého cieľom je stiahnutie iného malvéru 

(trojský kôň) môže byť v 1 taxonómii označený ako malvér - trojský kôň a v inej taxonómii ako 

malvér - infekcia. V súčasnej dobe sa najčastejšie používajú nasledujúce taxonómie 

bezpečnostných incidentov: 

▪ eCSIRT.net mkIV.291 

▪ CIRCL.LU taxonómia.292 

 
290 ENISA: Reference Incident Classification Taxonomy Task Force Status and Way Forward, január 2018, 

[online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/reference-incident-classification-

taxonomy/at_download/fullReport. 
291 STIKVOORT, D.: Incident Classification/Incident Taxonomy according to eCSIRT.net – adapted, [online] 

[21.3.2022]. Dostupné na:  

https://www.trusted-introducer.org/Incident-Classification-Taxonomy.pdf. 
292 CIRCL.LU: CIRCL Taxonomy - Schemes of Classification in Incident Response and Detection, [online] 

[21.3.2022]. Dostupné na: https://www.circl.lu/pub/taxonomy/. 
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▪ Spoločná taxonómia pre orgány činné v trestnom konaní a jednotky CSIRT 

(Common Taxonomy for LE and CSIRTs).293 

Na tomto mieste si bližšie rozoberieme taxonómiu eCSIRT.net mkIV, ktorá 

predstavuje vhodnú taxonómiu pre novovytvorené jednotky CSIRT (bližšie si o nich povieme 

neskôr) alebo organizácie, ktoré predtým nepoužívali žiadnu taxonómiu. Táto taxonómia 

rozlišuje:  

▪ Pokusy o prienik (intrusion attempts) – ide o pokus o kompromitáciu systému 

alebo narušenie akejkoľvek služby využitím bezpečnostných zraniteľností. 

Súčasťou tejto kategórie sú aj viacnásobné pokusy o prihlásenie (hádanie hesiel, 

prelomenie hesiel, hrubá sila). Príkladom je pokus o použitie neznámeho exploitu.294 

▪ Bezpečnosť informačného obsahu (information content security) – okrem 

lokálneho zneužitia údajov a systémov môže byť bezpečnosť informácií ohrozená 

úspešným ohrozením účtu alebo aplikácie. Okrem toho sú možné útoky, ktoré 

zachytia a sprístupnia informácie počas prenosu (odpočúvanie, spoofing alebo 

únos). Príčinou môže byť aj ľudská/konfiguračná/softvérová chyba. 

▪ Zhromažďovanie informácií (information gathering) – útoky, ktoré posielajú do 

systému požiadavky na objavenie slabých miest (zraniteľností). To zahŕňa aj určitý 

druh testovacích procesov na zhromažďovanie informácií o zariadeniach, službách 

a účtoch. Napríklad skenovanie sieťových služieb – identifikácia dostupných 

sieťových služieb a relevantných zraniteľností. 

▪ Urážlivý obsah (abusive content) – tu patrí nevyžiadaný hromadný e-mail (spam), 

detskú pornografiu alebo iný nezákonný obsah. 

▪ Zraniteľné (vulnerable) zariadenie alebo služba – zariadenie alebo služba, 

ktorých zraniteľnosť môžu útočníci zneužiť. Tu vieme zaradiť napríklad dostupné 

sieťové tlačiarne, otvorené DNS prekladače. 

▪ Prieniky (intrusions) – úspešné napadnutie systému alebo služby (aplikácie). Môže 

to byť spôsobené na diaľku známou alebo novou bezpečnostnou zraniteľnosťou, ale 

aj neoprávneným lokálnym prístupom. Tento typ incidentu v sebe zahŕňa aj prípady, 

kedy vie útočník vzdialene ovládať počítače v rámci organizácií (botnet). 

 
293 EUROPOL: Common Taxonomy for Law Enforcement and The National Network of CSIRTs, [online] 

[21.3.2022]. Dostupné na:  

https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/common_taxonomy_for_law_enforcement_and

_csirts_v1.3.pdf. 
294 Exploit database, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.exploit-db.com/. 
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▪ Podvod (fraud) – používanie zdrojov na neoprávnené účely vrátane finančného 

prospechu (napr. podvodné správy obsahujúce informáciu o dedičstvách, výhrach  

v lotériách). Ide aj o typ incidentu, pri ktorom jedna entita nelegitímne preberá 

identitu inej, aby z nej mala úžitok alebo aby presvedčila používateľa k zaslaniu 

dôverných informácií (napr. sociálne inžinierstvo). 

▪ Škodlivý kód (malicious code) –škodlivý kód (malvér) bližšie rozoberáme 

v kapitole venovanej bezpečnostným hrozbám. 

▪ Dostupnosť (availability) – pri tomto type incidentu je systém „bombardovaný“ 

toľkými paketmi, že operácie sú oneskorené alebo systém padá. Do tejto kategórie 

patria útoky na odopretie služby (DoS, DDoS). Dostupnosť však môže byť 

ovplyvnená aj miestnymi zásahmi (zničenie, prerušenie dodávky elektrickej energie 

a pod.). 

▪ Iné (other) –všetky incidenty, ktoré nepatria do žiadnej z vyššie uvedených 

kategórií. 

7.1.2 Kybernetický bezpečnostný incident podľa ZoKB 

Keďže bezpečnostný incident nie je len dôležitým technickým pojmom, ale aj právnym 

inštitútom, NIS Smernica ako aj ZoKB poskytujú definíciu kybernetického bezpečnostného 

incidentu. NIS smernica v čl. 4 ods. 1 definuje incident ako „každú udalosť, ktorá má skutočne 

nepriaznivý vplyv na bezpečnosť sietí a informačných systémov“. ZoKB pomenúva tento 

inštitút ako kybernetický bezpečnostný incident. V zmysle § 3 písm. j) ZoKB sa ním rozumie 

„akákoľvek udalosť, ktorá má z dôvodu narušenia bezpečnosti siete a informačného systému, 

alebo porušenia bezpečnostnej politiky alebo záväznej metodiky negatívny vplyv na 

kybernetickú bezpečnosť alebo ktorej následkom je: 

1) strata dôvernosti údajov, zničenie údajov alebo narušenie integrity systému, 

2) obmedzenie alebo odmietnutie dostupnosti základnej služby alebo digitálnej služby, 

3) vysoká pravdepodobnosť kompromitácie činností základnej služby alebo digitálnej 

služby alebo 

4) ohrozenie bezpečnosti informácií“. 

 

Právna úprava kybernetickej bezpečnosti výrazne pracuje aj s inštitútom závažného 

kybernetického bezpečnostného incidentu. Tento typ kybernetického bezpečnostného 

incidentu má osobitné postavenie vzhľadom na jeho závažnosť, čo sa prejavuje v povinnosti 
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hlásiť tento incident prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej 

bezpečnosti, ako aj v niekoľkých oprávneniach Národného bezpečnostného úradu (hlásenie 

a riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov si bližšie preberieme v kapitole 7.4). 

Podľa § 24 ods. 2 ZoKB sa závažný kybernetický bezpečnostný incident  člení na kategóriu 

prvého, druhého a tretieho stupňa v závislosti od: 

1) počtu používateľov základnej služby alebo digitálnej služby zasiahnutých 

kybernetickým bezpečnostným incidentom, 

2) dĺžky trvania kybernetického bezpečnostného incidentu, 

3) geografického rozšírenia kybernetického bezpečnostného incidentu, 

4) stupňa narušenia fungovania základnej služby alebo digitálnej služby, 

5) rozsahu vplyvu kybernetického bezpečnostného incidentu na hospodárske alebo 

spoločenské činnosti štátu. 

 

Identifikačné kritériá pre jednotlivé kategórie závažných kybernetických 

bezpečnostných incidentov v závislosti od parametrov uvedených v § 24 ods. 2 ZoKB sú 

upravené v prílohe č. 1 vyhlášky NBÚ č. 165/2018 Z. z. V zmysle § 1 ods. 2 predmetnej 

vyhlášky kybernetický bezpečnostný incident je identifikovaný ako závažný kybernetický 

bezpečnostný incident, ak spĺňa aspoň jedno identifikačné kritérium pre kategóriu závažného 

kybernetického bezpečnostného incidentu. V Tabuľke č. 1 sú znázornené dôležité hranice pre 

jednotlivé identifikačné kritériá. Dĺžkou trvania kybernetického bezpečnostného incidentu sa 

rozumie obdobie od narušenia riadneho poskytovania služby z hľadiska dostupnosti, pravosti, 

integrity alebo dôvernosti až po obnovenie poskytovania tejto služby. 

Dopad kybernetického 

bezpečnostného incidentu v 

závislosti: 

Závažný kybernetický bezpečnostný incident 

Kategória I. Kategória II. Kategória III. 

§ 24 ods. 2 

písm. a) 

ZoKB 

Počet používateľov 

základnej služby 

zasiahnutých 

kybernetickým 

bezpečnostným 

incidentom. 

> 25 000 osôb > 50 000 osôb > 100 000 osôb 

§ 24 ods. 2 

písm. b) 

ZoKB a  

§ 24 ods. 2 

písm. c) 

ZoKB 

Dĺžka trvania 

kybernetického 

bezpečnostného 

incidentu (čas 

pôsobenia 

kybernetického 

bezpečnostného 

incidentu) a 

Geografické 

> 15 000 používateľských 

hodín, 

na území najmenej 1 

okresu počas 60 min. 

> 100 000 

používateľských 

hodín, 

na území najmenej 

1 kraja počas 60 

min. 

>  500 000 

používateľských 

hodín, 

na celom území 

Slovenskej 

republiky počas 60 

min. 
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rozšírenie 

kybernetického 

bezpečnost 

§ 24 ods. 2 

písm. d) 

ZoKB 

Stupeň narušenia 

fungovania základnej 

služby 

--- 
možné zabezpečiť 

náhradné riešenie. 

nie je možné 

zabezpečiť 

náhradné riešenie 

§ 24 ods. 2 

písm. e) 

ZoKB 

Rozsah vplyvu 

kybernetického 

bezpečnostného 

incidentu na 

hospodárske alebo 

spoločenské činnosti 

štátu. 

a) hospodárska strata 

alebo hmotná škoda  >  

250 000 eur,  

a) hospodárska 

strata alebo hmotná 

škoda  > 500 000 

eur,  

a) hospodárska 

strata alebo hmotná 

škoda  > 1 000 000 

eur,  

b) 1 mŕtvy alebo 

> 1 000 zranených osôb 

b) > 100 mŕtvych 

alebo > 3 500 

zranených osôb  

b)  > 500 mŕtvych 

alebo 5 000 

zranených osôb  

c) narušenie verejného 

poriadku, alebo verejnej 

bezpečnosti vo 

významnej časti okresu 

c) narušenie 

verejného 

poriadku, alebo 

verejnej 

bezpečnosti vo 

významnej časti 

kraja. 

c) narušenie 

verejného 

poriadku, alebo 

verejnej 

bezpečnosti vo 

významnej časti 

Slovenskej 

republiky 

Tabuľka č. 1: Identifikačné kritériá pre závažný kybernetické bezpečnostný incident. 

 

7.2 Riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu 

V predchádzajúcej kapitole sme si bližšie popísali, čo je kybernetický bezpečnostný 

incident. Z pohľadu kybernetickej bezpečnosti je dôležité vedieť predchádzať bezpečnostným 

incidentom. Ak ale nastanú, pre organizáciu je nevyhnutné ich identifikovať a zabezpečiť, aby 

mali čím menší dopad pre organizáciu. Tieto činnosti spoločne nazývame riešením 

kybernetického bezpečnostného incidentu.  

Podľa článku 4 (8) NIS smernice riešením incidentov sú „všetky postupy na podporu 

odhaľovania, analýzy a obmedzenia následkov incidentu a reakcie naň“. Podobnú definíciu 

podáva aj § 3 písm. o) ZoKB, ktorý uvádza, že riešením kybernetického bezpečnostného 

incidentu sú „všetky postupy súvisiace s oznamovaním, odhaľovaním, analýzou a reakciou na 

kybernetický bezpečnostný incident a s obmedzením jeho následkov“. 

Riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov je súčasťou aj reaktívnych činností 

bezpečnostných tímov v zmysle § 15 ods. 3 ZoKB. V širšom kontexte reaktívne činnosti v sebe 

zahŕňajú: 

▪ detekciu kybernetických bezpečnostných incidentov (napr. prostredníctvom 

dohľadového systému, hlásenia z externých zdrojov, prostredníctvom emailovej 

adresy na hlásenie incidentov), 
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▪ analýzu kybernetických bezpečnostných incidentov (od jednoduchých analýz 

hlavičiek podvodných správ až po rozsiahlu forenznú analýzu a analýzu škodlivého 

kódu), 

▪ odozvu, ohraničenie, riešenie a nápravu následkov kybernetických 

bezpečnostných incidentov (napr. návrh aktuálnych alebo dlhodobých 

bezpečnostných opatrení), 

▪ asistenciu pri riešení kybernetického bezpečnostného incidentu na mieste (napr. 

analýza kompromitovaných zariadení a návrh bezpečnostných opatrení za účelom 

zabránenia šírenia útoku), 

▪ reakciu na kybernetický bezpečnostný incident (bližšie sa samotnou reakciou 

budeme zaoberať v nasledujúcej kapitole), 

▪ podporu reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty (napr. vykonaním 

čiastkovej analýzy pre organizáciu – malvér analýzu alebo poskytnutím 

odporúčaní), 

▪ koordináciu reakcie na kybernetické bezpečnostné incidenty (v prípade väčšieho 

útoku voči viacerým organizáciám – koordinácia môže prebiehať na úrovni 

zdieľania informácií). 

 

V úplne extenzívnom poňatí súčasťou riešenia kybernetických bezpečnostných 

incidentov je aj predchádzanie ich vzniku. Tieto činnosti označujeme ako preventívne alebo 

proaktívne. ZoKB v ustanovení § 15 ods. 2 zaraďuje medzi preventívne (proaktívne) činnosti: 

▪ vytváranie bezpečnostného povedomia a výcvik (napr. školenie zamestnancov 

ako aj osôb zodpovedných za riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu 

v rámci organizácie), 

▪ monitorovanie a evidenciu bezpečnostných hrozieb, 

▪ monitorovanie a evidenciu kybernetických bezpečnostných incidentov, 

▪ kooperáciu s inými subjektami (najmä jednotkami CSIRT), 

▪ výmenu bezpečnostných informácií najmä prostredníctvom jednotného 

informačného systému kybernetickej bezpečnosti (napr. informácie týkajúce sa 

kybernetických bezpečnostných incidentov – indikátory kompromitácie (IoC) – IP 

adresy, škodlivé URL adresy), 

▪ prijímanie a zasielanie bezpečnostných upozornení (napr. varovanie na 

existenciu bezpečnostnej zraniteľnosti v rámci organizácie, varovanie týkajúce sa 
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zvýšenej pravdepodobnosti výskytu závažného kybernetického bezpečnostného 

incidentu295). 

 

Vzťah medzi proaktívnymi a reaktívnymi činnosťami, ako aj medzi týmito činnosťami 

a kybernetickým bezpečnostným incidentom je možné vidieť na Obrázku č. 2. Dôležitým 

bodom v rámci časovej línie zobrazenej na obrázku je kybernetický bezpečnostný incident 

a jeho vznik. Riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu pokrýva jeho detekciu 

a následnú odpoveď, vrátane obnovy infraštruktúry a procesov organizácie do pôvodného 

stavu. Ako sme už vyššie uviedli, podľa nášho názoru je nutné  za riešenie kybernetického 

bezpečnostného incidentu považovať aj proaktívne činnosti. To je najmä z dôvodu, že samotná 

reakcia na bezpečnostný incident si vyžaduje prípravu postupov, nástrojov, školenie 

zamestnancov, ktorí budú vykonávať odpoveď, ako aj iných zamestnancov, ktorí by mali vedieť 

identifikovať takýto incident. Súčasne je nutné mať k dispozícii informácie o aktívach v rámci 

organizácie. Rýchla a adekvátna reakcia na incident si napríklad vyžaduje znalosť topológie 

počítačovej siete, zoznam pridelených IP adries, zoznam softvérového hardvérového vybavenia 

(pre určenie možných zraniteľností). Tieto veci je nevhodné začať vykonávať až v čase 

odpovede na kybernetický bezpečnostný incident. Musia byť vopred pripravené. Z tohto 

dôvodu je nutné aj proaktívne činnosti zaradiť medzi riešenie kybernetického bezpečnostného 

incidentu. 

 

Obrázok č. 2: Schematické znázornenie proaktívnych a reaktívnych činností vzhľadom na kybernetický 

bezpečnostný incident. 

 
295 NBU: Varovanie pred hrozbou závažného kybernetického bezpečnostného incidentu, [online] [21.3.2022]. 

Dostupné na:  

https://www.nbu.gov.sk/2022/02/23/narodny-bezpecnostny-urad-mimoriadne-varuje-kriticku-

infrastrukturu/index.html. 
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V predchádzajúcej kapitole sme spomenuli závažný kybernetický bezpečnostný 

incident. Ten má oproti „obyčajnému“ kybernetickému bezpečnostnému incidentu špecifické 

postavenie. To sa prejavuje aj v oprávnení Národného bezpečnostného úradu v prípade 

závažného kybernetického bezpečnostného incidentu alebo jeho hrozby (podľa § 27 ods. 1 

ZoKB): 

a) vyhlásiť výstrahu a varovanie pred závažným kybernetickým bezpečnostným 

incidentom (prostredníctvom jednotného informačného systému kybernetickej 

bezpečnosti, prípadne prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov  

a na ústrednom portáli verejnej správy), 

b) uložiť povinnosť riešiť kybernetický bezpečnostný incident tomu, kto plní úlohy 

jednotky CSIRT, prevádzkovateľovi základnej služby a poskytovateľovi digitálnej 

služby) 

c) uložiť povinnosť vykonať reaktívne opatrenie prevádzkovateľovi základnej 

služby alebo poskytovateľovi digitálnej služby, ktorí sú pri riešení závažného 

kybernetického bezpečnostného incidentu nečinní, alebo ak riešenie závažného 

kybernetického bezpečnostného incidentu je zjavne neúspešné, 

d) požadovať návrh opatrení a vykonanie opatrení určených na zabránenie 

ďalšieho pokračovania, šírenia a opakovaného výskytu závažného kybernetického 

bezpečnostného incidentu (ďalej len „ochranné opatrenie“). Ochranné opatrenie 

prijíma prevádzkovateľ základnej služby na základe analýzy riešeného závažného 

kybernetického bezpečnostného incidentu (§ 27 ods. 7 ZoKB). 

 

7.3 Proces riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu 

K efektívnemu a adekvátnemu riešeniu kybernetických bezpečnostných incidentov je 

nutné pristupovať systematicky. To si vyžaduje rozdelenie jednotlivých činností do väčších 

celkov, ktoré označujeme ako fázy. Súčasne určenie konkrétneho postupu znižuje 

pravdepodobnosť chyby zo strany toho, kto rieši kybernetický bezpečnostný incident. Procesný 

a technický postup pri riešení bezpečnostných incidentov nie je v súčasnej dobe upravený 

v žiadnom právnom predpise. V tomto smere je potrebné použiť technické štandardy. Jedným 

zo  štandardov využívaných jednotkami CSIRT (bližšie si ich popíšeme neskôr)  je manuál od 

organizácie NIST (National Institute of Standards and Technology) s názvom NIST Computer 
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Security Incident Handling Guide (označen 800-61 Revízia 2). Podľa tohto manuálu  riešenie 

bezpečnostného incidentu má nasledujúce fázy (Obrázok č. 3): 296 

▪ príprava (preparation), 

▪ identifikácia (identification), 

▪ obmedzenie (containment), 

▪ odstránenie (eradication), 

▪ obnova/zotavenie (recovery) a 

▪ ponaučenie (lessons learned). 

 

Obrázok č. 3: Fázy riešenia bezpečnostných incidentov podľa NIST 800-61 r2. 

 

Z technického pohľadu má proces riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov 

niekoľko fáz.297 Prípravná fáza v sebe zahŕňa vytvorenie a školenie tímu (jednotky) na riešenie 

kybernetických bezpečnostných incidentov a získanie potrebných nástrojov a zdrojov. Školenie 

tímu (jednotky) znamená, že je oboznámený s aktuálnymi bezpečnostnými hrozbami 

a postupmi pri riešení vzniknutých incidentov. Napríklad v prípade kybernetického 

bezpečnostného incidentu, ktorý je spôsobený malvérom, je v rámci prípravy nutné zabezpečiť, 

aby tento tím (jednotka) mal vedomosť o: 

 
296 CICHONSKI P. a kol.: Computer security incident handling guide. NIST Special Publication, 2012, 800.61: 1-

147. 
297 CICHONSKI P. a kol.: Computer security incident handling guide. NIST Special Publication, 2012, 800.61: 1-

147. 
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▪ typoch malvéru, ich spôsobe šírenia a uchovávania v systémoch, 

▪ možnosti identifikovať a rozlišovať vlastnosti a ukazovatele malvéru, 

▪ aktuálnych trendoch v oblasti malvéru. 

Okrem školenia tímu je potrebné mať k dispozícii nástroje na zaistenie digitálnych stôp 

a ich analýzu (napr. nástroje na analýzu podvodných správ, malvéru). Súčasne je potrebné mať 

k dispozícii zoznam aktív organizácie a ich ohodnotenie (pre určenie rozsahu a dopadu 

incidentu), topológiu siete, všeobecné a konkrétne postupy pre riešenie kybernetických 

bezpečnostných incidentov.  

Druhá fáza sa zameriava priamo na detekciu a analýzu kybernetického 

bezpečnostného incidentu. Cieľom je detegovať incident v čo najkratšom čase a získať 

potrebné informácie o jeho rozsahu a následkoch. Primárnym zdrojom informácií 

o kybernetických bezpečnostných incidentoch sú priamo zamestnanci organizácie, ktorí 

nahlasujú neštandardné správanie informačných systémov, prevádzka dohľadových systémov 

(napr. SIEM, centrálne antimalvérové riešenie), resp. hlásenie od iných inštitúcií. 

V rámci tretej fázy je cieľom jednotky CSIRT zastaviť kybernetický bezpečnostný 

incident. Počas tejto fázy sa aktivita často cyklicky vracia k detekcii a analýze. Napríklad ak 

chceme zistiť, či v rámci počítačovej siete máme ďalšie infikované zariadenia škodlivým 

kódom (malvérom). V prípade phishingovej kampane (hromadné rozoslanie podvodných správ 

s účelom získania prístupu do emailových účtov, resp. k iným údajom od používateľov) je 

cieľom jednotky CSIRT v tejto fáze zastaviť kybernetický bezpečnostný incident. To môže 

urobiť tak, že zablokuje prijímanie správ z konkrétnych emailových adries alebo zabezpečí, že 

odkaz na podvodnú stránku v podvodnej emailovej správe nebude funkčný. 

V rámci tejto fázy dochádza aj k zhromažďovaniu digitálnych stôp.298 Zhromažďujú sa 

všetky možné digitálne stopy súvisiace s kybernetickým bezpečnostným incidentom a následne 

sa analyzujú v rámci forenznej analýzy, resp. iného typu analýzu (napr. analýza malvéru). 

Výstupy z tejto analýzy pomáhajú pri identifikácii podrobností o spôsobe útoku, identifikácii  

bezpečnostných zraniteľností zneužitých pri danom incidente a určení kompromitovaných 

koncových zariadení, sieťových zariadení a aplikácií. Pomocou týchto informácií je možné 

lepšie zvládnuť samotné riešenie kybernetického bezpečnostného incidentu. 

 
298 EC-COUNCIL: Phases of an Incident Response Plan. EC-Council Official Blog, [online] [21.3.2022]. 

Dostupné na: https://www.eccouncil.org/incident-response-plan-phases/. 
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V nasledujúcej fáze dochádza k odstráneniu alebo vylúčeniu hlavnej príčiny 

kybernetického bezpečnostného incidentu. V rámci tejto fázy dochádza k uzavretiu všetkých 

vektorov útoku (možností, ako útočník vie v rámci organizácie dosiahnuť svoj cieľ). To sa 

vykonáva s cieľom zabránenia podobných bezpečnostných incidentov do budúcna. Inými 

slovami, aby nebolo potrebné o nejakú dobu riešiť obdobný kybernetický bezpečnostný 

incident znova. Metódy odstránenia môžu zahŕňať opravu bezpečnostných zraniteľností (napr. 

aktualizáciou operačného systému), výmenu nefunkčných zariadení alebo doplnenie 

bezpečnostných opatrení (napr. školenie zamestnancov pre konkrétne typy podvodných správ).   

PRÍKLAD 

V prípade kybernetického bezpečnostného incidentu spôsobeného malvérom by mala 

jednotka CSIRT vykonať napríklad nasledujúce kroky: 

▪ vytvorenie zoznamu (blacklistu) s malvérom - zablokovať škodlivé URL adresy, 

IP adresy a ID e-mailov, ktoré slúžia ako zdroj šírenia malvéru, 

▪ aktualizácia antimalvérovej ochrany vrátane antivírusových nástrojov na detekciu 

novonájdeného malvéru, 

▪ aktualizovať softvérové vybavenie - aktualizovať prehliadače, aplikácie  

a operačné systémy, ktorých zraniteľnosti boli použité v rámci vektora útoku, 

▪ ručné skenovanie malvéru - spustenie úplnej kontroly kompromitovaných 

systémov. 

 

Po odstránení príčiny kybernetického bezpečnostného incidentu je organizácia, 

prípadne jednotka CSIRT zodpovedná za obnovu postihnutých systémov, služieb, zdrojov  

a údajov. Zodpovedný je aj za to, aby nedošlo k prerušeniu služieb alebo podnikania organizácie 

v dôsledku kybernetického bezpečnostného incidentu. Z tohto dôvodu je nutné, čo najskôr 

obnoviť napadnuté zariadenia, aplikácie, systémy, a to buď ich výmenou, alebo rýchlou 

opravou. V rámci tejto fázy bezpečnostný tím (jednotka) spolupracuje s lokálnou technickou 

podporou. V závislosti od vnútornej organizácie môže túto fázu vykonávať len technická 

podpora. Táto fáza prebieha najčastejšie v dvoch krokoch: 

▪ obnova služieb - podľa pohotovostných plánov spoločnosti (napr. obnova údajov 

v  informačnom systéme organizácie pri poškodení hardvéru, na ktorom informačný 

systém funguje), 
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▪ validácia zariadení, informačných systémov a počítačovej siete organizácie — 

testovanie a overenie funkčnosti týchto systémov. 

 

Poslednou fázou je ponaučenie. Po každom kybernetickom bezpečnostnom incidente 

je dôležité identifikovať získané poznatky, či už priamo k bezpečnosti organizácie, najmä 

príčinu tohto incidentu, ale aj poznatky k postupu na riešenie bezpečnostných incidentov. 

Výsledky z ponaučenia predstavujú vstup pre prípravu na kybernetické bezpečnostné incidenty. 

Na základe získaných poznatkov je možné pripraviť školenie zamestnancov organizácie alebo 

širokej laickej verejnosti v rámci zvyšovania bezpečnostného povedomia. 

7.4 Oznamovanie kybernetických bezpečnostných incidentov 

Dôležitým aspektom riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov je ich 

oznamovanie príslušným subjektom. Cieľom je lepšia identifikácia kybernetických 

bezpečnostných incidentov, ktorých rozsah a prevedenie môže spôsobiť značné škody pre 

poskytované služby v rôznych oblastiach spoločenského života. Z tohto dôvodu máme pre 

oznamovanie kybernetických bezpečnostných incidentov ako aj iných bezpečnostných 

incidentov právnu úpravu, ktorá načrtáva pravidlá pre tieto oznámenia: 

▪ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 o opatreniach na 

zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov 

v Únii (NIS smernica), 

▪ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016  

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie  

o ochrane údajov, GDPR), 

▪ zákon č. 69/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ZoITVS) a 

▪ zákon č 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách (ZoEK). 

 

Oznámenie (kybernetického) bezpečnostného incidentu možno rozdeliť na povinné 

oznámenie (čl. 33, 34 NIS smernice, § 24 a § 25 ZoKB, § 23 ods. 3 ZoITVS, § 104 ZoEK )  

a dobrovoľné oznámenie (čl. 20 NIS smernice, § 26 ZoKB). Dobrovoľné oznámenie v zmysle 

§26 ZoKB znamená, že subjekty, ktoré neboli identifikované ako prevádzkovatelia základných 
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služieb a nie sú poskytovateľmi digitálnych služieb, môžu dobrovoľne oznámiť bezpečnostné 

incidenty, ktoré majú významný vplyv na kontinuitu služieb, ktoré poskytujú.  

Pri riešení bezpečnostných incidentov je možné identifikovať päť dôležitých oblastí, 

ktoré ovplyvňujú samotné oznamovanie: 

▪ identifikácia subjektu, ktorý oznamuje (kybernetický) bezpečnostný incident, 

▪ identifikácia subjektu, ktorý je oboznámený, 

▪ spôsob oznámeniu (kybernetického) bezpečnostného incidentu a 

▪ typy (kybernetického) bezpečnostného incidentu, ktoré sa oznamujú. 

 

Tabuľka č. 2 zobrazuje prehľad jednotlivých právnych predpisov a zodpovedanie vyššie 

uvedených oblastí, ktoré sú významné pre oznamovanie. 

 

Právny 

rámec 

Povinný subjekt Notifikovaný subjekt Spôsob 

oznámenia 

Typ incidentu 

NIS 

smernica 

a) Prevádzkovatelia 

základných služieb 

b) Poskytovatelia 

digitálnych služieb 

Kompetentná autorita  

 

 Incident - význam 

vplyvu 

Incident - podstatný 

vplyv 

ZoKB a) Prevádzkovateľ 

základných služieb 

b) Poskytovateľ 

digitálnych služieb 

Národné centrum 

kybernetickej 

bezpečnosti SK-CERT 

JISKB a) závažný 

kybernetický 

bezpečnostný 

incident 

b) kybernetický 

bezpečnostný 

incident 

ZoEK Podnik, ktorý poskytuje 

verejné siete alebo 

verejne dostupné služby 

a) Úrad pre reguláciu 

elektronických 

komunikácií a 

poštových služieb 

JISKB Bezpečnostný 

incident 
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ZoITVS Orgán riadenia podľa § 5 

ods. 2 písm. a) a b) 

ZoITVS a rozpočtová 

organizácia a 

príspevková organizácia 

v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti 

a) Národné centrum 

kybernetickej 

bezpečnosti SK-CERT 

b) MIRRI - vládna 

jednotka CSIRT 

a) JISKB 

 

b) určený 

spôsob299 

Kybernetický 

bezpečnostný 

incident 

Tabuľka č. 2: Porovnanie oznamovania (kybernetických) bezpečnostných incidentov podľa jednotlivých 

právnych úprav. 

 

Prvá a druhá oblasť sú spojené so subjektmi, ktoré sú povinné oznámiť (kybernetický) 

bezpečnostný incident (ďalej len „povinný subjekt“) a osobami, ktorým bol (kybernetický) 

bezpečnostný incident oznámený (ďalej len „notifikovaný subjekt“). Súčasná právna úprava 

pripúšťa situáciu, kedy konkrétny subjekt bude v pozícii niekoľkých povinných subjektov, 

a teda bude musieť oznamovať kybernetické bezpečnostné incidenty viacerým subjektom. 

Príkladom môže byť podnik v zmysle ZoEK (napr. poskytovateľ internetového pripojenia), 

ktorý je v pozícii prevádzkovateľa základnej služby. Ten bude oznamovať (kybernetický) 

bezpečnostný incident Národnému centru kybernetickej bezpečnosti SK-CERT v zmysle § 24 

ZoKB ako aj Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v zmysle  

§ 104 ods. 1 ZoEK. V tomto prípade sa kybernetický bezpečnostný incident bude hlásiť 

prostredníctvom jednotného systému kybernetickej bezpečnosti. Podľa § 104 ods. 1 ZoEK 

podnik, ktorý je zároveň prevádzkovateľom základnej služby si oznámením bezpečnostného 

incidentu podľa osobitného predpisu (ZoKB) splní aj túto povinnosť.  

Tretia oblasť sa dotýka spôsobu hlásenia (kybernetických) bezpečnostných 

incidentov. Všetky právne predpisy počítajú s využitím Jednotného informačného systému 

kybernetickej bezpečnosti (JISKB). Úpravu ZoEK sme už rozobrali v predchádzajúcom texte. 

Špecifickou v tomto smere je úprava ZoITVS. Podľa § 23 ods. 1 ZoITVS orgán riadenia 

podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b) ZoITVS (napr. ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, 

Generálna prokuratúra SR, Najvyšší kontrolný úrad SR)  a rozpočtová organizácia  

a príspevková organizácia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti sú povinní vo vzťahu  

k informačným technológiám verejnej správy nahlasovať kybernetické bezpečnostné incidenty 

nasledujúcim spôsobom: 

 
299 CSIRT.SK: Nahlásiť incident, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.csirt.gov.sk/nahlasit-

incident.html?csrt=2722045211086926384. 
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▪ ak dané subjekty sú  prevádzkovateľ základnej služby – použijú JISKB pre všetky 

kybernetické bezpečnostné incidenty (nielen závažné) a 

▪ ak dané subjekty nie sú prevádzkovateľ základnej služby – nahlasujú kybernetické 

bezpečnostné incidenty orgánu vedenia (Ministerstvo investícií regionálneho 

rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky) ním určeným spôsobom (emailom 

na incident@csirt.sk). 

 

7.5 Jednotky pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov 

Podobne ako sa historicky vyvíjali bezpečnostné hrozby a vznikali prvé kybernetické 

bezpečnostné incidenty, sa postupne začal aj vývoj tímov (jednotiek), ktoré by riešili tieto 

bezpečnostné incidenty vrátane ich predchádzaniu. História vzniku týchto tímov sa datuje do 

roku 1988. V novembri 1988 sa z počítača na Massachusettskom technologickom inštitúte 

(MIT) rozšíril taký typ škodlivého kódu (malvéru), ktorý na svoje šírenie nepotrebuje ďalší 

program.300 Červ nepoškodil ani nezničil súbory, ale spomalil sieťovú komunikáciu. E-mailové 

správy meškali niekoľko dní. Niektoré inštitúcie vymazali svoje systémy. Iné odpojili svoje 

počítače od počítačovej siete aj na týždeň. Tento červ nazývame Morrisonov červ podľa jeho 

tvorcu.301 

Tento kybernetický bezpečnostný incident poukázal na potrebu spolupráce  

a koordinácie medzi správcami a manažérmi informačných a komunikačných technológií pri 

riešení podobných prípadov.302 Niekoľko dní po tomto kybernetickom bezpečnostnom 

incidente vytvorila  organizácia DARPA (Defence Advanced Research Projects Agency) na 

Univerzite Carnegie Mellon v Pittsburghu (USA) prvý tím na riešenie počítačových 

bezpečnostných incidentov – CERT.303 Model bezpečnostných tímov bol prijatý v Európe 

v roku 1992, keď holandský univerzitný prevádzkovateľ počítačovej siete SURFnet inicioval 

vznik prvého bezpečnostného tímu v Európe pod názvom SURFnet-CERT.304 

 
300 FBI: The Morris Worm 30 Years Since First Major Attack on the Internet, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.fbi.gov/news/stories/morris-worm-30-years-since-first-major-attack-on-internet-110218. 
301 Robert Tappan Morris, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.crimemuseum.org/crime-library/white-

collar-crime/robert-tappan-morris/. 
302 FIRST: FIRST History, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.first.org/about/history. 
303 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY: Authorization to Use the CERT Mark for U.S. Entities, [online] 

[21.3.2022]. Dostupné na: https://www.sei.cmu.edu/education-outreach/license-sei-materials/authorization-to-

use-cert-mark/. 
304 SURFcert: 24/7 support in case of security incidents, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.surf.nl/en/surfcert-247-support-in-case-of-security-incidents. 
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Pojem Computer Security Incident Response Team (CSIRT)  alebo jednotka (tím) 

na riešenie počítačových bezpečnostných incidentov vznikol v 90. rokoch minulého storočia. 

CSIRT sa stal všeobecným názvom pre tím, ktorý poskytuje súbor služieb, a to riešenie 

incidentov v oblasti informácií a kybernetickej bezpečnosti (základná služba), monitorovanie 

bezpečnosti, riadenie zraniteľnosti, situačné povedomie a riadenie znalostí o kybernetickej 

bezpečnosti.305  

CSIRT je jednotka (tím), ktorý je pridelený na riešenie incidentov počítačovej 

bezpečnosti (často kybernetických bezpečnostných incidentov).306 Často to v sebe zahŕňa 

ďalšie povinnosti od detekcie incidentu až po analýzu, prípadne až po praktické odstraňovanie 

následkov incidentu. Okrem toho to môže zahŕňať aj rôzne aktivity v oblasti situačného 

povedomia, prenosu znalostí a riadenia zraniteľností. V priebehu rokov sa úloha jednotiek 

CSIRT vyvinula z poskytovania služieb monitorovania a riešenia incidentov na koordináciu  

a komunikáciu s rôznymi zainteresovanými stranami, krajinami a špecifickými sektormi.307 

CSIRT nie je jediné pomenovanie pre jednotku, ktorej úlohou je riešenie kybernetických 

bezpečnostných incidentov a plnenie súvisiacich úloh. Poznáme aj iné pomenovania, ktoré 

čiastočne v názve nesú základnú úlohu tohto tímu, ale pri bližšom pohľade zistíme, že plnia 

rovnaké, resp. veľmi podobné úlohy: 

▪ CIRT (Computer incident response teams) - tímy na riešenie počítačových 

incidentov, 

▪ CERT (Computer emergency response teams) - tímy na riešenie počítačovej 

núdzovej situácie. Súčasne CERT je registrovaná ochranná známka, ktorú vlastní 

Carnegie Mellon University od roku 1997,308 

▪ SIRT (Security incident response teams) – tímy na riešenie bezpečnostných 

incidentov, 

 
305 ENISA: How to set up CSIRT and SOC. 2020, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/how-to-set-up-csirt-and-soc. 
306 ENISA: Baseline capabilities for national / governmental CERTs (Part 1 Operational Aspects), [online] 

[21.3.2022]. Dostupné na:  https://www.enisa.europa.eu/publications/baseline-capabilities-for-national-

governmental-certs  . 
307 ENISA: How to set up CSIRT and SOC. 2020, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/how-to-set-up-csirt-and-soc. 
308 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY: Authorization to Use the CERT Mark for U.S. Entities, [online] 

[21.3.2022]. Dostupné na: https://www.sei.cmu.edu/education-outreach/license-sei-materials/authorization-to-

use-cert-mark/. 
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▪ NCSC (national cyber security centres) - národné centrá kybernetickej bezpečnosti 

– takto sa môžu označovať niektoré národné jednotky CSIRT (napr. Národné 

centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT), 

▪ PCIRT (Product Security Incident Response Team) – tímy na riešenie 

produktových bezpečnostných incidentov. 

 

Veľmi častou diskutovanou témou je vzťah jednotiek CSIRT a bezpečnostných 

operačných center (Security operation center, SOC). SOC poskytuje službu detekcie 

kybernetických bezpečnostných incidentov prostredníctvom pozorovania technických udalostí 

v počítačových sieťach a informačných systémoch. Súčasne môže byť tiež zodpovedné za 

reakciu na kybernetické bezpečnostné incidenty.309 V prípade väčších organizácií sú SOC 

a CSIRT samostatné časti. Cieľom SOCu je identifikovať kybernetický bezpečnostný incident, 

ktorý posúva jednotke CSIRT, a tá ho následne rieši. V rámci menších organizácií existuje 

jedno pracovisko. Buď má jednotka CSIRT službu monitorovania bezpečnostných udalostí ako 

svoju službu alebo je súčasťou SOCu aj tím na riešenie kybernetických bezpečnostných 

incidentov. V tomto prípade SOC neposúva informácie o kybernetických bezpečnostných 

incidentoch inému oddeleniu, ale priamo ich rieši.   

Jednotky CSIRT riešia kybernetické bezpečnostné incidenty v rámci svojej organizácie 

alebo v rámci sektora, resp. celej krajiny. Spolupráca medzi týmito jednotkami je nevyhnutná 

v zabezpečení kybernetickej bezpečnosti na rôznych úrovniach. Výmena informácií, znalostí, 

ako aj pomoc pri riešení incidentov je nevyhnutná pre rýchlejšie a koordinovanejšie riešenie 

kybernetického bezpečnostného incidentu. Príkladom je výmena informácií o novom spôsobe 

útoku, cieľoch útočníka, používaných nástrojoch (napr. nový typ malvéru) v rámci určitej 

komunity jednotiek CSIRT. Takto sa jednotky CSIRT môžu pripraviť na nový typ útoku. Iným 

príkladom môže byť útok z infraštruktúry (servera) mimo kompetenciu danej jednotky CSIRT 

(rozposielanie podvodných správ). Cieľom jednotky CSIRT je zastaviť rozposielanie týchto 

správ, či už priamym kontaktovaním prevádzkovateľa daného servera alebo kontaktovaním 

jednotky CSIRT, ktorá má dosah na danú organizáciu.  

V súčasnej dobe existuje viacero združení, resp. komunít jednotiek CSIRT. Prvým 

príkladom je Trusted Introducer, ktorý bol založený európskou komunitou jednotiek CSIRT 

v roku 2000 s cieľom riešiť spoločné potreby a vybudovať infraštruktúru služieb poskytujúcu 

 
309 ENISA: How to set up CSIRT and SOC. 2020, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/how-to-set-up-csirt-and-soc. 
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životne dôležitú podporu všetkým tímom v oblasti kybernetickej bezpečnosti a reakcie na 

kybernetické bezpečnostné incidenty. 

Iným príkladom je organizácia FIRST.310 Táto organizácia združuje rôzne jednotky 

CSIRT z vládnych, komerčných a vzdelávacích organizácií. Cieľom FIRST je podporovať 

spoluprácu a koordináciu pri prevencii kybernetických bezpečnostných incidentov, stimulovať 

rýchlu reakciu na tieto incidenty a podporovať zdieľanie informácií medzi členmi a komunitou 

ako takou. V súčasnosti má FIRST viac ako 500 členov z Afriky, Ameriky, Ázie, Európy  

a Oceánie. 

Smernica NIS v článku 12 ustanovuje sieť jednotiek CSIRT s cieľom prispieť  

k rozvoju dôvery a dôvery medzi členskými štátmi a podporiť rýchlu a efektívnu operačnú 

spoluprácu. Sieť jednotiek CSIRT je sieť zložená z jednotiek CSIRT vymenovaných členskými 

štátmi EÚ a CERT-EU (ďalej len „členovia siete CSIRT“). Toto združenie poskytuje priestor, 

kde môžu členovia spolupracovať, vymieňať si informácie a budovať dôveru. Súčasne ide 

o priestor, kde je možné diskutovať o tom, ako koordinovane reagovať na konkrétne 

kybernetické bezpečnostné incidenty.311 

Skupina európskych vládnych jednotiek CERT (EGC)312 tvorí neformálne združenie 

vládnych CERTov v Európe. Jej členovia efektívne spolupracujú v záležitostiach reakcie na 

kybernetické bezpečnostné incidenty. Na dosiahnutie tohto cieľa členovia EGC spoločne najmä 

vypracúvajú opatrenia na riešenie rozsiahlych alebo regionálnych kybernetických 

bezpečnostných incidentov a uľahčenie zdieľania informácií a výmeny technológií týkajúcich 

sa kybernetických bezpečnostných incidentov, bezpečnostných hrozieb a zraniteľností.313  

 

7.5.1 Typy jednotiek CSIRT 

V praxi neexistuje len jeden typ jednotky CSIRT. Tieto jednotky sa líšia vzhľadom na 

činnosti, ktoré vykonávajú a tiež vzhľadom na svoju pôsobnosť. Podľa viacerých štúdií 

ENISA314 rozlišujeme nasledujúce typy jednotiek CSIRT: 

 
310 FIRST, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.first.org/. 
311ENISA: CSIRTs Network, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/topics/csirts-in-

europe/csirts-network. 
312 EGC group, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.egc-group.org/. 
313 ENISA. EU Member States incident response development status report, November 2019, [online] [21.3.2022]. 

Dostupné na: https://www.enisa.europa.eu/publications/eu-ms-incident-response-development-status-report. 
314 ENISA: CSIRT Maturity Framework - Updated and improved, február 2022 [online] [21.3.2022]. Dostupné 

na: https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-csirt-maturity-framework. 
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▪ národné jednotky CSIRT, 

▪ vládne jednotky CSIRT, 

▪ sektorové jednotky CSIRT, 

▪ akademické jednotky CSIRT, 

▪ komerčné jednotky CSIRT, 

▪ interné (vnútropodnikový) jednotky CSIRT, 

▪ vojenské jednotky CSIRT. 

 

Národné jednotky CSIRT zohrávajú kľúčovú úlohu pri koordinácii riadenia 

incidentov s príslušnými zainteresovanými stranami na vnútroštátnej úrovni. Tieto jednotky 

identifikujú bezpečnostné hrozby a zvyšujú bezpečnosť kybernetického priestoru v rámci 

svojho štátu. Táto schopnosť musí byť spojená so zhromažďovaním vlastných bezpečnostných 

informácií namiesto spoliehania sa na hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov.315 

Príkladom tohto typu jednotky CSIRT je Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-

CERT.316 

Vládne jednotky CSIRT sa venujú riešeniu kybernetických bezpečnostných 

incidentov, ktoré sa týkajú výlučne vládnych inštitúcií. Okrem samotnej reakcie sa môže 

zapojiť aj do predchádzaniu týchto incidentov, ako je napríklad analýza zraniteľností alebo 

audity kybernetickej bezpečnosti. Na rozdiel od národných jednotiek CSIRT, ktoré obsluhujú 

súkromný aj verejný sektor, vládne jednotky CSIRT poskytujú svoje služby len zložkám  

z verejného sektora.317 Príkladom tohto typu jednotky CSIRT je vládna jednotka CSIRT.318 

Iným príkladom sú sektorové jednotky CSIRT, ktoré reagujú na kybernetické 

bezpečnostné incidenty ovplyvňujúce konkrétny sektor (napr. zdravotníctvo, energetiku, 

verejnú správu). Na rozdiel od národných a vládnych jednotiek CSIRT, ktoré slúžia verejnému 

 
315 ITU/BDT: Cyber Security Programme Global Cybersecurity Index (GCI), Reference Model, [online] 

[21.3.2022]. Dostupné na: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Cybersecurity/Documents/GCIv3_documents/GCI%20V3%20Reference%20model.pdf. 
316 Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.sk-

cert.sk/sk/o-nas/index.html. 
317 ITU/BDT: Cyber Security Programme Global Cybersecurity Index (GCI), Reference Model, [online] 

[21.3.2022]. Dostupné na: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Cybersecurity/Documents/GCIv3_documents/GCI%20V3%20Reference%20model.pdf. 
318 Vládna jednotka CSIRT.SK, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.csirt.gov.sk/. 
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sektoru, sektorové jednotky CSIRT poskytujú služby len zložkám z jedného sektora.319 

Príkladom tohto typu jednotky CSIRT je vládna jednotka CSIRT. 

Okrem vyššie uvedených typov CSIRT jednotiek ešte rozpoznávame akademickú 

jednotku CSIRT, ktorá poskytuje služby školským a vzdelávacím inštitúciám, ako sú vysoké 

školy alebo výskumné zariadenia. Príkladom je akademický CSIRT-UPJS.320 Najčastejšie sa 

vyskytujúcim typom jednotiek CSIRT sú komerčné jednotky CSIRT a interné jednotky CSIRT. 

Komerčné jednotky CSIRT poskytujú služby  svojim klientom na komerčnej báze. Napríklad 

poskytovateľ internetového pripojenia poskytuje služby koncovým používateľom, ktorým 

poskytuje toto pripojenie. Príkladom tejto jednotky CSIRT je IstroCSIRT.321 Naopak, interná 

jednotka CSIRT poskytuje služby len pre svoju hostiteľskú organizáciu. Príkladom je 

WebSupport-CSIRT.322  Špecifickou jednotkou je vojenská jednotka CSIRT, ktorá poskytuje 

služby vojenským organizáciám zodpovedným za infraštruktúru potrebnú pre obranné účely 

štátu. Príkladom tejto jednotky CSIRT je CSIRT.MIL.SK.323 

 

7.5.2 Jednotky CSIRT podľa ZoKB 

ZoKB v § 1 písm. d) uvádza, že upravuje aj organizáciu a pôsobnosť jednotiek pre 

riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej len „jednotka CSIRT“) a ich 

akreditáciu. Podrobnejšia úprava jednotiek CSIRT nachádzame v §§ 13 - 16 ZoKB: 

▪ § 13 ZoKB - Akreditácia jednotky CSIRT, 

▪ § 14 ZoKB - Podmienky akreditácie jednotky CSIRT, 

▪ § 15 ZoKB - Úlohy jednotky CSIRT, 

▪ § 16 ZoKB - Povinnosti toho, kto plní úlohy jednotky CSIRT. 

 

V oblasti jednotiek CSIRT zohráva Národný bezpečnostný úrad dôležitú úlohu a plní 

nasledujúce úlohy: 

 
319 ITU/BDT: Cyber Security Programme Global Cybersecurity Index (GCI), Reference Model, [online] 

[21.3.2022]. Dostupné na: https://www.itu.int/en/ITU-

D/Cybersecurity/Documents/GCIv3_documents/GCI%20V3%20Reference%20model.pdf 
320 CSIRT-UPJS, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://csirt.upjs.sk/. 
321 Služby jednotky IstroCSIRT, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.istrosec.com/sk/service/csirt-

services/. 
322 WS-CSIRT, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://www.trusted-introducer.org/directory/teams/ws-

csirt.html. 
323 Centrum pre kybernetickú obranu Slovenskej republiky, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://csirt.mil.sk/. 
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▪ zabezpečuje členstvo Slovenskej republiky v skupine pre spoluprácu a v sieti 

jednotiek CSIRT, 

▪ spolupracuje s ústrednými orgánmi, inými orgánmi štátnej správy a jednotkami 

CSIRT, prevádzkovateľmi základných služieb a poskytovateľmi digitálnych služieb 

pri plnení úloh podľa tohto zákona, 

▪ vedie a spravuje zoznam akreditovaných jednotiek CSIRT, 

▪ akredituje jednotky CSIRT okrem Národnej jednotky CSIRT a vládnej jednotky 

CSIRT a zaraďuje ich do zoznamu akreditovaných jednotiek CSIRT. 

 

ZoKB implicitne alebo aj explicitne uvádza niekoľko typov jednotiek CSIRT, ktorým 

okrem základných úloh a povinností pripisuje určité špecifické postavenie: 

▪ národná jednotku CSIRT (§ 6 ZoKB), 

▪ vládna jednotku CSIRT (§ 11 ZoKB), 

▪ akreditovaná jednotku CSIRT (§ 13 a § 14 ZoKB) a 

▪ sektorová jednotka CSIRT (§ 9 ZoKB). 

 

Národný bezpečnostný úrad v súlade s § 6 ods. 1 ZoKB zriaďuje Národné centrum 

kybernetickej bezpečnosti ako svoju organizačnú zložku, ktorá má postavenie národnej 

jednotky CSIRT s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ktorá musí spĺňať podmienky 

akreditácie podľa § 14 ZoKB a plniť úlohy jednotky CSIRT podľa § 15 ZoKB pre všetky 

sektory a podsektory uvedené v prílohe č. 1 ZoKB a digitálne služby okrem tých sektorov  

a podsektorov, pre ktoré plní úlohy jednotky CSIRT ústredný orgán. Národná jednotka CSIRT 

je zaradená v zozname akreditovaných jednotiek CSIRT. 

V zmysle § 11 ZoKB sa zriaďuje vládna jednotka CSIRT v pôsobnosti Ministerstva 

investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky pre podsektor 

informačné systémy verejnej správy. Vládna jednotka CSIRT musí spĺňať podmienky 

akreditácie podľa § 14 ZokB a plniť úlohy podľa § 15 ZoKB. Vládna jednotka CSIRT sa 

zaraďuje do zoznamu akreditovaných jednotiek CSIRT. 

Za kybernetickú bezpečnosť v rámci svojho sektora, resp. podsektora podľa § 9 ods. 1 

zodpovedá ústredný orgán (príloha č. 1 ZoKB). Ako uvádza predmetné ustanovenie, ústredný 

orgán pre zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti v rámci svojho sektora, resp. podsektora plní 

úlohy jednotky CSIRT spôsobom podľa § 9 ods. 2 ZoKB. Ústredný orgán podľa tohto 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/#prilohy.priloha-priloha_c_1k_zakonu_c_69_2018_z_z
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ustanovenia na plnenie svojich úloh v rámci svojho sektora, resp. podsektora môže využiť jednu 

z 3 možností: 

▪ využíva Národné centrum kybernetickej bezpečnosti, 

▪ zriaďuje a prevádzkuje vlastnú akreditovanú jednotku CSIRT alebo  

▪ využíva akreditovanú jednotku CSIRT v pôsobnosti ústredného orgánu, ak sa tak 

zmluvne dohodnú. 

Toto ustanovenie znamená, že ústredný orgán má za súčasne platnej právnej úpravy 

k dispozícii jednotku CISRT pre svoj sektor, resp. podsektor. Takúto jednotku CSIRT 

označujeme ako sektorovú. Ústredný orgán si buď zriadi takúto jednotku (tím) (napr. 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR), alebo sa môže zmluvne 

dohodnúť s iným ústredným orgánom s využitím jeho sektorovej jednotky CSIRT (napr. vládna 

jednotka CSIRT pre sektor bankovníctva).324 V prípade ak ústredný orgán nemá ani vlastný 

CSIRT tím a ani zazmluvnený,  Národné centrum kybernetickej bezpečnosti ako národná 

jednotka CSIRT plní úlohu ústredného orgánu ako sektorová jednotka CSIRT podľa § 6 ods. 2 

ZoKB. Toto platí v súčasnej dobe takmer pre všetky sektory, resp. podsektory.  

 

7.5.3 Akreditácia jednotiek CSIRT 

Akreditácia jednotiek CSIRT je upravená v ustanoveniach § 13 a § 14 ZoKB. Jednotky 

CSIRT akredituje Národný bezpečnostný úrad okrem už vyššie spomenutej národnej jednotky 

CSIRT a vládnej jednotky CSIRT. Ústredný orgán predkladá úradu žiadosť v elektronickej 

podobe vrátane dokumentácie preukazujúcej splnenie podmienok akreditácie. O akreditácii 

rozhodne Národný bezpečnostný úrad do 90 dní od doručenia žiadosti. Na základe splnenia 

podmienok vydá rozhodnutie o akreditácii, ktorého platnosť je maximálne 5 rokov.  

Národný bezpečnostný úrad na základe žiadosti ústredného orgánu uzná aj akreditáciu 

jednotky CSIRT, ktorá bola akreditovaná podľa predpisov iného štátu alebo medzinárodnej 

organizácie (§ 13 ods. 6 ZoKB), ak je preukázateľne zabezpečené splnenie podmienok 

akreditácie. Tento inštitút ešte nebol v praxi využitý. Podľa nášho názoru by bolo možné uznať 

napríklad certifikáciu325 v rámci TF-CSIRT organizácie.  

 
324 NBU: Zoznam akreditovaných jednotiek CSIRT, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/jednotky-csirt.htm. 
325 TF-CSIRT, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.trusted-introducer.org/processes/certification.html. 
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Úrad jednotku CSIRT akreditovanú spôsobom podľa tohto zákona zaradí do zoznamu 

akreditovaných jednotiek CSIRT,326 ktorý je súčasťou jednotného informačného systému 

kybernetickej bezpečnosti (§ 8 ods. 2 písm. g) ZoKB). 

Pri akreditácii jednotka CSIRT preukazuje, že spĺňa podmienky na to, aby mohla byť 

akreditovaná. Bližšie sa týmto podmienkam budeme venovať v nasledujúcej kapitole. 

 

7.5.4 Predpoklady fungovania jednotiek CSIRT podľa ZoKB 

Ustanovenie § 14 ZoKB stanovuje podmienky akreditácie jednotky CSIRT. Žiadateľ  

o akreditáciu jednotky CSIRT podľa § 13 ZoKB dokumentáciou preukazuje, že jednotka 

CSIRT: 

▪ má požadované technické, technologické a personálne vybavenie podľa všeobecne 

záväzného právneho predpisu, ktorý vydá Národný bezpečnostný úrad, 

▪ má vytvorené podmienky umožňujúce chránený prenos a spracovanie údajov 

spôsobom podľa osobitného predpisu,  

▪ chráni informácie a údaje, ktoré v súvislosti s plnením povinností podľa tohto 

zákona získava a spracováva ich tak, aby nebola narušená ich dostupnosť, 

dôvernosť, autentickosť a integrita,  

▪ má umiestnenú dokumentáciu, informačné systémy a ostatné informačno-

komunikačné technológie v zabezpečenom priestore tak, aby nebola narušená ich 

dôvernosť, autentickosť a integrita.  

 

Podrobnosti o technickom, technologickom a personálnom vybavení jednotky pre 

riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov upravuje vyhláška Národného 

bezpečnostného úradu č. 166/2018 Z. z. Táto vyhláška podrobnejšie pomenúva podmienky, 

ktoré musí spĺňať jednotka CSIRT a delí ich v zmysle § 2 ods. 1 do 4 kategórií: 

1) technicko-organizačné podmienky,  

2) technicko-procesné podmienky, 

3) personálne podmienky, 

4) technologické podmienky. 

 

 
326 NBU: Zoznam akreditovaných jednotiek CSIRT, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.nbu.gov.sk/wp-content/uploads/kyberneticka-bezpecnost/jednotky-csirt.htm. 
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Technicko-organizačné podmienky kladené na jednotky CSIRT podľa § 3 ods. 1 

predmetnej vyhlášky zahŕňajú: 

1) určenie mandátu jednotky CSIRT, 

2) definovanie subjektov v rámci sektora a podsektora podľa prílohy č. 1 ZoKB , ktoré 

využívajú služby jednotky CSIRT alebo sú na ňu napojené (ďalej len „zákazník“), 

3) definovanie právomocí jednotky CSIRT, 

4) definovanie úloh jednotky CSIRT, 

5) definovanie služieb poskytovaných jednotkou CSIRT (podľa § 15 ods. 2 a 3 ZoKB), 

6) definovanie reakčného času služieb poskytovaných jednotkou CSIRT (maximálny 

reakčný čas dva pracovné dni od prijatia kyberneticky relevantnej informácie), 

7) klasifikáciu kybernetických bezpečnostných incidentov riešených jednotkou CSIRT 

(klasifikácia podľa kategórií závažných kybernetických bezpečnostných 

incidentov), 

8) definovanie organizačnej štruktúry jednotky CSIRT, 

9) definovanie bezpečnostnej politiky jednotky CSIRT. 

 

Technicko-procesné podmienky kladené na jednotky CSIRT podľa § 4 ods. 1 

predmetnej vyhlášky zahŕňajú: 

1) eskalačné procesy na úroveň manažmentu, 

2) eskalačné procesy na úrovni mediálnej komunikácie, 

3) proces prevencie kybernetických bezpečnostných incidentov (najmä budovaním 

bezpečnostného povedomia), 

4) proces detekcie kybernetických bezpečnostných incidentov, 

5) proces riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov, 

6) proces riešenia incidentov, ktoré nie sú kybernetickým bezpečnostným incidentom 

podľa § 3 písm. j) ZoKB, ale svojou povahou môžu narušiť bezpečnosť siete alebo 

informačného systému, 

7) proces auditu a kontroly jednotky CSIRT, 

8) proces dostupnosti poskytovania služieb v stave núdze, 

9) proces manipulácie s e-mailovými kontami a webovými stránkami, 

10) proces bezpečnej manipulácie s informáciami, 

11) proces získavania a manipulácie s informačnými zdrojmi, 
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12) proces aktívnej pomoci zákazníckej štruktúre, 

13) proces komunikácie s ústredným orgánom, ktorý plní úlohy jednotky CSIRT, 

14) proces vytvárania a zdieľania štatistík, 

15) proces interných stretnutí jednotky CSIRT, 

16) proces spolupráce s partnerskými organizáciami (postup, ako často a na akej úrovni 

komunikuje a zdieľa informácie). 

 

Personálne podmienky kladené na jednotky CSIRT podľa § 5 ods. 1 predmetnej 

vyhlášky zahŕňajú: 

1) kódex správania sa a kódex praktického výkonu činností v jednotke CSIRT (alebo 

iný porovnateľný dokument, ktorý obsahuje zásady práce a správania sa), 

2) dostupnosť pracovníkov jednotky CSIRT, 

3) kvalifikačné predpoklady pre pracovníkov jednotky CSIRT (preukázanie znalosti 

anglického jazyka jazykovým certifikátom aspoň na úrovni B1 Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky minimálne jedným pracovníkom 

jednotky CSIRT, preukázanie vzdelania v oblasti informačných technológií aspoň 

dvoma pracovníkmi jednotky CSIRT, 

4) pravidlá interných školení pre pracovníkov jednotky CSIRT (vytvorený program 

interných školení pracovníkov s uvedením ich zamerania a pravidelnosti), 

5) pravidlá externých technických školení pre pracovníkov jednotky CSIRT, 

6) pravidlá externých komunikačných školení pre pracovníkov jednotky CSIRT, 

7) pravidlá externých stretnutí pracovníkov jednotky CSIRT. 

 

Technologické podmienky kladené na jednotky CSIRT podľa § 6 ods. 1 predmetnej 

vyhlášky zahŕňajú: 

1) spôsob zberu údajov o aktívnych zákazníkoch a zoznam aktív zákazníkov (zber 

údajov a zoznam aktív slúži na adresné zasielanie upozornení a varovaní  

a efektívnejšie informovanie zákazníkov pri špecifických kyberneticky 

relevantných informáciách), 

2) zoznam informačných zdrojov, 
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3) konsolidovaný e-mailový systém (jednotka CSIRT disponuje zabezpečeným  

e-mailovým systémom, ktorý umožňuje pracovníkom jednotky CSIRT prístup ku 

všetkým e-mailovým kontám jednotky CSIRT), 

4) systém sledovania incidentov (jednotka CSIRT disponuje systémom, ktorý 

umožňuje v rámci riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov 

zaznamenávať priebeh incidentu a jeho riešenia, vykonávať zmeny a udržiavať 

všetky potrebné informácie o tomto incidente), 

5) dostupnosť telefonických služieb (redundantné pripojenie do telekomunikačnej 

siete), 

6) dostupnosť e-mailových služieb (redundantné pripojenie do siete internetu), 

7) dostupnosť prístupu do siete internet (redundantné pripojenie do siete internetu), 

8) nástroje na prevenciu incidentov. 

 

ZoKB sa v poznámke pod čiarou odkazuje na technickú normu, keďže sa od jednotky 

CSIRT očakáva, že informačné systémy, informačné technológie, informácie a údaje spracúva 

a chráni tak, aby nedošlo k narušeniu dostupnosti, dôvernosti, autentickosti a integrity. Ako 

príklad uvádza technickú normu STN ISO/IEC 27002.327 Bližšie sme sa obsahom danej 

technickej normy venovali v kapitole rozoberajúcej bezpečnostné opatrenia. 

 

7.5.5 SIM3 model 

Okrem vyššie spomenutých podmienok a odkazov na konkrétne technické normy, pre 

jednotky CSIRT sú dôležité aj iné materiály, ktoré upravujú detaily fungovania a vyspelosť 

týchto jednotiek. Vyspelosť jednotky CSIRT je ukazovateľom toho, ako dobre tím (jednotka) 

riadi, dokumentuje, vykonáva a meria svoje činnosti. Táto vyspelosť sa meria pomocou modelu 

zrelosti riadenia bezpečnostných incidentov (Security Incident Management Maturity Model), 

ktorý sa tiež označuje ako SIM3.328 Open CSIRT Foundation (OCF) zverejnila prvú verziu 

SIM3 modelu v roku 2009 a naďalej ho udržiava a dopĺňa. SIM3 model pozostáva celkovo zo 

44 parametrov v štyroch kategóriách. Ide o tieto kategórie: 

▪ organizačné parametre (napr. konštituencia, klasifikácia incidentov, bezpečnostná 

politika), 

 
327 STN ISO/IEC 27002 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Pravidlá dobrej praxe riadenia 

informačnej bezpečnosti (ISO/IEC 27002:2013). 
328 STIKVOORT, D.: SIM3: Security Incident Management Maturity Model. 2015, [online] [21.3.2022]. Dostupné 

na: http://opencsirt.org/wp-content/uploads/2019/12/SIM3-mkXVIIIc.pdf. 
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▪ ľudské parametre (napr. zásady správania, interný tréning, popis vedomostí  

a zručností), 

▪ nástroje (napr. systém na evidovanie incidentov, nástroje na predchádzanie 

incidentov, nástroje na detekciu incidentov), 

▪ procesy (napr. eskalačné pravidlá, proces detekcie incidentu, proces reportovania 

informácií). 

Tento model definuje parameter ako atribút dôležitý pre fungovanie a prevádzku 

jednotky CSIRT. Pre každý parameter existuje na stupnici od 0 do 4 (Tabuľka č. 3),329 kde  

0 znamená, že daný parameter nebol definovaný až po explicitné uvedené a kontrolované 

parametre na úrovni riadenia nad vedúcim jednotky CSIRT. 

Stupnica Status Indikátory 

0 nedostupné / nedefinované / neznáme  

1 implicitné  známe/zvažované, ale nie je 

to zdokumentované 

2 explicitné, interné zdokumentované, ale nie 

formalizované 

3 explicitné, formalizované na základe poverenia 

vedúceho jednotky CSIRT 

zdokumentované a schválené 

4 explicitné, kontrolované na úrovni riadenia nad 

vedúcim jednotky CSIRT 

zdokumentované a  podlieha 

to kontrolnému procesu / 

auditu 

Tabuľka č. 3: Stupnica parametrov v SIM3 modeli. 

 

 

7.5.6 Úlohy a služby jednotiek CSIRT 

V zmysle § 15 ods. 1 ZoKB ten, kto plní úlohy jednotky CSIRT v rozsahu svojej 

pôsobnosti (príloha č. 1 ZoKB) zodpovedá za riešenie kybernetických bezpečnostných 

incidentov a vykonáva preventívne služby a reaktívne služby. Základnej činnosti – riešenie 

kybernetického bezpečnostného incidentu -  sme sa bližšie venovali v kapitole 7.2. V rámci 

tejto kapitoly si bližšie priblížime iné činnosti, ktoré vykonávajú jednotky CSIRT.  

 
329 LIFARS: What is the SIM3 Model?, [online] [21.3.2022]. Dostupné na:   

https://lifars.com/2020/10/what-is-the-sim3-model/. 
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Organizácia FIRST vytvorila a neustále vylepšuje rámec služieb poskytovaných 

jednotkami CSIRT.330 Ide o dokument, ktorý popisuje na abstraktnejšej úrovni činnosti 

vykonávané jednotkami CSIRT. Tieto činnosti sú organizované do piatich hlavných oblastí 

služieb (Obrázok č. 4), ktoré sa ďalej delia na služby, funkcie a podfunkcie. Jednotka CSIRT si 

môže vybrať, ktoré zo služieb a funkcií sú relevantné pre jej fungovanie a usporiadať si podľa 

toho svoje vlastné služby. 

 

Obrázok č. 4: Oblasti služieb poskytované jednotkami CSIRT (prevzaté z 331) 

 

Manažment kybernetických bezpečnostných incidentov (cyber security incident 

management) je jadrom každej jednotky CSIRT a pozostáva z činností, ktoré sú dôležité pre 

zvládnutie kybernetických bezpečnostných incidentov. Jednotka CSIRT v rámci tejto služby 

zhromažďuje a vyhodnocuje správy o kybernetických bezpečnostných incidentoch, ale aj 

analyzuje relevantné údaje. Súčasne sa vykonáva technická analýza samotného incidentu 

vrátane analýzy podvodných správ, škodlivého kódu (malvéru) alebo zaisťovania a analýzy 

digitálnych stôp. Na základe týchto analýz jednotky CSIRT zisťujú dôvod vzniku 

kybernetického bezpečnostného incidentu, jeho aktuálne riešenie a spôsob predchádzania tohto 

typu incidentu do budúcna. Medzi činnosti, ktoré patria do tejto služby, môžeme zaradiť:332 

▪ prijatie správy o kybernetickom bezpečnom incidente, 

▪ analýza kybernetických bezpečnostných incidentov, 

▪ analýza digitálnych stôp a forenzných artefaktov, 

▪ zmiernenie kybernetického bezpečnostného incidentu a zotavenie sa z neho, 

 
330 FIRST. CSIRT Services Framework, verzia 2.1, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/csirt_services_framework_v2.1. 
331 ENISA: How to set up CSIRT and SOC. 2020, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.enisa.europa.eu/publications/how-to-set-up-csirt-and-soc. 
332 FIRST. CSIRT Services Framework, verzia 2.1, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/csirt_services_framework_v2.1. 
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▪ koordinácia kybernetických bezpečnostných incidentov, 

▪ podpora krízového manažmentu. 

Manažment zraniteľností (Vulnerability Management) predstavuje ďalšiu dôležitú 

službu, ktorá v sebe zahŕňa činnosti súvisiace s objavovaním, analýzou, zverejňovaním 

a manipuláciou s bezpečnostnými zraniteľnosťami. Pôjde najmä o manažment zverejnených 

bezpečnostných zraniteľností (napr. zraniteľnosť Log4J333). Ak dôjde k zverejneniu 

bezpečnostnej zraniteľnosti, jednotka CSIRT sleduje rôzne informačné kanály, zbiera tieto 

informácie a  následne overuje, aké technológie sú zasiahnuté touto zraniteľnosť (napr. 

operačný systém Windows 10, sieťové smerovače (routre) od konkrétnej spoločnosti 

v konkrétnej verzii). Napokon jednotka CSIRT vyhodnocuje ich relevantnosť pre svoju 

organizáciu, zákazníkov alebo sektor (v prípade sektorových jednotiek CSIRT). Druhou 

oblasťou je aktívne vyhľadávanie nových alebo už existujúcich bezpečnostných zraniteľností. 

Jednotka CSIRT prostredníctvom technických nástrojov vyhľadáva už známe zraniteľnosti 

v rámci svojej pôsobnosti. Takto identifikuje konkrétne zariadenie a navrhuje zavedenie 

konkrétnych bezpečnostných opatrení. Medzi činnosti, ktoré patria do tejto služby, môžeme 

zaradiť:334 

▪ objavovanie / výskum bezpečnostných zraniteľností, 

▪ príjem správy o bezpečnostných zraniteľnostiach, 

▪ analýzu bezpečnostných zraniteľností, 

▪ koordináciu bezpečnostných zraniteľností, 

▪ zverejnenie bezpečnostných zraniteľností, 

▪ reakciu na bezpečnostné zraniteľnosti. 

 

Situačné povedomie (Situational Awareness) v sebe zahŕňa vnímanie  a pochopenie 

aktuálneho stavu kybernetickej bezpečnosti organizácie a predpoveď možných zmien. Jednotka 

CSIRT zhromažďuje relevantné informácie z oblasti relevantných pre kybernetickú bezpečnosť 

organizácie alebo sektora, najmä informácie o bezpečnostných incidentoch, bezpečnostných 

zraniteľnostiach, analýze aktív a bezpečnostných rizík. Jednotka CSIRT nemusí vychádzať len 

 
333 TORRES-ARIAS, S.: What is Log4j? A cybersecurity expert explains the latest internet vulnerability, how bad 

it is and what’s at stake. The Conversation, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://theconversation.com/what-is-log4j-a-cybersecurity-expert-explains-the-latest-internet-vulnerability-how-

bad-it-is-and-whats-at-stake-173896. 
334 FIRST. CSIRT Services Framework, verzia 2.1, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/csirt_services_framework_v2.1. 
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z informácií, ktoré priamo zistila, ale množstvo informácií pochádza z otvorených zdrojov 

(napr. OSINIT335) alebo  tieto informácie analyzuje prostredníctvom rôznych prístupov. Najmä 

pôjde o spájanie informácií, hľadanie ich vzájomných vzťahov a vytváranie relevantných 

informácií, ktoré môže použiť v rámci svojej operatívnej činnosti. Medzi činnosti, ktoré patria 

do tejto služby, môžeme zaradiť:336 

▪ zber dát (incidenty, hrozby, riziká, zraniteľnosti),  

▪ analýza a syntéza získaných dát, 

▪ predikcia bezpečnostnej situácie a 

▪ komunikácia. 

 

Služba transferu znalostí (knowledge transfer) vychádza z povahy a pozície jednotiek 

CSIRT. Jednotky CSIRT získavajú relevantné údaje, ktoré im pomáhajú lepšie pochopiť 

a analyzovať bezpečnostné hrozby, zraniteľnosti a riziká. Vedia zhodnotiť trendy a aktuálny 

vývoj. Na základe týchto znalostí sú tieto jednotky schopné  vytvárať znalostnú bázu a posúvať 

ju v rámci svojich organizácií, v komunitách jednotiek CSIRT, ako aj pre širokú odbornú, ale 

aj laickú verejnosť. Dôležitým v tomto smere je aj transfer znalostí k používateľom 

o aktuálnych bezpečnostných hrozbách. Medzi činnosti, ktoré patria do tejto služby, môžeme 

zaradiť:337 

▪ budovanie bezpečnostného povedomia, 

▪ školenie a vzdelávanie, 

▪ cvičenia (napr Locked Shields,338 Cyber Europe339), 

▪ technické poradenstvo. 

 

Manažment bezpečnostných udalostí (Information Security Event Management) 

sa zameriava na analýzu bezpečnostných udalostí, hľadanie vzťahov medzi nimi a následnú 

identifikáciu kybernetických bezpečnostných incidentov. Ide o činnosť, ktorú úplne alebo 

čiastočne pokrýva SOC (viď kapitola 7.5 o jednotkách CSIRT). Pre jednotku CSIRT táto služba 

 
335 NORDINE, J.: OSINT Framework, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://osintframework.com/. 
336 FIRST. CSIRT Services Framework, verzia 2.1, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: 

https://www.first.org/standards/frameworks/csirts/csirt_services_framework_v2.1. 
337 Tamtiež. 
338 CCDCOE: Locked Shields, [online] [21.3.2022]. Dostupné na: https://ccdcoe.org/exercises/locked-shields/. 
339 ENISA: Cyber Europe 2022, [online] [21.3.2022]. Dostupné na:  

https://www.enisa.europa.eu/topics/cyber-exercises/cyber-europe-programme/cyber-europe-2022. 



164 

 

predstavuje jeden zo základných zdrojov hlásení o kybernetických bezpečnostných incidentoch 

(popri hláseniu od používateľov a externých subjektov).  Medzi činnosti, ktoré patria do tejto 

služby, môžeme zaradiť: 

▪ monitorovanie zariadení a služieb, 

▪ detekciu bezpečnostných udalostí, 

▪ analýzu bezpečnostných udalostí, 

▪ identifikáciu kybernetického bezpečnostného incidentu. 
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8. BUDÚCNOSŤ REGULÁCIE KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 
 

EÚ ako líder v legislatívnych iniciatívach si je plne vedomá dôležitosti kybernetickej 

bezpečnosti či už z hľadiska medzinárodného ako hybridných hrozieb, ale aj pravidiel pre entity 

na zabezpečenie primeranej úrovne ochrany. Je preto prirodzené, že právna úprava 

kybernetickej bezpečnosti sa vyvíja a bude v nasledujúcich rokoch meniť.  

Základné ciele v tejto oblasti obsahuje Stratégia EÚ pre kybernetickú bezpečnosť 

digitálnej dekády z konca roka 2020 (ďalej len „Stratégia“).340  Stratégia výslovne rozoberá tri 

konkrétne oblasti:  

1) Odolnosť, technologická suverenita a vedenie; 

2) Budovanie kapacity na prevenciu a reakciu;  

3) Otvorenejší kybernetický priestor skrz spoluprácu. 

 

Odolnosť a vedenie EÚ by sa malo prejaviť splnením troch konkrétnych cieľov. 

V prvom rade revíziou legislatívneho rámca, ktorému sa budeme osobitne venovať v tejto 

kapitole. Druhou zmenou by malo byť vybudovanie Centra bezpečnostných operácií, ktoré by 

malo využívať umelú inteligenciu ako štít pred kybernetickými hrozbami. V neposlednom rade 

by mali byť vybudované Digitálne inovačné huby, ktoré by mali podporovať malé a stredné 

podniky pri implementácií bezpečnostných opatrení.341  

EÚ si za cieľ dala kreovať spoločnú kybernetickú jednotku, ktorá bude koordinovať 

orgány jednotlivých členských štátov pri reakciách na kybernetické útoky. Zároveň bude 

posilnený tzv. EU Cyber Diplomacy Toolbox ako forma prevencie voči útokom na kritickú 

infraštruktúru. Kapacity EÚ by mali dosahovať najvyššej možnej úrovne z pohľadu 

kybernetickej bezpečnosti.  

Tretím pilierom Stratégie je otvorenejší kybernetický priestor a medzinárodná 

spolupráca. Pôjde predovšetkým o iniciatívy smerované na prijatie legislatívneho rámca 

obsahujúceho hodnoty, na ktorých stojí EÚ aj v tretích krajinách a podpora prijímania 

medzinárodných štandardov a opatrení.  

Ako bolo už vyššie spomenuté, Stratégia ráta s minimálne dvoma revíziami právnych 

rámcoch a to konkrétne:  

 
340 The EU's Cybersecurity Strategy in the Digital Decade. Dostupné na https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade. 
341 Tamže.  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/eus-cybersecurity-strategy-digital-decade
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▪ smernice o odolnosti kritických subjektov;342  

▪ smernice NIS 2.343 

Tieto dva právne akty už po publikovaní ich návrhov vykazujú veľkú mieru previazanosti, 

nakoľko ochrana kritickej infraštruktúry je nevyhnutne spojená s kybernetickou bezpečnosťou.  

 

PRÍKLAD 

Prípad americkej softvérovej spoločnosti SolarWinds je príbehom jedného z najväčších 

kybernetických útokov v moderných dejinách. Spoločnosť ponúka a poskytuje softvér na 

manažovanie kritickej a sieťovej infraštruktúry a nachádzajú sa v ňom dôležité informácie 

pri spravovaní IT a sietí ako napríklad logy či údaje o výkone funkcií systémov. Predmetný 

softvér využíva obrovské množstvo súkromných firiem ako Microsoft, ale napríklad aj 

americké štátne orgány. Práve do týchto systémov sa skupine hackerov podarilo neoprávnene 

vstúpiť a prelomiť ochranu u veľkého množstva používateľov.344  

 

V rámci tejto kapitoly sa budeme primárne venovať revízií smernice NIS. Načrtneme 

najväčšie zmeny a novinky, ktoré oproti súčasne platnému právnemu rámcu prináša. 

Zdôrazňujeme, že vychádzame z pôvodného návrhu publikovaného v apríli 2021 a text sa ešte 

bude v niektorých otázkach s veľkou pravdepodobnosťou meniť. Zameriavame sa preto na 

filozofiu a nové inštitúty, ktoré by mali byť vo finálnom znení návrhu zachované.  

 

8.1 Návrh smernice NIS 2 

Pravidelný prieskum smernice NIS345 ukázal viaceré nedostatky súčasnej právnej 

úpravy. Predmetný prieskum bol zároveň aj základom pre vypracovanie znenia návrhu 

smernice NIS 2. Z daného posúdenia vyplýva 6 oblastí, ktoré ukázali najvyššiu mieru 

nedostatočnosti. Konkrétne: 

1) Nedostatočná prepojenosť požiadaviek smernice NIS pre jednotlivé sektory; 

 
342 Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o odolnosti kritických subjektov. V Bruseli 

16. 12. 2020 COM(2020) 829 final. 2020/0365(COD). Dostupné na: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0829&from=EN.  
343 Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o opatreniach na zabezpečenie vysokej 

spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii a o zrušení smernice (EÚ) 2016/1148 (COM/2020/823 final). 
344 SolarWinds hack explained: Everything you need to know. Dostupné na: 

https://whatis.techtarget.com/feature/SolarWinds-hack-explained-Everything-you-need-to-know.  
345 Príloha č. 6, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT REPORT 

Accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on measures 

for a high common level of cybersecurity across the Union, repealing Directive (EU) 2016/1148. Brussels, 

16.12.2020 SWD(2020) 345 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0829&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020PC0829&from=EN
https://whatis.techtarget.com/feature/SolarWinds-hack-explained-Everything-you-need-to-know
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2) Nejasné vymedzenie pôsobnosti smernice a nejasné vymedzenie kompetencií 

národných dozorných autorít; 

3) Odlišné bezpečnostné a notifikačné povinnosti naprieč členskými štátmi; 

4) Nedostatočne efektívny dohľad a vymáhanie; 

5) Neporovnateľné prerozdelenie financií pri otázkach kybernetickej bezpečnosti naprieč 

členskými štátmi; 

6) Limitované zdieľanie informácií medzi členskými štátmi. 

 

Európska komisia preto z dôvodu modernizácie právneho rámca v dôsledku dynamickej 

digitalizácie verejných a súkromných služieb, ako aj zvýšeniu ich využívania počas 

prebiehajúcej pandémie COVID-19 pristúpila k revízií smernice NIS. Ako hlavné dôvody 

revízie sa v dôvodovej správe k Návrhu smernice NIS 2 uvádzajú: 

1) nízka úroveň kybernetickej odolnosti podnikov pôsobiacich v EÚ; 

2) nejednotná úroveň odolnosti v jednotlivých členských štátoch a odvetviach; a  

3) nízka úroveň spoločnej situačnej informovanosti a nedostatočná spoločná reakcia na 

krízu.  

PRÍKLAD 

Ako jasný príklad nejednotnosti Európska komisia spomína prípad poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti, ktoré v niektorých členských štátoch EÚ patria do rozsahu 

implementácie smernice NIS a podliehajú bezpečnostným a organizačným požiadavkám na 

kybernetickú bezpečnosť a naopak, v niektorých členských štátoch týmto požiadavkám 

musia prispôsobiť procesy iba väčšie nemocnice. 

 

Od prijatia nového právneho rámca v oblasti kybernetickej bezpečnosti si Európska 

komisia sľubuje predovšetkým dosiahnutie troch kľúčových cieľom. Prvým je zvýšenie úrovne 

kybernetickej bezpečnosti naprieč všetkými relevantnými sektormi, čo v konečnom dôsledku 

prinesie vyššie benefity pre ekonomiku a spoločnosť ako celok. Druhým cieľom je zníženie 

nezrovnalostí na vnútornom trhu EÚ v sektoroch, ktoré už v súčasnosti pokrýva smernica NIS. 

Tretím cieľom je zlepšenie úrovne spoločného povedomia a kolektívnej schopnosti pripraviť sa 

a reagovať na kybernetické hrozby v jednotlivých členských štátoch z pohľadu orgánov 

verejnej moci.346  

 

 

 
346 Dôvodová správa k Návrhu Smernice NIS 2, s. 31. 
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8.1.1 Základné zmeny v pôsobnosti  

Návrh smernice NIS 2 opúšťa delenie na prevádzkovateľov základných služieb 

a poskytovateľov digitálnych služieb spolu so skúmaním identifikačných kritérií. Namiesto 

toho zavádza odvetvia pre kľúčové subjekty a dôležité subjekty, pri ktorých sa bude skúmať 

jednotné kritérium – pravidlo obmedzenia veľkosti.  

Odvetvia pre kľúčové a dôležité sektory sú koncipované širšie a zahŕňajú aj nové 

sektory ako napríklad vesmír či verejná správa. Nižšie uvádzame prehľad odvetví pre kľúčové 

a dôležité subjekty v zmysle Návrhu smernice NIS 2. Presné typy subjektov a pododvetvia 

určuje Príloha č. 1 a Príloha č. 2 Návrhu smernice NIS 2. 

 

Kľúčové subjekty Dôležité subjekty 

Energetika Poštové a kuriérske služby 

Doprava Odpadové hospodárstvo 

Bankovníctvo Získavanie, výroba a distribúcia 

chemických látok  

Infraštruktúry finančných trhov,  Výroba, spracovanie a distribúcia potravín 

Zdravotníctvo Výroba  

Pitná voda Poskytovatelia digitálnych služieb 

Odpadová voda 

Digitálna infraštruktúra 

Verejná správa 

Vesmír 
Tabuľka č. 1: Kľúčové a dôležité subjekty podľa Návrhu smernice NIS 2. 

Zdroj: Návrh smernice NIS 2 

 

PRÍKLAD 

Do sektora digitálna infraštruktúra patria nasledovné subjekty:   

- poskytovatelia internetových prepojovacích uzlov 

- poskytovatelia služieb DNS 

- správcovia mien domény najvyššej úrovne (TLD) 

- poskytovatelia služieb cloud computingu 

- poskytovatelia služieb dátového centra 

- poskytovatelia sietí na sprístupňovanie obsahu 

- poskytovatelia dôveryhodných služieb uvedení v článku 3 bode 19 nariadenia (EÚ) č. 

910/2014  

-  poskytovatelia verejných elektronických komunikačných sietí uvedených v článku 2 

bode 8 smernice (EÚ) 2018/1972 alebo poskytovatelia elektronických komunikačných 

služieb uvedených v článku 2 bode 4 smernice (EÚ) 2018/1972, ktorých služby sú verejne 

prístupné. 
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Ako je uvedené vyššie, nestačí, že konkrétny subjekt patrí do jedného z vyššie 

uvedených odvetví, ale je nutné, aby spĺňal aj jednotné kritérium stanovené v Návrhu smernice 

NIS 2. Toto kritérium spočíva v uplatňovaní pravidla obmedzenia veľkosti (size-cap rule), 

podľa ktorého sa Návrh smernice NIS 2 nevzťahuje na subjekty, ktoré v zmysle odporúčania 

Komisie 2003/361/ES spĺňajú kritériá mikropodniku alebo malého podniku. Z tohto pravidla 

existuje výnimka ustanovená v článku 2 ods. 2, ktorá zohľadňuje špecifické úlohy pre 

hospodárstvo alebo spoločnosť: 

 

„Táto smernica sa však bez ohľadu na ich veľkosť uplatňuje aj na subjekty uvedené v prílohe I a II, 

keď: 

a)služby poskytuje jeden z týchto subjektov: 

i) verejné elektronické komunikačné siete alebo verejne dostupné elektronické komunikačné služby 

uvedené v bode 8 prílohy I; 

ii) poskytovatelia dôveryhodných služieb uvedení v bode 8 prílohy I; 

iii) správcovia mien domény najvyššej úrovne a poskytovatelia služby systému doménových mien 

(DNS) uvedení v bode 8 prílohy I; 

b ) subjekt je subjektom verejnej správy podľa vymedzenia v článku 4 bode 23; 

c) subjekt je jediným poskytovateľom služby v členskom štáte; 

d) potenciálne narušenie služby poskytovanej subjektom by mohlo mať vplyv na ochranu verejnosti, 

verejnú bezpečnosť alebo verejné zdravie; 

e) potenciálne narušenie služby poskytovanej subjektom by mohlo vyvolať systémové riziká, najmä 

v odvetviach, v ktorých by takéto narušenie mohlo mať cezhraničný vplyv; 

f) subjekt je vzhľadom na svoj osobitný význam na regionálnej alebo celoštátnej úrovni kritický pre 

konkrétne odvetvie alebo typ služby alebo pre iné previazané odvetvia v členskom štáte; 

g) subjekt je identifikovaný ako kritický subjekt podľa smernice o odolnosti kritických subjektov 

alebo ako subjekt rovnocenný s kritickým subjektom podľa článku 7 uvedenej smernice.“ 

 

Zjednodušene, Návrh smernice NIS 2 sa po prijatí v danom znení bude vzťahovať na 

stredné a veľké podniky, ktoré pôsobia aspoň v jednom z odvetví uvedenými medzi kľúčovými 

alebo dôležitými. 

 

8.1.2 Nové verejne dostupné informácie a registre 

V Návrhu smernice NIS 2 sa ako nová povinnosť stanovuje rámec pre koordinované 

zverejňovanie informácií o zraniteľnostiach. V smernici NIS otázky koordinovaného 

zverejňovania informácií o zraniteľnosti a európskeho registra zraniteľností upravené nie sú.  
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Na národnej úrovni bude potrebné určiť jednu z jednotiek CSIRT za národného 

koordinátora na splnenie účelu podľa navrhovaného článku 6. Poverená jednotka CSIRT bude 

následne konať ako dôveryhodný sprostredkovateľ koordinovaného zverejňovania informácií.  

Na úrovní EÚ sa vytvorí Európsky register zraniteľností, ktorý vyvinie a bude spravovať 

agentúra ENISA. Register bude obsahovať najmä informácie opisujúce zraniteľnosť, 

zasiahnuté produkty IKT alebo služby IKT a závažnosť zraniteľnosti z hľadiska okolností, za 

ktorých ju možno zneužiť, dostupnosť súvisiacich bezpečnostných záplat a v prípade, že žiadne 

nie sú k dispozícii, usmernenie pre používateľov zraniteľných produktov a služieb o tom, ako 

možno zmierniť riziká vyplývajúce zo zverejnených zraniteľností. Napriek tomu, že podobné 

registre existujú už v tejto chvíli, ich hostiteľmi a správcami sú subjekty, ktoré nie sú usadené 

v Únii.347  

 

8.1.3 Podmienky pre spoluprácu  

V oblasti spolupráce Návrh smernice NIS 2 zriaďuje Európsku sieť styčných 

organizácií pre kybernetické krízy (EU-CyCLONe) s cieľom podporiť koordinované 

riadenie kybernetickobezpečnostných incidentov a kríz veľkého rozsahu348 na operačnej úrovni 

a zabezpečiť pravidelnú výmenu informácií medzi členskými štátmi a inštitúciami, orgánmi a 

agentúrami EÚ. 

Kríza veľkého rozsahu nemá svoju definíciu v Návrhu smernice NIS 2. Možno ale 

vychádzať z iných usmernení vydaných Európskou komisiou, kde je tento stav nepriamo 

definovaný a charakterizovaný nasledovným spôsobom:  

 

„Kybernetické incidenty možno považovať za krízu na úrovni Únie, ak by narušenie spôsobené 

daným incidentom bolo príliš rozsiahle na to, aby ho zvládol sám dotknutý členský štát, alebo ak má 

vplyv na dva alebo viac členských štátov s takým ďalekosiahlym účinkom technického alebo 

politického významu, že si vyžaduje včasnú koordináciu a reakciu na politickej úrovni Únie.“349 

 

Sieť EU-CyCLONe tvoria zástupcovia orgánov krízového riadenia členských štátov 

určených v súlade s článkom 7, Komisia a agentúra ENISA.  

 
347 Recitál 30. 
348 Bližšie k rámcu EÚ pre reakciu na kybernetické krízy pozri odporúčanie (EÚ) 2017/1584 o koordinovanej 

reakcii na kybernetické incidenty a krízy veľkého rozsahu. Dostupné na  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H1584&from=EN 
349 Recitál 2, ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2017/1584 z 13. septembra 2017 o koordinovanej reakcii na 

kybernetické incidenty a krízy veľkého rozsahu. Dostupné na https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017H1584&from=EN. 
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Medzi úlohy, ktoré má Sieť EU-CyCLONe plniť patrí: 

a) zvyšovanie úrovne pripravenosti na riadenie incidentov a kríz veľkého rozsahu; 

b) vytváranie spoločného situačného povedomia o relevantných 

kybernetickobezpečnostných udalostiach; 

c) koordinácia riadenia incidentov a kríz veľkého rozsahu, ako aj podpora rozhodovania 

na politickej úrovni v súvislosti s takýmito incidentmi a krízami; 

d) prediskutovanie národných plánov podľa článku 7 ods. 2 týkajúcich sa 

kybernetickobezpečnostných incidentov a reakcie na ne. 

 

Sieť EU-CyCLONe spolupracuje so sieťou jednotiek CSIRT na základe dohodnutých 

procedurálnych opatrení. 

Novým inštitútom v Návrhu smernice NIS 2 je aj tzv. partnerské preskúmanie upravené 

v článku 16. Cieľom tohto inštitútu je nezávislé posúdenie účinnosti politík členských štátov v 

oblasti kybernetickej bezpečnosti. Recitál 78 o danom inštitúte zhŕňa, že tento inštitútu by mal 

predstavovať  

 

„mechanizmus partnerského preskúmania, ktorý odborníkom určeným členskými štátmi umožní 

posúdiť vykonávanie politík v oblasti kybernetickej bezpečnosti vrátane úrovne schopností a 

dostupných zdrojov členských štátov.“  

 

Dôvodová správa zavedením tohto inštitútu zvýrazňuje potrebu medzinárodnej 

spolupráce. Prakticky to znamená, že takéto preskúmanie bude možné vykonať v každom 

členskom štáte EÚ vrátane Slovenskej republiky. Samotné preskúmanie vykonávajú technickí 

experti v oblasti kybernetickej bezpečnosti vybraní z iných členských štátov, než je skúmaný 

členský štát. 

 

8.1.4 Oznamovacie povinnosti 

Osobitnú pozornosť v rámci Návrhu smernice NIS 2 si zasluhujú aj špecifické 

notifikačné povinnosti v zmysle článku 20. Predmetný článok diferencuje medzi nahlasovaním 

závažných incidentov a nahlasovaním závažných kybernetických hrozieb.  

Kľúčové a dôležité subjekty sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným 

orgánom alebo jednotke CSIRT každý incident so závažným vplyvom na poskytovanie ich 

služieb. V zmysle článku 20 ods. 3 sa incident považuje za závažný, ak:  
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„a) dotknutému subjektu spôsobil alebo môže spôsobiť podstatné narušenie prevádzky alebo 

finančné straty; 

b) zasiahol alebo môže zasiahnuť iné fyzické alebo právnické osoby spôsobením značných hmotných 

alebo nehmotných strát.“ 

 

V prípade potreby kľúčové a dôležité subjekty bez zbytočného odkladu oznámia 

príjemcom svojich služieb incidenty, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť ich poskytovanie.  

Kľúčové a dôležité subjekty sú taktiež povinné oznamovať okrem iného informácie 

umožňujúce príslušným orgánom alebo jednotke CSIRT určiť prípadný cezhraničný vplyv 

incidentu. Incidenty, ktoré môžu spôsobiť podstatné narušenie prevádzky alebo finančné straty, 

resp. môžu zasiahnuť iné fyzické alebo právnické osoby spôsobením značných hmotných alebo 

nehmotných strát by sme mali skôr považovať za udalosti odvrátené v poslednej chvíli, čiže 

udalosti ktoré by mohli spôsobiť škodu, ale úspešne sa zabránilo ich prejaveniu v plnej miere. 

Možno konštatovať, že definícia závažného incidentu v sebe zahŕňa aj udalosti odvrátené 

v poslednej chvíli. 

Kľúčové a dôležité subjekty sú okrem hlásenia incidentov so závažným vplyvom taktiež 

povinné bez zbytočného odkladu oznámiť príslušným orgánom alebo jednotke CSIRT každú 

závažnú kybernetickú hrozbu, ktorú kľúčové a dôležité subjekty zistia a ktorá by mohla 

potenciálne viesť k závažnému incidentu. Návrh smernice NIS 2 priamo nedefinuje pojem 

„závažná kybernetická hrozba“, avšak na základe ustanovení článku 20 ods. 2 možno tento 

pojem vykladať ako kybernetickú hrozbu, ktorá by mohla potenciálne viesť k závažnému 

incidentu 

V príslušných prípadoch bez zbytočného odkladu oznámia kľúčové a dôležité subjekty 

príjemcom svojich služieb, ktorých potenciálne zasiahla závažná kybernetická hrozba, všetky 

opatrenia alebo nápravné kroky, ktoré títo príjemcovia môžu v reakcii na danú hrozbu prijať.  

Kľúčové a dôležité subjekty v prípade potreby týmto príjemcom oznámia aj informáciu 

o samotnej hrozbe. Oznámenie nesmie mať pre oznamujúci subjekt za následok vyššiu 

zodpovednosť 

 

8.1.5 Dohľad a sankcie 

Efektívna regulácia si vyžaduje nástroje presadzovania práva. Smernica NIS 

neupravovala presný výpočet možných sankcií a ponechala v tomto smere na členských 

štátoch, aké mechanizmy dohľadu si vo svojich právnych poriadkoch upravia. Návrh smernice 

NIS 2 už ale neponecháva nič na náhodu a upravuje presný výpočet sankcií.  
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Zároveň návrh ráta s odlišným prístupom pri dohľade kľúčových a dôležitých 

subjektoch. Odlišnosti sa týkajú predovšetkým kvality sankcií, kde pri kľúčových subjektoch 

ide o širší výpočet. V oboch prípadoch je upravený mechanizmus kontrolných oprávnení zo 

strany kompetentného orgánu. Novou zaujímavou sankciou je pri kľúčových subjektoch 

možnosť príslušného orgánu podľa článku 29 ods. 4 písm. g): 

 

„určiť monitorujúceho úradníka s presne vymedzenými úlohami na určené obdobie s cieľom 

dohliadať na dodržiavanie ich povinností.“ 

 

Podstatou tohto inštitútu je, že príslušný orgán (v našom prípade NBÚ) bude môcť určiť 

osobu, ktorá bude pôsobiť pri alebo priamo v kontrolovanom subjekte dohliadať na 

uplatňovanie požiadaviek legislatívy ohľadom bezpečnostných opatrení. Ide o pomerne 

invazívny zásah štátu do regulovaných subjektov a bude veľmi dôležité sledovať prijatie 

presnejších pravidiel využívania diskutovaného inštitútu na národnej úrovni.  

Ak by sa niektoré z opatrení pri kľúčových subjektoch ukázali ako nedostatočne účinné, 

príslušný orgán disponuje tvrdšími opatreniami. Tieto sankcie by sa mali ale uplatňovať ultima 

ratio a teda ako posledná z možností pri najzávažnejších porušeniach, upravuje ich článok 29 

ods. 5, na základe ktorých prislušné orgány majú mať právomoc:  

 

„a) pozastaviť certifikáciu alebo povoľovanie alebo požiadať certifikačný alebo povoľujúci 

subjekt, aby pozastavil certifikáciu alebo povoľovanie týkajúce sa časti alebo všetkých služieb alebo 

činností, ktoré poskytuje kľúčový subjekt; 

 

b) uložiť dočasný zákaz alebo od príslušných orgánov alebo súdov podľa vnútroštátnych zákonov 

požadovať uloženie dočasného zákazu vykonávať riadiace funkcie v tomto kľúčovom subjekte, a 

to každej osobe vykonávajúcej riadiace úlohy na úrovni výkonného riaditeľa alebo právneho 

zástupcu v tomto kľúčovom subjekte a akejkoľvek inej fyzickej osobe zodpovednej za porušenie.“ 

 

Tieto sankcie sa uplatňujú len dovtedy, kým subjekt neprijme potrebné opatrenia na 

nápravu nedostatkov alebo nesplní požiadavky príslušného orgánu, ktorý takéto sankcie 

uplatnil. Už z kvality týchto opatrení vyplýva, že ide naozaj o veľmi zásadné opatrenia, ktoré 

by sa nemali využívať pri menej závažných porušeniach. Pozastavenie certifikácie môže 

výrazne a úplne obmedziť podnikanie subjektov prípadne funkcie orgánov verejnej moci. 

Zároveň dočasný zákaz vykonávania riadiacich funkcií je zásahom až na úrovní konkrétnych 

osôb, ktoré sú zodpovedné za výkonné rozhodnutia nielen v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 
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Návrh smernice NIS 2 je ale v tomto smere pomerne vágny a opätovne bude záležať na presnom 

vymedzení mechanizmu v národnej právnej úprave. 

 

Samostatnou otázkou je ukladanie správnych pokút. Návrh smernice NIS 2 precíznejšie 

upravuje ukladanie sankcií. Takáto právna úprava v smernici NIS úplne absentuje. Všeobecné 

podmienky ukladania správnych sankcií stoja na podobných princípoch, ako ukladanie sankcií 

v zmysle GDPR. Základnou požiadavkou je, aby členské štáty zabezpečili, aby sankcie uložené 

subjektom boli účinné, primerané a odrádzajúce.  

Správne sankcie možno uložiť popri opatreniach explicitne vymedzených v článku 31 

ods. 2 Návrhu smernice NIS 2 alebo ako ich náhrada.  

Legislatíva umožňujem aby porušenie povinnosti týkajúcich sa opatrení na riadenie 

kybernetickobezpečnostných rizík (článok 18) a oznamovacích povinností (článok 20) boli 

sankcionované až do maximálnej výšky 10 000 000 EUR alebo najviac 2 % celkového 

svetového ročného obratu podniku, ku ktorému kľúčový alebo dôležitý subjekt patrí, v 

predchádzajúcom účtovnom období, podľa toho, ktorá suma je vyššia.350 Pre porovnanie, 

smernica NIS neustanovovala hornú hranicu správnych pokút. Slovenský ZoKB obsahoval 

najvyššiu sankciu vo výške 300 000 eur alebo 1 % z celkového ročného obratu. Správne pokuty 

sú tak nastavené nepomerne vyššie.  

Členské štáty zároveň môžu v súlade s predchádzajúcim rozhodnutím príslušného 

orgánu vo svojich právnych poriadkoch stanoviť právomoc ukladať pravidelné peňažné pokuty 

s cieľom prinútiť kľúčový alebo dôležitý subjekt, aby prestal porušovať predpisy.  

Podobne ako aj iná legislatíva na úrovní EÚ, Návrh smernice NIS 2 umožňuje prijatie 

špecifickejších pravidiel ukladania sankcií pre subjekty verejnej správy. Z praktického hľadiska 

tak môže ísť o (i) úplne vylúčenie trestania subjektov verejnej správy správnymi pokutami, (ii) 

obmedzenie výšky pokuty pre subjekty verejnej správy alebo (iii) vymedzenie presného okruhu 

subjektov verejnej správy, ktorým pokuty uložiť možno alebo nemožno. 

 

 

 

 
350 Výpočet obratu je pomerne precízne upravený v súčasnom znení ZoKB. § 31 ods. 8:  „Celkovým ročným 

obratom...sa na účely tohto zákona rozumie súčet všetkých tržieb, výnosov alebo príjmov z predaja tovaru alebo 

služieb bez nepriamych daní, ku ktorému sa pripočíta poskytnutá finančná pomoc. Obrat vyjadrený v cudzej mene 

sa prepočíta na eurá, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije priemer referenčných výmenných kurzov 

určených a vyhlásených Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktoré sú platné pre 

príslušné účtovné obdobie.“ 
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9. ETIKA KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI 
 

Regulácia a osobitne regulácia nových technológií v dnešnej dobe už nie je doménou 

iba legislatívy. Predmetná myšlienka nie je nová, podobné tézy prezentoval už Lawrence Lessig 

z Harvard Law School vo svojej slávnej eseji a následne knihe Code v2.0 na konci 20. 

storočia.351 Lessig už dávnejšie upozorňoval, že osobitne v kyberpriestore pôsobia štyri 

modality regulácie, ktoré sa navzájom dopĺňajú pri regulovaní spoločenských vzťahov. 

Konkrétne hovoril o práve, morálke (etike), trhu a architektúre alebo kóde. Legislatíva tak nie 

je jediná možnosť ako upraviť pravidlá správania sa a toto konštatovanie platí aj pre oblasť 

kybernetickej bezpečnosti. 

 

PRÍKLAD 

Vyššie uvedené modality regulácie spoločenských vzťahov môžu spolupôsobiť aj v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti. Právo určuje základný rámec bezpečnostných opatrení alebo 

nahlasovania bezpečnostných incidentov. Etika alebo morálka zohráva výraznú úlohu 

napríklad pri tzv. etickom hackingu a jeho prevedení. Trh určuje cenu a hodnotu aktív, ktoré 

kybernetická bezpečnosť chráni. Architektúra alebo kód predstavuje pravidlá „stmelené“ do 

dizajnu bezpečnostných technických opatrení. Napríklad šifrovaný súbor je možné otvoriť 

iba so zodpovedajúcou technológiou a kľúčom.  

 

V rámci tejto kapitoly sa budeme venovať etike. Kým prejdeme ku konkrétnym otázkam 

etiky kybernetickej bezpečnosti, považujeme za nevyhnutné načrtnúť základné východiská 

etického rámca a jeho vzťahu ku právu. Následne budeme diskutovať konkrétne etické hodnoty 

kybernetickej bezpečnosti, ich konflikty a vzájomné vzťahy a možnosti praktického využitia 

etických posúdení pri analýze rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 

 

9.1 Etika, právo, hodnoty a dilemy pre začiatočníkov 

 Na úvod tejto kapitoly je potrebné vymedziť niekoľko základných pojmov a vzťahov. 

Čo je vlastne etika? Etika je filozofická disciplína, ktorá sa zaoberá otázkami ako by sme mali 

 
351 Pozri LESSIG, L.: The Laws of Cyberspace. Draft 3. 1998. Dostupné na: 

https://cyber.harvard.edu/works/lessig/laws_cyberspace.pdf. HUSOVEC, M. – MESARČÍK, M. – ANDRAŠKO, 

J.: Právo informačných a komunikačných technológií 1. TINCT, 2020, s. 15 – 21. 

https://cyber.harvard.edu/works/lessig/laws_cyberspace.pdf
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žiť, myšlienkami dobra a pracuje s pojmami ako „správne“ a „nesprávne.“352 Podobným 

spôsobom definuje etiku slovenská teória práva:  

 

„..pojmom „etika“ sa označuje teória morálky, veda o mravnosti, čiže filozofická disciplína, ktorá 

sa venuje skúmaniu morálky, jej pôvodu, podstaty a obsahu morálnych kategórií.“353  

 

Etika v zásade skúma racionálnu a praktickú reflexiu toho, čo je dobré a zlé; a zároveň 

skúma na inej úrovni čo je správne a nesprávne.  

Štúdiu etiky možno diferencovať na tri kľúčové častí: 

1) Deskriptívnu etiku – táto oblasť skúma tradície, zvyky a princípy ľudí a kultúr;  

2) Etickú teóriu, (alebo normatívna etika ktorá sa snaží systematicky pochopiť a odôvodniť 

morálne koncepty a princípy prostredníctvom toho, čo je dobré a zlé spolu s analýzou 

zdroja daných myšlienok. Cieľom je formulovať princípy správneho správania 

v podobe usmernení pre jednotlivcov a skupiny. 

3) Aplikovaná etika sa venuje skúmaniu konkrétnych kontroverzných etických problémov 

v praxi ako napríklad umelé prerušenie tehotenstva, trest smrti alebo eutanázia.354 

V tejto kapitole sa budeme venovať práve aplikovanej etike pri konkrétnej oblasti 

a v konkrétnom kontexte (kybernetická bezpečnosť). 

 

Kľúčové pri aplikovanej etike je riešenie tzv. etických dilem a konfliktu hodnôt.355 

Hodnoty sú spájané s tým, čo je dobré alebo žiadané a poskytujú ľuďom návod ako sa správať. 

Na účely tejto kapitoly ich môžeme definovať ako hodnotiaci rámec, v ktorom posudzujeme 

dobré a správne správanie v konkrétnej situácií. Navyše, hodnoty napomáhajú riešeniu 

a pochopeniu problematických etických otázok.356 Tieto hodnoty prirodzene nefungujú vo 

vákuu, ale častokrát sa ocitajú v konflikte. Konflikt hodnôt je situácia, v ktorej nie je možné 

rôzne relevantné hodnoty rešpektovať simultánne a je potrebné ich vyvažovať.357 

 
352 POJMAN, L. – FIESER, J.: Ethics: Discovering Right and Wrong. Cengage Learning, 2011, s. 1 – 2. 
353 KOLEKTÍV AUTOROV: Aktuálne otázky teórie práva. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 258. 
354 POJMAN, L. – FIESER, J.: Ethics: Discovering Right and Wrong. Cengage Learning, 2011, s. 2. Iní autori do 

delenia zahŕňajú aj metaetiku. Pozri napr. KOLEKTÍV AUTOROV: Aktuálne otázky teórie práva. 1. vydanie. 

Bratislava: Wolters Kluwer, 2018. 
355 VAN, DEM HOVEN a kol.: Engineering and the Problem of Moral Overload. In Sci Eng Ethics. 2012; 18(1), 

s. 143–155. 
356 VAN DE POEL, I.: Core Values and Value Conflicts in Cybersecurity: Beyond Privacy versus Security. In 

CHRISTEN, M. et al. (eds): The Ethics of Cybersecurity. The International Library of Ethics, Law and 

Technology, 21. Dordrecht: Springer, 2020,  s. 46. 
357 V slovenskej spisbe pozri napríklad MARKOŠ, J.: Medzi dobrom a zlom. 16 etických dilem, pred ktorými 

môžete stáť raz i vy. Bratislava: N PRESS, 2020. 
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PRÍKLAD 

Typickým prípadom konfliktu hodnôt v oblasti kybernetickej bezpečnosti je etický hacking. 

Ak etický hacker odhalí, že v štátnom informačnom systéme je zraniteľnosť, musí opatrne 

vyvážiť hodnoty transparentnosti a bezpečnosti. Na jednej strane občanom musí záležať na 

tom, aby ich údaje a verejné služby boli z pohľadu technického zabezpečenia bezpečné. Na 

strane druhej, zverejnením zraniteľnosti môže odhalenú zraniteľnosť ktokoľvek zneužiť. 

Zároveň, občania majú právo na informácie o zabezpečení svojich údajov orgánmi verejnej 

moci. 

 

Druhú otázku, ktorú sme si pri tomto stručnom exkurze položili je, aký je vzťah medzi 

právom a etikou? Už z úvodného slova pri tejto kapitole je zjavné, že pôjde o modality, ktoré 

sú schopné regulovať správanie jednotlivcov. V teórií a súčasných diskusiách existujú tri 

názory na vzťah etiky a práva. Prvý názor prezentuje tézu, že právo a etika reflektujú úplnú 

jednotu a teda právo  spolu s etikou predstavuje univerzálny morálny rámec. Druhá názorová 

skupina akademikov prezentuje opačný názor – právo a etika sú podľa nich úplne odlišné 

fenomény, ktoré pochádzajú z odlišného zdroja. Medzi spomínanými dvoma prúdmi pôsobí 

tretí, ktorý reprezentuje pohľad prieniku a vzájomného ovplyvňovania medzi právom 

a etikou.358 Typické otázky prieniku etiky a práva predstavujú základné ľudské práva a slobody, 

právne princípy, Radbruchova formula či rešpektovanie hodnoty ľudskej dôstojnosti.359 

K týmto prezentovaným tézam možno ešte dodať, že vzťah práva a etiky nie je čiernobiely. 

V niektorých situáciách idú etické pravidlá ďalej ako právo. Taktiež existujú situácie, keď je 

konanie v súlade s právnym poriadkom, ale v konflikte s etickými pravidlami.   

V ostatnom období sa v odbornej literatúre vyskytuje pojem „etifikácia“ práva 

(ethification), hlavne v oblasti práva informačných a komunikačných technológií na úrovní 

Európskej únie. Etifikáciou možno rozumieť šírenie odvolávania sa na „etiku“ a „etické 

princípy a hodnoty“ v právnych, politických, akademických a diskusiách pri podnikaní o riadení 

technológií a rastúci inštitucionálny význam etickej expertízy prostredníctvom poradných 

 
358 Pozri viac KOLEKTÍV AUTOROV: Aktuálne otázky teórie práva. 1. vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 

2018, s. 261 a nasl. 
359 Tamže, s. 264 a nasl. 
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orgánov ako aj prostredníctvom postupov zakotvených v metodických dokumentoch.360 

Typickým príkladom je oblasť ochrany osobných údajov a regulácie umelej inteligencie. 

V rámci riadiacich orgánov EÚ pôsobí Expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú 

inteligenciu, ktorej najvýznamnejším výstupom sú Etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú 

inteligenciu,361 neskôr pretavených do praktického Assessment List for Trustworthy AI 

(ALTAI).362 

V rámci EÚ autori citovaného článku vidia prenikanie etických pravidiel v troch 

oblastiach: 

1) Etický výskum – vyžadovanie etických pravidiel pri výskume financovanom 

z prostriedkov EÚ; 

2) Etické inovácie a správa – podpora a správa inovatívnych nových technológií by mala 

rešpektovať zaužívané etické pravidlá na úrovní celej spoločnosti a predmetné pravidlá 

by mali byť prirodzenou brzdou určitých inovácií; 

3) Etický priemysel – priemysel pri vývoji nových technológií musí rešpektovať etické 

pravidlá. Tento cieľ dosahuje EÚ prostredníctvom štandardizácie a certifikácie.363 

Zároveň autori prezentujú aj niektoré závery ohľadom vzťahu práva a etiky v kontexte 

regulácie IT. Výhodou etických pravidiel je, že sú flexibilnejšie a prijaté rýchlejšie ako 

legislatíva.364 Podobný prístup vidieť pri otázkach regulácie dezinformácií, kde sa EÚ ako prvý 

krok rozhodla o prijať kódex správania pre veľké online platformy a následne sa diskutuje 

o legislatívnych pravidlách v tejto oblasti. Dôležitým bodom je, že etika môže obohatiť 

legislatívny proces a to takým spôsobom, že rešpektovanie etických hodnôt a dôraz na nich pri 

tvorbe práva by mal rezultovať v podobe dobrých zákonov.365 Zároveň, ako už bolo naznačené 

vyššie, etické pravidlá idú častokrát mimo rozsah práva a preto je nevyhnutné rešpektovať obe 

 
360 VAN DIJK, N. – CASIRAGHI, S. – GUTWIRTH, S.: The ‘Ethification’ of ICT Governance. Artificial 

Intelligence and Data Protection in the European Union. In Computer law & security review 43 (2021), s. 2. 
361 Expertná skupina na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu: Etické usmernenia pre dôveryhodnú umelú 

inteligenciu. Dostupné na:  

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-

guidelines-AI_SK.pdf.  
362 AI HLEG - Assessment List for Trustworthy Artificial Intelligence (ALTAI) . Dostupné na: 

https://futurium.ec.europa.eu/en/european-ai-alliance/document/ai-hleg-assessment-list-trustworthy-artificial-

intelligence-altai?language=sk.   
363 VAN DIJK, N. – CASIRAGHI, S. – GUTWIRTH, S.: The ‘Ethification’ of ICT Governance. Artificial 

Intelligence and Data Protection in the European Union. In Computer law & security review 43 (2021), s. 4 – 5. 
364 Tamže, s. 7. 
365 Tamže. 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_SK.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2019/11-06/Ethics-guidelines-AI_SK.pdf
https://futurium.ec.europa.eu/en/european-ai-alliance/document/ai-hleg-assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai?language=sk
https://futurium.ec.europa.eu/en/european-ai-alliance/document/ai-hleg-assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai?language=sk
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modality.366 Autori taktiež uvádzajú, že diskusia o etických pravidlách obohacuje verejnú 

diskusiu ohľadom prijatia pravidiel správania sa.367 

Môžeme teda zhrnúť, že etika je filozofická disciplína, ktorá skúma otázky dobra a toho 

čo je správne a nesprávne. Zároveň je ale etika aj modalitou regulácie spoločenských vzťahov. 

Aplikovaná etika rieši etické dilemy alebo konflikty hodnôt v konkrétnom kontexte a prípade. 

V poslednej dobe je evidentné prenikanie etických pravidiel do legislatívy, či už vo forme 

vyžadovania etickej expertízy pri prijímaní legislatívy alebo dohľade nad jej dodržiavaním či 

prostredníctvom vyžadovania súladu s etickými pravidlami pri určitých činnostiach.  

V nasledujúcich častiach sa budeme venovať už konkrétne oblasti kybernetickej 

bezpečnosti, kde si zadefinujeme špecifické etické hodnoty a charakterizujeme typické etické 

dilemy a konflikty. Zároveň prezentujeme riešenie pre včasnú detekciu etických rizík v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti. 

 

9.2 Etické hodnoty v kybernetickej bezpečnosti 

Kybernetická bezpečnosť nie je oblasťou, ktorej by bola z hľadiska etiky venovaná 

v literatúre špecifická pozornosť.368 Výnimkou sú výstupy projektu CANVAS.369 Kybernetická 

bezpečnosť však neuniká etickým dilemám a konfliktom medzi rôznymi hodnotami. Na jednej 

strane, prílišné zdôrazňovanie kybernetickej bezpečnosti môže porušovať základné ľudské 

práva a slobody a hodnoty v podobe rovnosti, spravodlivosti a súkromia. Naopak, zanedbanie 

kybernetickej bezpečnosti môže viesť ku nedôvere občanov v digitálnu infraštruktúru, tvorcov 

politík a štát. Kybernetická bezpečnosť sa  nevyhýba etickým dilemám. 

 

PRÍKLAD 

Najčastejšie prezentovanou dilemou je súkromie verzus bezpečnosť. Na jednej strane 

kybernetická bezpečnosť či už priamo alebo nepriamo zabezpečuje ochranu údajov 

o jednotlivcoch prostredníctvom konkrétnych technických a organizačných opatrení. Na 

strane druhej, pri bezpečnostnej analýze rizík alebo monitorovaní siete sú osobné údaje 

spracúvané v obrovskom rozsahu a zároveň dostupné pre rôzne osoby, čo znamená viac rizík 

pre dôvernosť údajov.  

 
366 Tamže. 
367 Tamže, s. 8. 
368 Výnimka napríklad MACNISH, K. – VAN DER HAM, J.: Ethics in Cybersecurity research and practice. In 

Technology in Society 63 (2020). 
369 Project CANVAS. Dostupné na: https://cyberwatching.eu/projects/1267/canvas. CHRISTEN, M. et al. (eds): 

The Ethics of Cybersecurity. The International Library of Ethics, Law and Technology, 21. Dordrecht: Springer, 

2020, s. 49 – 50. 

https://cyberwatching.eu/projects/1267/canvas
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Ďalšími typickými etickými dilemami v oblasti kybernetickej bezpečnosti sú otázky 

prevedenia etického hackingu, zneužitie zraniteľnosti pred jej odstránením, vyvažovanie 

prístupu k údajom a súkromia pri citlivých dátach či využívanie šifrovania a vyšetrovanie 

trestných činoch. 

Tieto konflikty stoja a padajú na stretnutí rôznych hodnôt, ktoré je potrebné vyvážiť 

a vzájomne rešpektovať. Van de Poel definuje základné hodnoty kybernetickej bezpečnosti 

a konceptualizuje ich do štyroch skupín:  

▪ Bezpečnosť (security); 

▪ Súkromie (privacy); 

▪ Spravodlivosť (fairness); a  

▪ Zodpovednosť (accountability).370 

 

Prvou spomínanou skupinou hodnôt je samotná bezpečnosť. Bezpečnosť reflektuje 

situáciu, keď sú počítačové systémy dostatočne chránené pred kybernetickými hrozbami. 

V rámci tejto skupiny môžeme hovoriť o bezpečnosti jednotlivca, ale aj v intenciách národnej 

bezpečnosti. Cieľ je totiž rovnaký: zabezpečiť počítačové systémy pred kybernetickými 

hrozbami. Van de Poel do tejto skupiny zahŕňa bezpečnosť ako ochranu proti náhodným 

nebezpečenstvám ako sú prírodné katastrofy (safety) a aj bezpečnosť pred úmyselnými útokmi 

(security). Kľúčové pri bezpečnosti je zachovanie hodnoty informačnej bezpečnosti, ktorá 

v súlade s už prezentovanými závermi spočíva v zachovaní dôvernosti, integrity a dostupnosti 

informačných aktív.371 

Druhou skupinou hodnôt je súkromie. V literatúre zatiaľ neexistuje konsenzus pri 

definovaní a konceptualizácií súkromia. Ak ale hovoríme o kybernetickej bezpečnosti, dôraz je 

predovšetkým na informačnom súkromí, to znamená aké informácie o konkrétnom 

jednotlivcovi sa zdieľajú. Vhodnosť vyžadovania informácií o súkromí jednotlivca odzrkadľuje 

autonómiu jednotlivca a jeho rozhodovanie. Nie je tomu však vždy tak. Spracúvanie údajov bez 

súhlasu musí rešpektovať hodnoty dôstojnosti a dôvernosti, zachovávať anonymitu, ak je to 

vhodné a taktiež uznávať ochranu osobnosti a identitu jednotlivca.372 

 
370 VAN DE POEL, I.: Core Values and Value Conflicts in Cybersecurity: Beyond Privacy versus Security. In 

CHRISTEN, M. et al. (eds): The Ethics of Cybersecurity. The International Library of Ethics, Law and 

Technology, 21. Dordrecht: Springer, 2020, s. 49 – 50. 
371 Tamže, s. 50 – 53. 
372 Tamže, s. 53 – 55. 
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Spravodlivosť predstavuje tretiu skupinu hodnôt. Najviditeľnejšie sa daná skupina 

hodnôt predstavuje v situácií, keď zvýšenie kybernetickej bezpečnosti nezasahuje všetkých 

jednotlivcov rovnakým spôsobom, čo samozrejme naráža na hodnoty spravodlivosti, rovnosti 

a nediskriminácie. Zároveň, niektoré opatrenia na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti vyžadujú 

silnú legitimitu v demokratickom zriadení. Ilustrovať to možno na prípade trasovania kontaktov 

osôb pozitívne testovaných na COVID-19 a spracúvanie ich lokalizačných údajov. Dôležitým 

faktorom pri hodnote spravodlivosti je detekcia a prechádzanie skresleniam (tzv. bias) pri 

využívaní automatizovaných riešení. Rovina ochrany demokracie je osobitne dôležitá pri 

volebných procesoch a volebnej kampani.373 

Poslednou skupinou hodnôt je zodpovednosť. Zodpovednosť je relevantná 

predovšetkým v oblasti kybernetickej bezpečnosti v dvoch situáciách. Prvá situácia sa týka 

vyvodzovania následkov pri spôsobení škody a ide tak o typickú kategóriu zodpovednosti 

v podobe liability alebo responsiblity. Ak niekto úmyselne poškodí počítačový systém, mal by 

byť braný na zodpovednosť. Druhá situácia sa týka vyžadovania zodpovedného prístupu 

(accontability) pri správe informačných aktív, ak je prítomný mocensky nevyvážený vzťah. 

Občania a užívatelia očakávajú od orgánov verejnej moci a poskytovateľov služieb, že budú 

chrániť a zabezpečovať poskytnuté údaje adekvátnym spôsobom. Predmetný aspekt zároveň 

reflektuje aj potrebu transparentnosti zo strany orgánov verejnej moci a poskytovateľov služieb 

voči jednotlivcom napríklad pri notifikácií bezpečnostných incidentov.374 

 

Skupina hodnôt Špecifikácia 

BEZPEČNOSŤ - Bezpečnosť jednotlivca 

- Národná bezpečnosť 

- Informačná bezpečnosť 

- Dôvernosť, integrita, dostupnosť 

SÚKROMIE - Autonómia 

- Dôstojnosť 

- Identita 

- Osobnosť 

- Anonymita  

- Dôvernosť 

SPRAVODLIVOSŤ - Spravodlivosť 

- Nediskriminácia 

- Rovnosť 

- Demokracia 

ZODPOVEDNOSŤ - Accountability 

- Liability 

 
373 Tamže, s. 55 – 58. 
374 Tamže, s. 58 – 59. 
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- Transparentnosť 

- Vysvetliteľnosť 
Tabuľka č. 1: Skupiny hodnôt a ich špecifikácia. 

Zdroj: VAN DE POEL, I.: Core Values and Value Conflicts in Cybersecurity: Beyond Privacy versus Security.  

 

9.3 Konflikty hodnôt v kybernetickej bezpečnosti 

Konflikty etických hodnôt predstavujú situácie, keď sa etické hodnoty dostávajú do 

konfliktu. To znamená, že ich rešpektovanie by viedlo k protichodným záverom. Ak chceme 

v kybernetickej bezpečnosti rešpektovať hodnoty transparentnosti a dôvernosti, automaticky sa 

vylučujú, keďže ak je niečo transparentné, nemožno to považovať za dôverné a naopak. 

Dôležitú rolu pri daných konfliktoch v kybernetickej bezpečnosti hrá aj hlbšia špecifikácia 

hodnôt, nakoľko ako sme uviedli v predchádzajúcej stati, skupina hodnôt obsahuje viacero 

hodnôt, pričom nie vždy sa všetky dostávajú do konfliktných situácií. Zároveň je potrebné 

zohľadniť špecifický kontext. 

Vzájomné vzťahy a konflikty pri etických hodnotách v kybernetickej bezpečnosti 

ilustrujeme na nasledujúcom obrázku prebratom z odbornej literatúry. Oranžové obdĺžniky 

reprezentujú hodnoty (chýba tu zodpovednosť, nakoľko pôvodný autor obrázka ju považuje za 

procedurálnu hodnotu). Plné šípky reprezentujú posilňujúci vzťah, prerušované šípky 

potenciálne konflikty.375  

 
375 CHRISTEN, M. et al.: A Review of Value-Conflicts in Cybersecurity: An assessment based on quantitative 

and qualitative literature analysis. In The ORBIT Journal, Volume 1, Issue 1, 2017, s. 18 - 19. 
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Obrázok č. 1: Konflikty etických hodnôt v kybernetickej bezpečnosti. 

Zdroj.376 

 

Ako príklady konfliktu hodnôt v kybernetickej bezpečnosti sme z literatúry vybrali 5 

konfliktov: 

1) Súkromie verzus bezpečnosť; 

2) Súkromie verzus spravodlivosť; 

3) Súkromie verzus zodpovednosť; 

4) Bezpečnosť verzus zodpovednosť; 

5) Bezpečnosť verzus spravodlivosť (a demokracia). 

 

Pre výklad a aplikáciu rôznych hodnôt v kybernetickej bezpečnosti dávame do 

pozornosti aj pomerne známy „Menlo Report“ od Ministerstva obrany USA, ktorý poskytuje 

návod v oblasti výskumu informačných a komunikačných technológií. Predmetný dokument 

stojí na princípoch rešpektu k jednotlivcovi, prospešnosti, spravodlivosti a rešpektovaniu práva 

a verejného záujmu.377 

 
376 CHRISTEN, M. et al.: A Review of Value-Conflicts in Cybersecurity: An assessment based on quantitative 

and qualitative literature analysis. In The ORBIT Journal, Volume 1, Issue 1, 2017, s. 1-19. 
377 US DEPARTMENT OF HOMELAND SECURITY: The Menlo Report: Ethical Principles Guiding 

Information and Communication Technology Research. 2012. Dostupné na: 

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/CSD-MenloPrinciplesCORE-20120803_1.pdf.  

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/CSD-MenloPrinciplesCORE-20120803_1.pdf
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Konflikt 1: Súkromie verzus bezpečnosť 

Konflikt medzi hodnotami súkromia a bezpečnosti je najviac pertraktovaný v literatúre. 

Je však potrebné poznamenať, že dané hodnoty môžu byť v konflikte v rôznych situáciách 

a s rôznymi závermi. Uveďme niekoľko príkladov. V niektorých situáciách je bezpečnosť na 

úkor súkromia – napríklad pri všeobecnom monitorovaní počítačovej siete bez limitov, čo 

predstavuje invazívny zásah do súkromia. Zároveň, bezpečnosť môže pomôcť pri dosahovaní 

väčšieho súkromia – limitované sledovanie dátových tokov pôsobí preventívne voči 

bezpečnostným incidentom a týmto spôsobom chráni súkromie užívateľov. Taktiež platí, že 

kybernetická bezpečnosť je podmienkou súkromia, nakoľko bezpečnostné opatrenia 

zabezpečujú rešpektovanie vôle jednotlivca pri nastavení toho, čo chce zdieľať a čo už nie. 

V iných situáciách sa súkromie dosahuje na úkor bezpečnosti – anonymita a úplná dôvernosť 

môže byť zneužitá pre páchanie protiprávneho konania. V neposlednom rade súkromie 

prispieva k bezpečnosti – ak určitá informácia je považovaná za dôvernú, pri phisingových 

útokoch už nemôžu útočníci využiť nadmerné množstvo dostupných informácií o používateľovi 

pre výber ďalšieho útoku.378  

Ako je z vyššie uvedených situácií zrejmé, hodnoty súkromia a bezpečnosti sa nie vždy 

nevyhnutne musia dostať do konfliktu. Dilema nastáva spravidla pri dvoch situáciách: (i) 

všeobecnom monitorovaní siete za účelom bezpečnosti, ale s invazívnym narušením súkromia 

a (ii) úplná anonymita a dôvernosť ide na úkor bezpečnosti. Z tohto dôvodu pri riešení týchto 

konfliktov je absolútne nevyhnutné klásť si otázky týkajúce sa kvantity a kategórií 

spracúvaných údajov na účely bezpečnosti, dostupnosť údajov pre konkrétne osoby, doby 

uchovávania či efektívne využívanie súhlasu dotknutých osôb.379 Na riešenie týchto otázok je 

však nevyhnutné využívanie tzv. Privacy Enhancing Technologies (PETs), čiže adekvátnej 

infraštruktúry. 

 

 

Konflikt 2: Súkromie verzus spravodlivosť 

Vzťah medzi hodnotami súkromia a spravodlivosti môže byť podporný (dopĺňajúci sa) 

alebo konfliktný. Súkromie a spravodlivosť sa dopĺňajú v dvoch prípadoch. Prvým prípadom 

 
378 VAN DE POEL, I.: Core Values and Value Conflicts in Cybersecurity: Beyond Privacy versus Security. In 

CHRISTEN, M. et al. (eds): The Ethics of Cybersecurity. The International Library of Ethics, Law and 

Technology, 21. Dordrecht: Springer, 2020, s. 62. 
379 Tamže, s. 63-64. 
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je, že súkromie limituje rozsah spracúvaných údajoch o jednotlivcoch a tým bráni 

nespravodlivému zaobchádzaniu s nimi. Druhým prípadom je, že určitý stupeň súkromia sa 

vyžaduje aj pre politických reprezentantov vo fungujúcej demokracii.  

Zároveň, hodnoty súkromia a spravodlivosti môžu byť konfliktné a predmetom dilem. 

Ilustrovať to možno na príkladoch povinného poskytovania údajov občanov orgánom verejnej 

moci nerovnomerným spôsobom napríklad pri daňových priznaniach. Zároveň, je určitý stupeň 

transparentnosti dôležitý pri rozhodnutiach orgánoch verejnej moci, čo môže narušiť súkromie 

verejných funkcionárov.380 

 

Konflikt 3: Súkromie verzus zodpovednosť 

Hodnoty súkromia a zodpovednosti sú častokrát v konflikte. Ak chceme jednotlivca 

alebo určitý orgán brať na zodpovednosť, potrebujeme na to penzum informácií, ktoré sa môžu 

týkať súkromia a rozhodovania. Predmetný konflikt je najviac viditeľný v prípadoch 

rozhodnutí verejných funkcionárov alebo orgánov verejnej moci, za ktorý vždy niekto musí 

zodpovedať bez ohľadu na etickú, právnu alebo politickú rovinu zodpovednosti. Pri tomto 

konflikte je kľúčové determinovať a opatrne vyvážiť rozsah zverejňovaných informácií.381 

 

Konflikt 4: Bezpečnosť verzus zodpovednosť 

Nedostatok opatrení na zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti by malo mať za 

následok vyvodenie zodpovednosti. Opačným prípadom je, ak transparentnosť a zodpovednosť 

vyžaduje publikáciu zavedených opatrení na prevenciu kybernetických rizík a tým riziko 

ohrozenia de facto zvyšuje. Podobným prípadom je odhalenie zraniteľností etickými hackermi, 

ktorý sa rozhodnú zraniteľnosť zverejniť pred spoluprácou a odstránením chýb zo strany orgánu 

verejnej moci. 

Riešením na vhodné vybalansovanie týchto hodnôt je kreovanie fór, ktoré budú 

efektívne schopné situáciu riešiť. Ako príklad možno uviesť parlamentné výbory alebo expertné 

skupiny a komisie.382 

 

Konflikt 5: Bezpečnosť verzus spravodlivosť (a demokracia) 

Bezpečnosť a spravodlivosť môžu byť typicky v konflikte, ak sa štát rozhodne 

implementovať rôzne sledovacie mechanizmy na monitorovanie svojich obyvateľov pre účely 

 
380 Tamže, s. 64. 
381 Tamže, s. 65 -66. 
382 Tamže, s. 66. 
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národnej bezpečnosti alebo ochrany života a zdravia. Spomínané nástroje je vždy potrebné 

vyvážiť zárukami proti zneužitiu.383 

 

9.4 Posúdenia etických rizík v kybernetickej bezpečnosti 

Po predstavení základných etických hodnôt a potenciálnych konfliktov v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti je na mieste úvaha, ako opatrenia a postupy v oblasti kybernetickej 

bezpečnosti vykonávať „eticky.“  

Podľa nášho názoru je vhodné vykonanie posúdenia etických rizík (ethics assessment) 

a následná implementácia jeho záverov do organizácie. Posudzovanie rizík nie je v oblasti 

kybernetickej bezpečnosti ničím novým. Odlišnosťou etického posúdenia je však sústredenie 

a etické hodnoty a dilemy namiesto hodnotenia iba bezpečnostných opatrení a ich súladu 

s legislatívou či technickými štandardmi.  

Prirodzene, existuje viacero metodológií prístupu k posúdeniu etických rizík.384 Vhodné 

posúdenie etických rizík by podľa nášho názoru malo obsahovať viacero fáz a konkrétnych 

krokov. Ilustrujeme to na nasledujúcom postupe. 

 

PRÍKLAD 

1. FÁZA: Uvedomenie si potreby etického posúdenia a jeho príprava 

- Etické posúdenie by nemalo byť reaktívne t.j. nasledovať až po 

bezpečnostnom incidente alebo identifikácií zásadnej zraniteľnosti; 

- Etické posúdenie nie je kontrolný zoznam, ktorý sa odškrtá a problém je 

vyriešený. Ide skôr o kontinuálnu činnosť a zmenu myslenia nad etickými 

dilemami, ktoré v oblasti kybernetickej bezpečnosti môžu nastať; 

- Etické posúdenie by mala vykonať dostatočne odborne pripravená skupina 

ľudí vrátane etikov, inžinierov, právnikov či informatikov. Vhodná skladba 

tímu je základom pre získanie relevantných výsledkov. 

2. FÁZA: Posúdenie etických rizík 

- Za vhodný úvodný krok považujeme zasadenie do etického a legislatívneho 

rámca. To znamená preskúmanie, či sa na organizáciu vzťahujú niektoré 

 
383 Tamže, s. 67. 
384 Pozri napríklad LOI, M. – CHRISTEN, M.: Ethical Frameworks for Cybersecurity. In CHRISTEN, M. et al. 

(eds): The Ethics of Cybersecurity. The International Library of Ethics, Law and Technology, 21. Dordrecht: 

Springer, 2020, s. 73 – 95. 
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etické usmernenia, kódexy alebo legislatíva a posúdenie rámcovať týmito 

požiadavkami; 

- Etické posúdenie by malo obsahovať aj identifikáciu zainteresovaných strán 

(stakeholders), ktorých sa hodnotená technológia alebo proces dotýka. 

- Vymedzili sme si základné etické hodnoty a dilemy v kybernetickej 

bezpečnosti. Tieto hodnoty a dilemy je potrebné preskúmať a diskutovať 

v konkrétnom kontexte a situácií s posudzovaným subjektom. 

- Výsledkom by malo byť definovanie tzv. red flags a etických rizík, ktoré je 

potrebné v organizácií vyriešiť. 

 

3. FÁZA: Implementácia záverov 

- Závery etického posúdenia je potrebné pretaviť do praxe. Možností je 

niekoľko a vždy budú závisieť od konkrétnej organizácie a jej možností. Ako 

príklady možno uviesť kreovanie etickej komisie alebo určenie etického 

experta v organizácií, zavedenie dodatočných záruk pre jednotlivcov, etických 

pravidiel alebo zvýšenie informovanosti verejnosti a dotknutých 

jednotlivcoch. Ideálnym je systematická zmena v dizajne produktov alebo 

procesoch pri vytváraní nových technológií. 
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