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Je vôbec regulácia potrebná?
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• Čo majú tieto činnosti na Slovensku spoločné? 

• Každý im rozumie... (Alebo si to prinajmenšom o sebe myslí…)  

Hokej Futbal 

Ekonómia
Politika

Bezpečnosť

Ochrana údajov
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Čo je to „informačná bezpečnosť“? 

Definície pojmu „informačná bezpečnosť“: 

1. interdisciplinárna oblasť, ktorá sa zaoberá skúmaním hrozieb a vývojom metód 
ochrany informácií a manažmentom hrozieb a rizík, ktoré pôsobia na informačné 
aktíva,  

2. označenie aktivít zameraných na dosiahnutie dostatočnej úrovne ochrany informácií, 

3. stav systému, kedy sú dostatočne eliminované všetky známe riziká vyplývajúce 
z hrozieb voči informačným aktívam, 

• „Bezpečnosť“ informácií je stav, v ktorom sú informácie považované za zabezpečené 
voči hrozbám, 

̶ bez ohľadu na fyzikálny stav dát, formát dát, spôsob interpretácie dát a médium, 
prostredníctvom ktorého sú dáta uchovávané a prenášané  
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Materiálne pramene práva – monopol na násilie? 

• Zmysel zákonov určuje určitá skutočnosť, ktorá potrebu ich prijatia vyvoláva 

• Pôvodným prameňom práva sú podmienky života spoločnosti, ktoré ovplyvňujú tvorbu 
práva 

• Regulácia -> právne prepisy, ktoré stanovujú pravidlá chovania

• Efektívne nastavené pravidlá a ich vynucovanie má za cieľ 
žiaduce správanie zúčastnených subjektov

• Štátna moc je oprávnená rozhodovať o právach 
a povinnostiach  dozorovaných subjektov  

->  „monopol na násilie“

• Kde zostala doktrína „laissez-faire“...? 
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Požiadavky na ochranu informačných aktív v slovenskej legislatíve

• Zákon 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti 

• Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

• Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách 

• Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 

• Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách 

• Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností 

• Zákon č. 185/2015 Z. z. autorský zákon 

• Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre 

• Zákon č. 300/2005 Z. z. trestný́ zákon 

• Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník

• Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy 

• Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane SR 

• Návrh zákona o výkone správy v oblasti informačných technológií verejnej správy (ITVS)
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Požiadavky na ochranu informačných aktív v európskej legislatíve

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zaistenie 
vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informácií v Únii 

„NIS“ 

• Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách 
na vnútornom trhu Únii 

„PSD2“

• Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii 
a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu 

„eIDAS“ 

• 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 

„GDPR“

• Nariadenie o súkromí a elektronických komunikáciách (náhrada smernice 2002/58/ES o súkromí a 
elektronických komunikáciách)  

„ePrivacy“ 

• European Banking Authority (EBA) Regulatory Technical Standards (RTS) 



„error exceptions“? 
Legislatíva chyby nepripúšťa… (nemá 
chybu...?) 
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“data breach”

“impact on data protection rights of individuals”

“rights of the data subject” 

“personal data breach to a data subject“

“users’ rights relating to electronic communications networks and services” 

“substantial impact“

„significant impact“

„significant disruptive effects”

Nezosúladené definície...
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“not later than 24 hours”…

“in 72 hours”…

„without undue delay“…

Uplatnené rôzne lehoty pre notifikáciu...
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• Zákon 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

• Zákon 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 

• Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti

• NBÚ SR• Významné kybernetické útoky 

• ÚOOÚ SR

• Dotknutý subjekt

• Tretie strany

• Telekomunikačný 
úrad SR

• Porušene ochrany osobných údajov (§56)
• Narušenie bezpečnosti a integrity verejných 

sietí a služieb (§64)

• Každé porušenie ochrany osobných údajov, tzv. 
„data breach“ (čl. 31)
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Pôvodný koncept „Single Point of Contact“, vs. realita povinností
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Hlavne nech je vrchnosť informovaná... 

• Hlavným cieľom reakcie na incident je jeho vyriešenie a vyšetrenie

• Manažéri a politici ku reakcii na incident neprispejú – sú iba ďalším stresovým faktorom

• Prednosť má horizontálna eskalácia  = vyššia efektivita odozvy na incident
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Hlavne nech je vrchnosť informovaná... 

21 3 4
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Hlavne nech je vrchnosť informovaná... 

Fáza Popis stavu KPI

1 Incident potvrdená malígna korelácia udalostí, detekcia 

pravdepodobného incidentu  

Mean Time to Identify

(MTTI) 

2 Offence potvrdený incident (resp. porušenie práv dotknutých osôb) Mean Time to Know

(MTTK)

3 Analýza úplné informácie o technickej podstate incidentu, zastavené 

pokračovanie incidentu 

Mean Time to Fix 

(MTTF) 

4 Follow-up

report

záverečná správa. Kompletná informácia o zneužitej 

zraniteľnosti a vektore útoku 

Mean Time to Verify

(MTTV)
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Hlavne nech je vrchnosť informovaná... 

• (čl. 33 GDPR):  V prípade porušenia 
ochrany osobných údajov prevádzkovateľ 
oznámi porušenie ochrany osobných 
údajov dozornému orgánu najneskôr 
do 72 hodín

• Priemerná detekčná doba incidentu 
v roku 2017 bola 184 dní...

• Priemerná doba potvrdenia incidentu 
v roku 2017 bola 63 dní...

• Ako Úradu do troch dní poslúži informácia, ktorá je stará trištvrte roka...? 
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Zlomyseľné konanie Systémová  závada Chyba obsluhy

MTTI MTTK

Zdroj: Ponemon’s 2017 Cost of Data Breach Study

MTTI MTTK

GDPR
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Nulové riziko nejestvuje ani v rozprávkach 

• Je výhradnou úlohou vlastníka rizík 
rozhodnúť o efektivite opatrení 

• Štát nie je vlastníkom rizík

• Prečo opäť nie je dodržaná doktrína 
„laissez-faire“?   

• Absolútna úroveň ochrany nie je 
dosiahnuteľná ani za predpokladu 
neobmedzených nákladov

• Nulové riziko je naivným očakávaním 
vyplývajúcim z neznalosti  

Zdroj: BSI Standard 100-2 IT-Grundschutz Methodology, v.1.0. Bundesamt fűr Sicherheit in der Informationstechnik

Náklady na bezpečnostné opatrenia [EUR]

Úroveň ochrany [%]

Maximálna

Stredná

100%

Nízka

Vysoká
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Typická expozícia S pokutou podľa GDPR

Opatrenia Celková  riziková  expozícia

Pokuta nie je opatrenie, ale riziko…

• Neadekvátna výška (rizika) pokuty môže spôsobiť zníženie prahu vnímania 
potreby ochrany údajov

Efektívne opatrenia
= 

10% úrovne rizika
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Pravdepodobnosť 
vysokého rizika
§35 (1)

Výnimka?
§35 (5) (10)

DPIA 
§35 (7)

Zvyškové vysoké riziko?
§36 (1)

Posudok DPO §35 (2)
Monitorovanie súladu

§39 (1)

Dodržovanie kódexov 
správania  
§35 (8)

Stanovisko subjektov 
údajov  
§35 (9)

Spracovanie 
preskúmané  

Prevádzkovateľom
§35 (11)

Predchádzajúca
konzultácia
Nie je nutná

DPIA nie je nutný

Áno

Nie

Áno

Nie

Nie Áno

Predchádzajúca
konzultácia 

je nutná

• Referenčná hodnota zvyškového rizika by mala 
byť stanovená na takej úrovni, aby dopad hrozby 
bol taký nízky, že ho bude možné zanedbať. 

• ZANEDBATEĽNÁ hrozba však logicky nemôže 
generovať VYSOKÉ riziko 

• VYSOKÉ riziko nie je akceptovateľné a preto ani 
nesmie byť vyhlásené za ZVYŠKOVÉ   

Rozhodnutie o potrebe DPIA podľa WP29 (WP248 guidelines on DPIA)

• Pojem „ZVYŠKOVÉ VYSOKÉ RIZIKO“ je oxymoron 
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Popis 
predpokladaného 

spracovania

Posúdenie 
nevyhnutnosti a 
proporcionality

Predpokladané 
opatrenia na 

preukázanie súladu

Posúdenie rizík na 
práva a slobody

Opatrenia 
plánované k riešeniu 

rizika

Dokumentácia

Monitorovanie a 
preskúmavanie

• „PREDPOKLADANÉ 
OPATRENIA na 
preukázanie súladu“ = 
stanovenie opatrení na 
ošetrenie rizík  

• „POSÚDENIE RIZÍK“ = 
analýza rizík 

• Rozhodnutie o 
opatreniach nemôže 
predbiehať analýzu rizík 

„Diagnostika“ nie je to isté, ako „liečenie“

• Implementácia opatrení, dokumentácia, monitorovanie a preskúmavanie sú súčasťou 
procesu OŠETROVANIA rizika, nie ANALÝZY rizika 

Generický iteratívny proces DPIA podľa WP29: 
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Posúďte riziko, či jestvuje riziko... 

(čl. 35 GDPR): Posúdenie vplyvu na ochranu údajov

1. Ak typ spracúvania, najmä s využitím nových 
technológií a s ohľadom na povahu, rozsah, kontext a 
účely spracúvania PRAVDEPODOBNE povedie 
k VYSOKÉMU riziku pre práva a slobody fyzických 
osôb, 

prevádzkovateľ pred spracúvaním vykoná posúdenie 
vplyvu plánovaných spracovateľských operácií 
na ochranu osobných údajov

• Pre rozhodnutie o potrebe vykonania posúdenia vplyvu podľa §35(7) (t.j. posúdenia 
pravdepodobnosti vysokého rizika) .... by sa najprv malo vykonať posúdenie vplyvu 
podľa §35(1)...?   

• Rekurzívna povinnosť a tautologická definícia..? 

• Aká sa dá identifikovať, či je riziko VYSOKÉ? 

• Ako sa dá posúdiť PRAVDEPODOBNOSŤ
hrozieb a ich DOPAD? 

• „ochrana osobných údajov“ = úroveň 
informačnej bezpečnosti (čl. 24 a čl. 25) 
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Niekoľko ďalších „zaujímavostí“ z legislatívneho procesu... 

WP29 Guidelines on Personal data breach notification: 

• „What should be clear is that a breach is a type of security incident“ 

̶ Hlavným ponaučením 30 stranového dokumentu WP 29 je, že:  porušenie ochrany údajov je 
bezpečnostný incident. Nový vynález kolesa...? 

GDPR čl. 35 Posúdenie vplyvu na ochranu údajov: 

• „Prevádzkovateľ sa podľa potreby usiluje získať názory dotknutých osôb alebo ich zástupcov 
na zamýšľané spracúvanie...“ 

̶ Viete si v praxi predstaviť, ako by ste sa svojich klientov opýtali na ich názor na aplikačnú 
architektúru..? 

Pripravované vykonávacie vyhlášky ku Zákonu 18/2018 o ochrane osobných údajov: 

• V texte sú v nesprávnom kontexte použité pojmy „kategórie osobných údajov“ a „zoznam 
osobných údajov“ 

̶ Je Úradu jasné, aký je rozdiel v objeme dát, ak si klient vyžiada napr. „zoznam svojich bankových 
transakcií za posledný rok“ a „typy svojich bankových transakcií vykonaných za posledný rok“?  



Quo vadis regulácia? 
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Certifikačné schémy v oblasti bezpečnosti a IKT

• Rozhodnúť o existencii primeraných záruk kvality (dodávateľa, konzultanta, 
produktu) je možné napríklad na základe vyžiadania relevantných certifikátov 

• Certifikácia je proces posudzovanie zhody a spôsob preukázania primeraných 
záruk pre udržanie súladu 

• Počet a komplexita certifikačných 
schém je veľká... 

• Ako sa v tom vyznať? 

̶ Pochopiť princíp certifikácií

̶ Rozhodnúť, aký predmet certifikácie 
hľadáte 

̶ Vyberať cielene vlastníctvo certifikátov 
podľa požadovanej domény 

̶ Opierať sa o uznávané certifikačné schémy 
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Kvalifikácia a posudzovanie zhody

• Aby vôbec mohla byť vykonávaná akákoľvek „certifikácia“, sú nutné tri podmienky: 

̶ existencia všeobecne uznanej odbornej autority - t.j. certifikačného orgánu, ktorý 
navrhuje mechanizmus posudzovania, vykonáva posudzovanie, prípadne poveruje 
posudzovaním tretie strany 

̶ existencia certifikačnej schémy - t.j. všeobecne prijatého a akceptovaného 
mechanizmu a požiadaviek posudzovania 

̶ existencia  certifikačného systému - t.j. súhrnu poznatkov a zdrojov realizácie 
certifikačného procesu podľa certifikačnej schémy (ktoré vedú k vydaniu certifikátu 
a k udržaniu spôsobilosti certifikovanej osoby / systému / produktu / procesu)  

• Snaha o umelé zavádzanie certifikačných schém, najmä zo strany samozvaných 
autorít je ekvivalentom „samokorunovácie“
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Môže regulácia pomôcť informačnej bezpečnosti? 

• Cieľom regulácie je (predpokladajme) dosiahnutie primeranej úrovne 

informačnej bezpečnosti a ochrany údajov

• V rámci definície informačnej bezpečnosti by mohla regulácia napomôcť:  

̶ návrhom jednotných metód ochrany informácií 

̶ návrhmi na zlepšenie procesov manažmentu hrozieb a rizík 

̶ vynútením aktivít zameraných na dosiahnutie dostatočnej úrovne ochrany 

informácií 

̶ tlakom na dosiahnutie stavu, kedy sú eliminované riziká  

• Ako?

̶ takými právnymi prepismi, ktoré efektívne stanovia pravidlá chovania a dosiahnu 

žiaduce správanie zúčastnených subjektov 
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Ako sa žiaduce správanie zúčastnených subjektov reguláciou nedá dosiahnuť? 

• amatérskymi, odborne nepodloženými 
požiadavkami 

• nezmyselnými a príliš extenzívnymi 
regulačnými požiadavkami 

• násilím, ktoré prekračuje únosnú mieru

• pokutami, ktoré vytvárajú novú hrozbu a 
odvádzajú pozornosť od pôvodných rizík
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Násilná regulácia nedáva zmysel

• Povinnosť, vynútená hrozbou sankcie je  
tzv. vonkajšou motiváciou, ktorá 
likviduje vnútornú motiváciu 

• Nezmyselná regulácie sú 
pre bezpečnosť kontraproduktívne 
(zvyčajným dôsledkom je obchádzanie 
pravidiel)  

• Nie je preukázaný žiaden pozitívny 
efekt pre aktívne zásahy štátnej moci 
do štandardných procesov riadenia 
rizika 

• Pri horlivej regulácii legislatívci zabudli na pôvodný cieľ organizačných opatrení: 

dosiahnuť dostatočnú úroveň ochrany informačných aktív prostredníctvom 
žiaduceho správania zúčastnených subjektov
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