Príloha č. 2: História a súčasný stav informačnej bezpečnosti vo
svete
2.1

Úvod
Tento dokument je prílohou Národnej stratégie pre informačnú bezpečnosť v SR. Jeho
úlohou je stručne vysvetliť, čo je informačná bezpečnosť a ako k jej zaisteniu pristupujú
informačne vyspelé krajiny, čo by mohlo pomôcť pri identifikácii hlavných problémov
informačnej bezpečnosti Slovenskej republiky a pri výbere vhodných riešení. Dokument je
rozdelený na dve hlavné časti. V prvej, všeobecnej časti pozostávajúcej z kapitol 1 – 4, je
charakterizovaná informačná bezpečnosť a popísaná globálna situácia v informačnej
bezpečnosti vo svete a konkrétne riešenia na medzinárodnej úrovni (aktivity medzinárodných
organizácií, zmluvy, dohody, iniciatívy a pod.).
Druhá časť (kapitola 5) popisuje stav v informačnej bezpečnosti a prístup k jej riešeniu vo
vybraných štátoch. V tomto dokumente sa zaoberáme situáciou v informačnej bezpečnosti
v USA a Japonsku (informačne najvyspelejšie krajiny, predstavujúce najvýznamnejších
partnerov a podľa Lisabonskej stratégie zároveň konkurentov EÚ), v Nemecku (líder EÚ
v oblasti informačnej bezpečnosti), v Českej republike (krajina s podobnou úrovňou
informatizácie, podobnou legislatívou, kompetenciami a podobnými problémami ako má
v informačnej bezpečnosti SR), vo Fínsku (jedna z informačne najvyspelejších krajín na svete
počtom obyvateľov porovnateľná so SR) a EÚ, pretože SR je jej členom.
V dokumente sa využívajú pojmy zavedené v Stratégii a odvoláva sa na zdroje, ktoré sú v nej
uvedené.
2.2

Informatizácia spoločnosti

Ľudská spoločnosť sa snažila najprv pomocou informačných a komunikačných
technológií (IKT) riešiť svoje nedostatočné kapacity na spracovanie informácie. IKT ktoré
umožňujú automatizované spracovanie informácií, však boli (a sú) natoľko silným nástrojom,
že ich bolo možné použiť aj na iné účely, ako boli pôvodne určené. Vďaka tomu sa veľmi
rýchlo rozšírili prakticky do všetkých oblastí ľudskej činnosti. Mobilná komunikácia,
digitálna televízia, elektronické finančné služby, Internet sa rýchlo stali súčasťou
každodenného života občanov a s rozvojom IKT neustále pribúdajú ďalšie elektronické
služby a aplikácie. Efektívne využívanie IKT narážalo na legislatívne, procedurálne
a organizačné prekážky; ale keďže k používaniu IKT neexistuje rozumná alternatíva,
spoločnosť sa začala transformovať tak, aby tieto prekážky odstránila a mohla v plnej miere
ťažiť z využívania IKT. Tento proces známy ako informatizácia spoločnosti, by mal vyústiť
do vytvorenia postindustriálnej, poznatkovo orientovanej Informačnej spoločnosti.
Prebiehajúca informatizácia prináša viditeľné výsledky už v súčasnosti. Informačné
a komunikačné technológie sú už dnes rozhodujúcim činiteľom inovácie a rastu produktivity
svetovej ekonomiky. V EÚ sa IKT podieľajú na raste produktivity ekonomiky 40%, sektor
IKT zodpovedá za viac než štvrtinu európskeho výskumu a vývoja a zohráva kľúčovú úlohu
pri stimulácií ekonomického rastu a tvorby pracovných príležitostí nielen v informatických
oblastiach, ale v celej ekonomike. IKT sa využívajú pri riadení dopravy, vo finančnom
sektore (banky a poisťovne), energetike, telekomunikáciách, záchranných službách, justícii
a polícii, zdravotníctve, obchode a iných odvetviach, tvoriacich kritickú infraštruktúru štátu.
Miera závislosti kritických odvetví na informačnej a komunikačnej infraštruktúre v
informačne vyspelých krajinách je taká vysoká, že aj samotnú IKI možno považovať za
súčasť kritickej infraštruktúry spoločnosti. Informatizácia spoločnosti prináša popri
nesporných pozitívach aj nemalé problémy. Okrem technologických sú to aj problémy
spoločenské, kultúrne a právne. Zmeny vyvolané IKT sú také rýchle, že sa im značná časť
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ľudí nedokáže prispôsobiť, chýbajú rozumné aplikácie, ktoré by umožnili využívať už
existujúcu informačnú a komunikačnú infraštruktúru, chýbajú kvalifikovaní ľudia, ktorí by
dokázali v potrebnej miere zaistiť prevádzku a rozvoj IKT. Nasadzovaním IKT sa mení
spôsob života (práca na diaľku, zábava, počítačové hry), dochádza k obrovskej koncentrácii
údajov, ktoré sú aspoň potenciálne dostupné z ktoréhokoľvek miesta na Zemi a orwellovská
vízia centrálne kontrolovanej spoločnosti sa stáva technicky realizovateľnou. Kľúčovým
problémom spoločnosti, ktorá dosiahla dostatočne vysokú úroveň informatizácie, však
zostáva zaistenie bezproblémového chodu jej existujúcej informačnej a komunikačnej
infraštruktúry a ochrana informácií, ktoré sa v nej spracovávajú.
2.3

Informačná bezpečnosť

Informačná bezpečnosť je podľa medzinárodného štandardu ISO/IEC 270011 ochrana
informácie pred širokým spektrom hrozieb, ktorej cieľom je zaistenie kontinuity obchodných
procesov, minimalizácia strát a maximalizácia návratnosti investícií. Informácia je obsahom
údajov a vyskytuje sa v rozličných formách – písomnej ústnej, obrazovej, elektronickej
(digitálnej) a na jej spracovávanie (získavanie, prenos, spracovávanie, uchovávanie,
archiváciu a ničenie) sa používajú rozličné prostriedky. Keďže je informácia kľúčovým
aktívom, bez ktorého len máloktorá organizácia môže plniť úspešne svoje poslanie, ohrozenie
informácie je problém, ktorý treba rýchle a účinne riešiť. Adekvátna ochrana informácie
vychádza z toho, na aký účel sa informácia používa a čo ju a akým spôsobom ohrozuje.
Základné bezpečnostné požiadavky na ochranu informácie sú dostupnosť, dôvernosť,
autentickosť a integrita. Dostupnosť informácie znamená, že informácia je k dispozícii
oprávneným osobám vždy, keď ju potrebujú. Zaistenie dôvernosti informácie znamená, že sa
informácia nedostane do rúk neoprávneným osobám (aj keď sa neoprávnené osoby dostanú k
údajom, ktoré informáciu túto obsahujú obsahujú). Zaistenie integrity údajov vylučuje
možnosť nepozorovanej zmeny údajov a napokon autentickosť informácie znamená zaistenie
integrity a zároveň pôvodu dokumentu.2 Informácia sa v čoraz väčšej miere spracováva
v digitálnej/elektronickej forme pomocou počítačov a iných IKT systémov. Získať
neoprávnený prístup k informáciám, narušiť ich dôvernosť, dostupnosť, integritu alebo
autentickosť možno aj prostredníctvom útoku na IKT zariadenia, v ktorých sa informácia
spracováva. Potenciálna možnosť narušenia informácií (či už priamo, alebo prostredníctvom
útoku na technické zariadenie alebo prostredie v ktorom sa informácia spracováva) sa nazýva
hrozba. Hrozbou môže byť prírodný jav (oheň, blesk, povodeň), technická porucha systému
alebo podpornej infraštruktúry (napájanie, klimatizácia), možný omyl používateľa,
organizačné nedostatky (nezabezpečenie dostatočných zdrojov), nesúlad s legislatívou
(hroziace sankcie), krádež technického vybavenia, údajov, vandalizmus (poškodenie počítača
alebo komunikačnej linky), nelegálny softvér ale aj možný cieľavedomý útok domáceho alebo
externého útočníka (hackerstvo, zlomyseľný softvér).
Informačná bezpečnosť, ktorá by zamedzila takýmto hrozbám, alebo aspoň
minimalizovala ich dopad, je nevyhnutnou podmienkou tak pre verejnú, súkromnú sféru
a obzvlášť pre kritickú infraštruktúru spoločnosti. Požiadavky na funkcionalitu IKI a zaistenie
jej informačnej bezpečnosti sú neraz v rozpore. Prepojenie verejných a súkromných sietí do
globálnej IKI a zdieľanie informačných zdrojov sťažuje možnosť kontroly prístupu
k systémom. Distribuované výpočty (zapojenie viacerých systémov do riešenia úlohy)
oslabujú možnosti ústredného, špecializovaného riadenia, vrátanie použitie centrálnych
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bezpečnostných prostriedkov. Mnohé existujúce informačné systémy boli navrhnuté bez toho,
aby sa pri návrhu a realizácii zohľadňovali bezpečnostné požiadavky. Možnosť dosiahnuť
v nich informačnú bezpečnosť technickými prostriedkami je ohraničená a musí byť
podporená primeranými organizačnými, procedurálnymi opatreniami a kvalifikovaným
manažmentom. Identifikovať to, aké prostriedky je potrebné nasadiť, si vyžaduje starostlivú
analýzu a detailné plánovanie. Naviac, riadenie informačnej bezpečnosti si vyžaduje minimálne participáciu všetkých zamestnancov, ktorí pracujú s danými systémami, ale môže si vyžadovať aj spoluprácu s externými dodávateľmi, zákazníkmi a tretími stranami. Na zaistenie
adekvátnej úrovne informačnej bezpečnosti nestačí nakúpiť technické prostriedky, softvér
a poveriť zodpovednosťou za ňu informatikov; dosiahnutie a udržanie potrebnej úrovne
informačnej bezpečnosti v systéme, inštitúcii alebo vo veľkej organizácii je zložitý a trvalý
proces.
Globálny charakter IKI má z hľadiska informačnej bezpečnosti nepríjemný dôsledok,
že okolím daného systému je celá globálna IKI, a teda na zaistenie bezpečnosti vlastného
systému nestačia len lokálne opatrenia (tzv. obrana perimetra), ale je potrebné zvýšiť
bezpečnosť celej IKI. Tento problém už nemá čisto informatický (technický) charakter, ale
stáva sa globálnym problémom, riešeným na národnej i medzinárodnej úrovni. Podstatu
informačnej bezpečnosti dobre vystihujú smernice Guidelines for the Security of Information
Systems, vydané OECD v júli 2002, ktoré zdôraznili, že je potrebné podporovať vývoj
bezpečnostnej kultúry, t.j. sústrediť sa na bezpečnosť pri vývoji informačných systémov
a sietí a osvojiť si nové spôsoby myslenia a správania pri používaní informačných systémov
a sietí. Smernice postulujú 9 základných príncípov, z ktorých je potrebné vychádzať pri
riešení informačnej bezpečnosti systémov. (Z týchto princípov vychádza a podrobnejšie ich
rozpracováva medzinárodný štandard ISO/IEC 27001 a podobné princípy obsahujú aj viaceré
medzinárodné/národné metodické dokumenty.).
1. Bezpečnostné povedomie (awareness) Všetci zúčastnení3 by si mali uvedomovať
potrebu informačnej bezpečnosti informačných systémov a sietí, ako aj toho čo môžu
spraviť na rozšírenie bezpečnosti.
2. Zodpovednosť (responsibility) Všetci zúčastnení sú zodpovední (primerane úlohám,
ktoré v systéme plnia) za bezpečnosť informačných systémov a sietí.
3. Reakcia (response) Zúčastnení by mali konať rýchlo a koordinovane aby zabránili
vzniku bezpečnostného incidentu, včas ho odhalili a adekvátne naň odpovedali.
4. Etika (ethics) Zúčasnení by mali rešpektovať legitímne záujmy ostatných.
5. Demokracia (democracy) Bezpečnosť informačných systémov a sietí by mala byť
kompatibilná s podstatnými hodnotami demokratickej spoločnosti, t.j. musí byť
zachovaná sloboda myslenia, výmeny ideí, voľného toku informácií, dôvernosti
informácie a ochrany osobných údajov.
6. Odhad rizík (risk assessment) Zúčastnení by mali robiť analýzu rizík, aby
identifikovali hrozby a ich možné dopady na systém a dokázali prijať riešenia
adekvátne zisteným rizikám.
7. Návrh a implementácia bezpečnosti (Security design and implementation)
Zúčastnení by mali chápať bezpečnosť ako podstatný prvok informačných systémov
a sietí; t.j. bezpečnosť systému je potrebné zohľadniť už vo fáze jeho návrhu, vybrať
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a implementovať vhodné bezpečnostné opatrenia, zodpovedajúce hodnotám, ktoré
majú chrániť.
8. Riadenie informačnej bezpečnosti (Security management) Zúčastnení by mali
uplatňovať komplexný prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti. Riadenie
informačnej bezpečnosti by sa malo zakladať na analýze rizík, malo by byť dynamické
a zahŕňať všetky úrovne aktivít ľudí pôsobiacich v systéme a všetky aspekty ich
operácií.
9. Prehodnocovanie (Reassessment) Zúčastnení by mali prehodnocovať bezpečnosť
informačných systémov a sietí a robiť nevyhnutné modifikácie bezpečnostných
politík, praktík, opatrení a procedúr, aby zodpovedali vyvíjajúcim sa a vznikajúcim
novým bezpečnostným hrozbám.
Smernice OECD nie sú záväzným dokumentom a majú len charakter odporúčaní.
2.4

Vývoj informačnej bezpečnosti vo svete (IKT a hrozby)

Prvé počítače4 (obdobie 1950-1975) boli umiestnené v špeciálne vybudovaných sálach
s klimatizáciou, dvojitou podlahou, obsluhoval ich kvalifikovaný personál a používatelia
k nim nemali priamy prístup. Údaje a programy boli zväčša uložené na diernych štítkoch
a magnetických páskach. Na ich zaistenie stačila fyzická ochrana prístupu, personálne
a organizačné opatrenia mnohokrát využívajúce skúsenosti z vojenského prostredia.
Prevažovali bezpečnostné incidenty spôsobené poruchou technického vybavenia, chybou
v programovom vybavení alebo údajoch, chybou obsluhy. Úmyselných útokov na počítače
bolo relatívne málo, podnikali ich zväčša interní pracovníci, ktorí mali prístup k systémom,
z osobných dôvodov (nespokojnosť, pomsta). Rozvoj IKT priniesol pokles ceny počítačov
a nárast oblastí, v ktorých ich bolo možné používať. V záujme zefektívnenia využívania stále
ešte drahých počítačov a informačných zdrojov, ktoré predstavovali, používatelia získali
vzdialený prístup k počítačom najprv prostredníctvom terminálov a neskôr pomocou
lokálnych počítačových sietí. Cena, ktorú za to bolo potrebné zaplatiť, bola bezpečnosť.
Používatelia získali možnosť pristupovať k cudzím údajom a zasahovať do cudzích
programov. Ochrana založená najmä na fyzickej ochrane prístupu k centrálnemu systému už
nepostačovala. Okrem zapojenia počítačov do lokálnych sietí bolo možné prepojiť počítače
pomocou modemu a telefónnych liniek. To viedlo k vytvoreniu tzv. bulletin board service
(BBS), systému umožňujúcemu posielanie a sťahovanie súborov prostredníctvom modemu
a vznik prvých diskusných fór (ktoré sa o. i. využívali aj na šírenie poznatkov o slabinách
počítačov a možnostiach ich využitia). Zavedenie Internetu na rozhraní 80-90-tych rokov
zmenilo situáciu ešte výraznejšie. Všeobecná konektivita každého s každým za prijateľnú
cenu poskytla nebývalé možnosti rôznym nelegálnym aktivitám. Prvou výstrahou bolo
objavenie počítačového červa (v roku 1988), autonómne sa rozmnožujúceho počítačového
programu, ktorý infikoval tisíce počítačov a ochromil značnú časť Internetu. Rozmohlo sa
hackerstvo, najprv ako „nevinná“ aktivita počítačových nadšencov, ktorí prienikom do
cudzích počítačov dokazovali svoju odbornú zdatnosť, neskôr nadšencov nahradili
profesionáli a exhibicionistické motívy nahradili ekonomické ciele. Objavili sa nové druhy
„počítačovej hávede“ zlomyseľného softvéru, ako počítačové vírusy a trójske kone,
s rozvojom elektronickej pošty sa akútnou stala potreba zaistenia dôvernosti a autentickosti jej
obsahu. Elektronické bankovníctvo stimulovalo aktivity zamerané na krádeže údajov
umožňujúcich vyberanie peňazí z cudzích účtov, firmy ponúkajúce služby na Internete sa stali
útoky na IKT boli rozšírené ešte pred objavením počítačov a počítačových sietí. Cieľom boli najmä telekomunikačné
systémy, kde sa útočníci (phreakers) snažili získať možnosť bezplatného volania najmä na medzinárodné čísla
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predmetom DoS útokov (znefunkčnenia systémov generovaním enormného množstva
požiadaviek na ne) a vydierania. Varovným prípadom je rozsiahly útok na web stránky
Estónska (štátne orgány, finančné inštitúcie a médiá) z apríla a mája roku 2007, kde útočníci
použili viacero typov útokov, vrátane DDoS. Bolo to po prvýkrát v histórii, čo nejaký štát
musel čeliť takému veľkému a koordinovanému útoku. IKT a najmä počítače sa stali (aj)
nástrojom ekonomickej špionáže; či už v globálnom meradle (systém Echelon), alebo
v lokálnom (inštalácia špionážnych programov – spyware – na hostiteľské počítače za účelom
získavania zaujímavých informácií). Elektronická pošta sa stala kanálom na šírenie spamu,
nevyžiadaných správ s reklamou, ponukou tovarov a služieb. Hoci na rozdiel od iných foriem
zneužívania IKT, spam nemá zjavne škodlivý obsah, rozmohol sa do takej miery, že
predstavuje 70-80% objemu komunikácie na Internete a náklady na jeho šírenie a spracovanie
(zmazanie) predstavujú v súčasnosti celosvetovo okolo 39 mld Euro ročne. Zložitosť IKT
a ich programového vybavenia zvyšuje pravdepodobnosť neúmyselnej chyby, ktorú je možné
využiť na úspešný útok na systém. V správe BSI o stave informačnej bezpečnosti v Nemecku
v roku 2007 sa uvádzajú znepokojúce údaje:
- v roku 2006 renomovaná bezpečnostná firma objavila 7247 nových bezpečnostných
slabín v systémoch, pričom vyše polovica z nich umožňovala získať prístup do
systému s používateľskými, ba dokonca aj administrátorskými oprávneniami,
- čas od odhalenia bezpečnostnej slabiny po jej zverejnenie sa v priebehu 2 rokov skrátil
v priemere zo 6,5 dňa na 3 dni,
- 44% odhalených slabín bolo zverejnených spolu s návodom ako ich využiť.
Nič netušiaci používateľ sa môže stať nielen cieľom ale aj nástrojom útoku; útočník môže
infiltrovať jeho počítač a vytvoriť z neho nástroj, odkiaľ bude podnikať útoky na iné systémy.
S nástupom nových technológií (telefonovanie cez Internet, bezdrôtové siete, mobilná
komunikácia, aktívny obsah webových stránok na Internete, rádiofrekvenčná identifikácia,
riadenie technologických systémov (SCADA)) sa objavujú aj nové bezpečnostné hrozby,
ktoré treba zavčasu riešiť5.
2.5

Hodnotenie bezpečnosti a budovanie bezpečných systémov
Potrebnú úroveň informačnej bezpečnosti nemožno dosiahnuť prijímaním ad hoc
riešení, ale je musí sa uplatňovať systematický prístup. Priekopníkom v oblasti informačnej
bezpečnosti boli (a sú) USA. Americké Ministerstvo obrany prakticky iniciovalo
konštituovanie informačnej bezpečnosti ako samostatnej oblasti vyhlásením projektu na
zabezpečenie svojich počítačov už v roku 1977. Druhou inštitúciou, ktorá zohrala významnú
úlohu v počítačovej (informačnej) bezpečnosti, bol americký National Institute of Standards
and Technology, NIST (predtým National Bureau of Standards, NBS), ktorý sa na základe
zákona (Brooks Act, 1965) stal inštitúciou zodpovednou za návrh a vývoj federálnych noriem
stanovujúcich podmienky pre výber a používanie výpočtovej techniky. NIST sa zameral na
dva kľúčové smery
- návrh noriem pre počítačovú kryptografiu
- noriem pre vytváranie a hodnotenie zabezpečených počítačových systémov.
V roku 1981 bola NSA poverená zaistením všetkých systémov v pôsobnosti Ministerstva
obrany USA a vzniklo Computer Security Center, ktoré sa neskôr (1985) zmenilo na National
Computer Security Center (NCSC), zabezpečujúce počítačové systémy federálnej vlády. CSC
vypracovalo dokument Trusted Computer System Evaluation Criteria, známu ako Orange
5

pozri časť 2.6
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Book, ktorá poskytovala kritériá pre hodnotenie dôveryhodnosti (stupňa zabezpečenia)
hodnoteného systému. Orange book bola prvou zo série publikácií venovaných zabezpečeniu
systémov (Rainbow series) vydanou americkým Ministerstvom obrany. V roku 1987 bol
prijatý Computer security act, ktorým boli redukované právomoci NCSC na oblasť národných
(klasifikovaných) systémov. Všetky ostatné systémy boli prevedené do právomoci NIST,
ktorý v koordinácii s NSA zodpovedá za spracovanie noriem a smerníc týkajúcich sa
zabezpečenia počítačov vo všetkých oblastiach okrem spracovania niektorých vojenských
a spravodajských informácií. Významným krokom, posilňujúcim zodpovednosť NIST za
oblasť informačnej bezpečnosti bolo prijatie Federal Information Security Management Act
(FISMA) v roku 2002.
Aj ďalšie informačne vyspelé štáty vytvárali podobné kritériá na budovanie a hodnotenie
bezpečných systémov (Kanada, Veľká Británia). Globalizácia IKI a potreba kompatibilných
bezpečnostných riešení viedla k harmonizácii národných kritérií najprv do podoby
Information Technology Security Evaluation Criteria (ITSEC)6 a neskôr sa do
medzinárodného štandardizačného projektu zapojili aj USA a Kanada a výsledkom bol
medzinárodný štandard ISO/IEC 15408, známy ako Commnon Criteria for Information
Technology Security Evaluation.
Vzťah medzi jednotlivými kritériami ilustruje obrázok prevzatý z dokumentu BSI, BSIKurzinformationen zu aktuellen Themen der IT-Sicherheit Comon Criteria (ISO/IEC 15408)

Common Criteria umožňujú definovať bezpečnostné požiadavky na vyvíjaný systém. sú
veľmi rozsiahle a neposkytujú návody na riešenie bezpečnostných problémov pri prevádzke
systémov. Týmto problémom je venovaný medzinárodný štandard ISO/IEC 27001, ktorý
pochádza z britského štandardu BS7799 a je zameraný na riadenie informačnej bezpečnosti.
Väčšina súčasných IKT systémov je navrhnutých a implementovaných ako otvorené
systémy (t.j. systémy, ktoré sú otvorené pre komunikáciu s inými systémami) a preto
normalizácia bezpečnostných mechanizmov IKT nadobúda čoraz väčší význam. Spočiatku
požiadavky na štandardizáciu určovali štátne orgány, ale prijaté normy zaostávali za rozvojom
technológií, a preto neskôr iniciatívu v štandardizácii prevzali výrobcovia a používatelia IKT.
6
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Kľúčové organizácie v štandardizácii informačnej bezpečnosti sú ISO (ISO spolu s IEC
vytvorila Joint Technical Committee (JTC1) pre tvorbu noriem v oblasti IKT, v rámci ktorého
pôsobí podvýbor SC 27 zaoberajúci sa normami z oblasti informačnej bezpečnosti) a
americký NIST. Štandardy v oblasti informačnej bezpečnosti vydáva aj ETSI, CEN, ECMA,
CCITT, IEEE prostredníctvom ANSI, SWIFT pre finančné inštitúcie. Niektoré všeobecne
uznávané štandardy spravujú súkromné inštitúcie (RSA Laboratories štandardy pre PKI
a elektronický podpis - PKCS), iné sú pred formálnym spracovaním do podoby štandardu
zverejňované na verejné pripomienkovanie vo forme RFC (request for comments). Okrem
stálych štandardizačných organizácií vznikajú ad hoc štandardizačné iniciatívy na riešenie
špecializovaných otázok (EESSI – elektronický podpis a PKI). V štandardoch je
koncentrované mimoriadne cenné poznanie vysoko kvalifikovaných odborníkov, ale
spracovať ho do použiteľnej podoby je vzhľadom na počet a rôznorodosť existujúcich
štandardov netriviálna úloha.
2.6

Medzinárodné aktivity
Viaceré z bezpečnostných problémov presahujú možnosti riešenia na lokálnej úrovni
a vyžadujú si medzinárodnú koordináciu. Do riešenia aktuálnych informačno-bezpečnostných
problémov sa zapájajú významné medzinárodné organizácie, ako je OSN, OECD, EÚ a G8;
na pôde medzinárodných organizácií tvoria vzorové zákony (UNCITRAL, Zákon
o elektronickom podpise), metodické materiály (OECD, Smernice), Rada Európy prijala
Convention on Cybercrime, takisto EÚ prijala viacero dokumentov k závažným
bezpečnostným problémom. Tieto dokumenty tvoria rámec, ktorý je potrebné naplniť
konkrétnymi aktivitami. Popri spomínaných štandardizačných činnostiach k takýmto patria
činnosti zamerané na prevenciu resp. riešenie bezpečnostných incidentov. V roku 1988 ako
odpoveď na prvý globálny útok na Internet vznikol v USA CERTCoordination Center (známy
ako the CERT/CC pôvodne nazývaný Computer Emergency Response Team), následne sa
sieť CERT-ov a CSIRT-ov (Computer Security Incident Response Team) rýchle rozšírila po
celom svete.7 Počas nasledujúcich rokov CERT-y podstatne rozšírili svoju pôsobnosť; z púhej
podpory pri riešení bezpečnostných incidentov sa stali komplexnými poskytovateľmi
bezpečnostných služieb, vrátane preventívnych služieb ako výstrahy, bezpečnostné
poradenstvo, školenia a služby spojené s riadením bezpečnosti.
Reakciou na potrebu prípravy vysoko kvalifikovaných odborníkov v informačnej bezpečnosti
bol vznik Medzinárodnej asociácie certifikovaných audítorov informačných systémov,
ISACA (Information Systems Audit and Control Association), ktorá združuje audítorov
a manažérov informačnej bezpečnosti, stará sa o ich odborný rast a organizuje každoročne
skúšky pre nových adeptov. Informačná bezpečnosť sa stala aj špecializáciou v rámci
informatického vzdelávania, EUCIP (European Certification of Informatics Profesionals)
pripravila vzdelávanie pre profesionálov v informačnej bezpečnosti. IFIP (International
Federation for Information Processing) má špeciálny výbor (Technical committee 11)
zameraný na oblasť informačnej bezpečnosti, ktorý koordinuje výskumné a vzdelávacie
aktivity v tejto oblasti.
Ďalšie významné medzinárodné aktivity na úrovni EÚ, resp. národné aktivity širšieho
významu sú popísané v častiach 2.7 a 2.12.
2.7 informačná bezpečnosť v EÚ a vybraných krajinách
V tejto časti je popísaná situácia v informačnej bezpečnosti v informačne vyspelých
krajinách (USA, Japonsko, Nemecko, Fínsko a Česká republika) a Európskej únii (v ďalšom
7
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o nich budeme hovoriť len ako o vybraných krajinách) a spôsob, akým pristupujú k riešeniu
bezpečnostných problémov. Skúmali sme, aké strategické ciele si tieto krajiny kladú v oblasti
informačnej bezpečnosti a akým spôsobom ich napĺňajú. Zaujímali sme sa predovšetkým
o koncepčné materiály, legislatívu a organizačné zabezpečenie riešenia informačnej
bezpečnosti. Najprv uvádzame celkové hodnotenie situácie v jednotlivých oblastiach a potom
sa zaoberáme jednotlivými štátmi. Táto časť vychádza z verejne dostupných dokumentov
a nebola konzultovaná s predstaviteľmi EÚ ani uvedených krajín.
2.8

Chápanie informačnej bezpečnosti
Aj vo vybraných krajinách sa minulosti potreba informačnej bezpečnosti vzťahovala
takmer výlučne na ochrane klasifikovaných informácií a systémov8. S tým súviselo aj
začlenenie kompetencií v oblasti informačnej bezpečnosti do rezertov vnútra (Nemecko)
alebo obrany (USA). Keď postupne s rozvojom informatizácie spoločnosti dochádzalo k
zvyšovaniu závislosti celej spoločnosti na službách IKT a tým aj k zvyšovaniu zraniteľnosti
spoločnosti prostredníctvom útokov na IKT, vybrané krajiny si začali uvedomovať potrebu
riešenia informačnej bezpečnosti aj mimo oblasti klasifikovanej informácie. (Špecifické
postavenie má informačná bezpečnosť najmä v kontexte ochrany tzv. kritickej infraštruktúry
štátu.) Ukázalo sa tiež, že informačná bezpečnosť má nadrezortný charakter, a preto aktivity
na jej zaistenie nie je možné realizovať v rámci jedného rezortu, ale je potrebné vykonávať
ich vo všetkých rezortoch a nadrezorné aktivity je potrebné koordinovať.
Keďže informačná bezpečnosť sa týka celej spoločnosti, svoj podiel na jej zaistení má štát,
komerčná sféra ako aj obyvatelia. Vo vybraných krajinách chápu rozdelenie zodpovednosti za
informačnú bezpečnosť nasledovne:
Úlohou štátu je tvorba legislatívneho prostredia pre riešenie informačnej bezpečnosti,
koordinácia riešenia informačnej bezpečnosti na národnej a medzinárodnej úrovni a ochrana
vlastných (štátnych) informačných a komunikačných systémov.
Úlohy komerčnej sféry (a nekomerčných organizácií) sú predovšetkým v ochrane vlastných
systémov a v ochrane spracovávaných cudzích údajov (napr. osobné údaje). Špecifické
postavenie majú spoločnosti zaoberajúce sa vývojom IT, ktorých ďalšia úloha spočíva vo
vytváraní takých produktov, ktoré budú riešeniu informačnej bezpečnosti napomáhať.
Úlohou obyvateľov je predovšetkým chrániť vlastné (domáce) systémy, pretože vzhľadom na
vzájomnú prepojenosť systémov je často úspešný útok na jeden systém predpokladom alebo
nástrojom útokov na iné systémy.
2.9

Koncepcia informačnej bezpečnosti
Vybrané krajiny prijali (v období rokov 2003-2006) národné stratégie informačnej
bezpečnosti. Hoci sa strategické ciele uvedené v týchto stratégiách čiastočne líšia, v
konečnom dôsledku obsahujú základné ciele a to: prevenciu, pripravenosť efektívne riešiť
incidenty, udržateľnosť a zvyšovanie povedomia a kompetencie v oblasti informačnej
bezpečnosti a medzinárodnú spolupráca.
2.10

Legislatíva
Požiadavky na zaistenie informačnej bezpečnosti sa vo vybraných krajinách
premietajú aj do legislatívy. Vo väčšine prípadov sú však dielčie problémy postihnuté v
rozličných zákonoch upravujúcich iné oblasti ako je informačná bezpečnosť. V ojedinelých
prípadoch boli prijaté aj špeciálne zákony venované výlučne informačnej bezpečnosti (USA).
8
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V Prílohe č. 2 v časti 2.12 je obsiahnutý ucelený prehľad legislatívy použiteľnej na boj
s počítačovou kriminalitou.
2.11

Organizačné zabezpečenie
Organizačné zabezpečenie úloh štátu v oblasti informačne bezpečnosti prešlo vo
vybraných krajinách z pôsobnosti jedného rezortného orgánu na viaceré štátne inštitúcie. Aby
sa zabezpečila vzájomná koordinácia jednotlivých aktivít, boli určené koordinujúce inštitúcie.
Na tento účel boli v niektorých prípadoch využité existujúce orgány a inštitúcie (USA NIST), ale v iných prípadoch vznikli nové inštitúcie (napr. v Nemecku Federálny úrad pre
informačnú bezpečnosť – BSI) špeciálne pre riešenie otázok informačnej bezpečnosti.

9

Tabuľka 6.1. Pokrytie rôznych foriem počítačovej kriminality existujúcou legislatívou
v členských krajinách EÚ.

2.12

Prehľad riešení vo vybraných krajinách

2.12.1 Nemecko
Strategické ciele:
-

prevencia – adekvátna ochrana informačnej infraštruktúry,
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-

pripravenosť – efektívne reakcie na vznik bezpečnostných incidentov,

-

udržateľnosť – rozširovanie nemeckej kompetencie v oblasti informačnej bezpečnosti,
presadzovanie nemeckých záujmov pri tvorbe medzinárodných štandardov.

Legislatívny rámec
-

Federal Data Protection Act of December 20, 1990 (Bundesdatenschutzgesetz-BGBl.I
1990 S.2954), amended by law of September 14, 1994 (BGBl. I S. 2325), law of
December 16, 1997 (BGBl. I S. 2325) and December 17, 1997 (BGBl. I S. 2325), last
amendment 14.01.2003

-

Act on Digital Signature (Gesetz zur digitalen Signatur) Federal Law Gazette
(Bundesgesetzblatt) 1997 I 1872

-

Act on the Protection of Personal Data used in Teleservices (Gesetz über den
Datenschutz bei Telediensten). The Act was adopted on 22 July 1997 and entered into
force on 1 August 1997.

-

Act for the Establishment of the BSI (dated 17 December 1990, Federal Law Gazette I
p. 2834 et seq.)

-

Penal Code (1871) last amended 24.03.2005 (Strafgesetzbuch-StGB)

-

Code of Criminal Procedure (1950) last amended 22.03.2005 (StrafprozessordnungStPO)

-

Telecommunications Act (2004) last amended 14.03.2005 (Telekommunikationsgesetz-TKG)

-

Teleservices Act (1997) last amended 14.12.2001 (Gesetz für die Nutzungvon
Telediensten-TDG)

-

Unfair Competition Act (2004) (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb-UWG)

-

Protection of Minors in the Media Treaty (2004) (Jugendmedienschutz-StaatsvertragJMStV)

Organizačné zabezpečenie:
-

Ministerstvo vnútra (Bundesministerium des Innern (Federal Ministry of the Interior))
– politika informačnej bezpečnosti, ochrana kritickej infraštruktúry, e-government,
cestovné doklady.

-

Federálny úrad pre informačnú bezpečnosť (BSI) – centrálny poskytovateľ služieb
informačnej bezpečnosti pre nemeckú vládu, výskum, sledovanie trendov, tvorba
odporúčaní, certifikácia produktov.

-

Federálny úrad pre informačné technológie – centrálne IT služby pre štátnu správu.

-

Federálny komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií – ochrana osobných
údajov.

-

Federálne ministerstvo hospodárstva a technológií – bezpečnosť telekomunikácií.

-

Federálna sieťová agentúra – bezpečnosť telekomunikácií a pôšt.

-

Federálny úrad kriminálnej polície (Bundeskriminalamt, SO 43 (National High Tech
Crime Unit)

-

Federálne ministerstvo obrany (Bundesministerium der Verteidigung (Federal
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Ministry of Defence)).
2.12.2 Česká republika
Strategické ciele:
-

vylepšovanie manažmentu informačnej bezpečnosti a manažmentu rizík,

-

vytváranie znalostí v oblasti informačnej bezpečnosti pre širokú škálu cieľových
skupín – verejnosť, manažment, špecialisti,

-

podpora národnej a medzinárodnej spolupráce v oblasti informačnej bezpečnosti,

-

podpora pre využívanie Best Practices v oblasti informačnej bezpečnosti,

-

podpora základných ľudských práv a slobôd,

-

podpora konkurencieschopnosti českého hospodárstva na globálnom trhu.

Legislatívny rámec:
- Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změne některých zakonů,
ve znění pozdejších předpisů.
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
- Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změne nekterých zákonů,
- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změne některých
dalších zákonů ve znění pozdejšího předpisu
- Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změne nekterých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
- Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změne některých dalších zákonů
(zákon o elektronickém podpisu) , ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
- Usnesení vlády ČR č. 624 ze dne 20. června 2001, o pravidlech, zásadách a způsobu
zabezpečování kontroly užívaní počítačových programů
- Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, ve znění pozdějšího predpisů
- Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změne dalších zákonů,
ve znění pozdějšího predpisů
- Vyhláška NBÚ č. 56/1999 Sb. o zajištění bezpečnosti informačních systémů
nakádajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech
certifikátů
- Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
predpisů
- Zákon č. 140/1961 Sb. Trestní zákon, ve znění pozdějších predpisů
Organizačné zabezpečenie:
-

Ministerstvo informatiky – ústredný orgán štátnej správy pre e-government,
telekomunikácie a poštové služby - bolo zlúčené s MV ČR v septembri 2006

-

Úrad na ochranu osobných údajov.
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-

Český telekomunikačný úrad – elektronické komunikácie, pošta, regulácia trhu v
oblasti vysielacích služieb.

-

Národný bezpečnostný úrad – utajované skutočnosti, kryptografia, certifikácia
systémov a kryptografických prostriedkov.

2.12.3 Fínsko
Strategické ciele
-

presadzovať národnú a medzinárodnú spoluprácu v oblasti informačnej bezpečnosti,

-

presadzovať národnú konkurencieschopnosť a zlepšovať prostredie pre fínskych
informačných a komunikačných operátorov,

-

zlepšiť manažment bezpečnostných rizík,

-

chrániť základné práva a národný informačný kapitál,

-

zvyšovať povedomie a kompetencie v oblasti informačnej bezpečnosti.

Legislatívny rámec
(Vybrané zákony týkajúce sa informačnej bezpečnosti a boja s počítačovou kriminalitou.)
-

The Penal Code of Finland (39/1889) (Rikoslaki)

-

The Criminal Procedure Act (689/1997) (Laki oikeudenkännistä rikosasioissa)

-

The Data Protection Act (523/1999) (Henkilötietolaki)

-

The Act on the Protection of Privacy in Electronic Communications (516/2004)
(Sähkösen viestinnän tietosuojalaki)

-

Act on classification of Audiovisual Programs (775/2000) (Lakikuvaohjelmien
tarkastamisesta)

-

The Pre-Trial Investigation Act (449/1987) (Esitutkintalaki)

-

The Coercive Measures Act (450/1987) (Pakkokeinolaki)

-

The Police Act (493/1995) (Poliisilaki)

-

The Customs Act (1466/1994) (Tullilaki)

Organizačné zabezpečenie
-

Ministerstvo dopravy a komunikácií – národná stratégia informačnej bezpečnosti,
bezpečnosť komunikácií,

-

Fínsky komunikačný regulačný úrad (the Finish Communication Regulatory Authority
(FICORA)) – komunikácie, služby informačnej spoločnosti, CERT, spolu s NESA
(the National Emergency Suply Agency) koordinácia ochrany kritickej informačnej
infraštruktúry

-

Národná rada hospodárskej obrany (the National Board of Economic Defence, NBED)
je podporná expertná organizácia pre aktivity NESA,

-

Ministerstvo financií – informačná bezpečnosť fínskej vlády,

-

Ministerstvo vnútra,

-

Ministerstvo obrany,
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-

Komisia pre bezpečnosť a obranu – spolupráca medzi rezortami,

-

Fínske obranné sily,

-

Ombudsman pre ochranu osobných údajov,

-

Národný vyšetrovací úrad (the National Bureau of Investigation) a Bezpečnostná
polícia (the Finish Security Police) vyšetrovanie a prevencia trestnej činnosti

2.12.4 Japonsko
Strategické ciele
-

-

vytvorenie prostredia pre bezpečné využívanie IT


prevencia,



znalosti a skúsenosti,



reakcie na incidenty,

nájdenie rovnováhy medzi pohodlnosťou používania a bezpečnosťou IKT.

Legislatívny rámec
- Basic Law on the Formation of an Advanced Information and Telecommunications
Network Society (IT Basic Law) 2000
Organizačné zabezpečenie
- The National Information Security Center (NISC), Cabinet Secretariat (CAS) (Úrad
vlády), zodpovedajú za centrálnu koordináciu informačnej bezpečnosti. Tento úrad
(CAS) je zároveň sekretariátom
Rady pre informačné-bezpečnostnú politiku
(Information Security Policy Council.
- The National Incident Response Team (NIRT), je súčasťou NISC, je to vládny
japonský CERT, zodpovedný za reakcie na bezpečnostné incidenty.
- NPA Vyšetrovanie počítačovej kriminality je úlohou Národnej policajnej agentúry
(the National Police Agency (NPA)).
NPA, Japan Defence Agency (JDA), Ministry of Internal Affairs and Communications
(MIC) a Ministry of Economy, Trade & Industry (METI) zohrávajú kľúčovú úlohu pri
zaisťovaní informačnej bezpečnosti a napomáhajú v tejto oblasti CAS.
2.12.5 USA
Strategické ciele
- Národná stratégia prijatá v roku 2003 nasledovne:
-

zabrániť počítačovým útokom proti americkej kritickej infraštruktúre,

-

znížiť národnú zraniteľnosť počítačovými útokmi,

-

minimalizovať škody a čas potrebný na obnovu po počítačových útokoch, ktoré
nastanú.

Legislatívny rámec (Vybrané zákony a prezidentské smernice týkajúce sa informačnej
bezpečnosti)
- The National Security Act of 1947, Pub. L. No. 235, 80 Cong., 61 Stat. 496 (July 26,
1947)
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- the National Security Council Intelligence Directive (NSCID) No. 9 on 24 October
1952, ktorou bola založená NSA on 4 November 1952.
- Privacy Act of 1974, Public Law 93-579 93rd Congress, Title 54 .S.C Sec. 552a U.S.
Code -CITE- 5 USC Sec. 552a 01/16/96
- Computer Security Act of 1987 Public Law 100-235 (H.R. 145) January 8, 1988
- Presidential Decision Directive/NSC – 29 on Security Policy Coordination (1994)
- Paperwork Reduction Act of 1995
- Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to
Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT) Act of 2001
- Homeland Security Act of 2002
- The E-Government Act of 2002. (H.R. 2458/S. 803)
- The Federal Information Security Management Act of 2002 ("FISMA", 44
U.S.C. § 3541, et seq.) is a United States federal law enacted in 2002 as Title III of the
E-Government Act of 2002 (Pub.L. 107-347, 116 Stat. 2899).
- Cyber Security Research and Development Act of 2002. PUBLIC LAW 107–305—
NOV. 27, 2002
- Help America Vote Act of 2002
Organizačné zabezpečenie
- NIST,
- NSA,
- Homeland security department, National Cyber Security Division (NSCD)
- National Cyber Response Co-ordination Group (NCRCG)




















Central Intelligence Agency (CIA);
Department of Agriculture (USDA);
Department of Commerce (DoC);
Department of Defence (DoD);
Department of Energy (DoE);
Department of Health and Human Services (HHS);
Department of Homeland Security (DHS);
Department of the Interior (DoI);
Department of Justice (DoJ);
Department of State (DoS);
Department of Transportation (DoT);
Department of Treasury (Treasury);
Department of National Intelligence (DNI);
Environmental Protection Agency (EPA);
Homeland Security Council (HSC);
National Security Agency (NSA);
National Security Council (NSC);
National Counterintelligence Executive (NCIX); and
Office of Management and Budget (OMB).

- United States Computer Emergency Readiness Team (US-CERT)
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The National Security Agency, NSA je americká spravodajská agentúra, založená v roku
1952, pozostávajúca z the Signals Intelligence Directorate (SID), ktorý zodpovedá za
získavanie informácie zo zachyteného cudzieho vysielania a the Information Assurance
Directorate (IAD), ktorý zodpovedá za ochranu amerických (klasifikovaných) informačných
systémov
NIST (National Institute of Standards and Technology) Je federálna inštitúcia, založená
v roku 1901, pôsobiaca pod Ministerstvom obchodu, ktorej poslaním rozvoj metrológie, vývoj
štandardov a technológií a tým zvyšovanie americkej priemyselnej a inovačnej konkurencieschopnosti. Jej organizačná zložka, ITL (Information Technology Laboratory) je poverená
vývojom bezpečnostných štandardov, metodických materiálov a s nimi súvisiacich metód
a techník9.
Department of Justice (DoJ) Ministerstvo spravodlivosti
Computer Crime & Intellectual Property Section (CCIPS) – je Kriminalistické oddelenie
Ministerstva spravodlivosti
FBI Cyber Division – koordinuje, dohliada na a umožňuje vyšetrovanie trestných činností,
pri ktorých boli počítače, systémy, siete alebo Internet použité ako nástroj teroristických
organizácií, špionážnych aktivít iných štátov, zločincov alebo boli cieľmi takýchto zločinov
InfraGard (FBI) je program FBI, do ktorého je zapojených cca 15000 zástupcov štátnych,
akademických, komerčných, justičných a policajných orgánov a organizácií, ktorý umožňuje
výmenu informácií vrátane spravodajských za účelom redukcie počítačovej kriminality
a hrozieb voči IKI.
Department of Homeland Security, United States Secret Service
Časť Ministerstva vnútornej bezpečnosti, ktorá o.i. vyšetruje finančné podvody, počítačové
podvody, krádeže identity, počítačové útoky na IKI a finančné inštitúcie. Aby zvládli
narastajúcu hrozbu počítačovej kriminality, Secret Service vytvorili dve sekcie Electronic
Crimes Task Force (ECTF) Section a Electronic Crimes Section (ECS).
Department of State
Ministerstvo zahraničia zodpovedá za zahraničnú politiku. V rámci ministerstva pôsobí
Bureau of Political and Military Affairs, ktoré spolu s DHS/NCSD, DoJ/CCIPS, DoD
a inými inštitúciami koordinuje aktivity na ochranu kritickej infraštruktúry, presahujúce
národný rámec.
Department of Defense (DoD)
Ministerstvo obrany prevádzkuje sieť nepretržite pôsobiacich CERT-ov. Tieto sú
koordinované the Joint Task Force-Global Network Operations (JTF-GNO) tak, aby
identifikovali, zmierňovali a v prípade potreby odpovedali na počítačové útoky (cyber
attacks). U.S. Strategic Command (USSTRATCOM) and JTF-GNO nepretržite analyzujú
spravodajské informácie o hroziacich počítačových útokoch. Napokon
the Law
Enforcement/Counter Intelligence Center, pôsobiace pri JTF-GNO, zodpovedá za právne
otázky boja s počítačovou kriminalitou (v pôsobnosti DoD).

ITL has been charged to lead the nation in utilizing existing and emerging IT to meet national priorities that reflect the
country's broad based social, economic, and political values and goals. Its extended charge continues under the Federal
Information Security Management Act to develop cybersecurity standards, guidelines, and associated methods and
techniques

9
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Department of Commerce
Ministerstvo obchodu si v strategickom pláne postavilo cieľ to “foster science and
technological leadership by protecting intellectual property, enhancing technical standards,
and advancing measurement science.” Na dosiahnutie tohto cieľa chráni a pomáha chrániť
infraštruktúru, ktorá umožňuje americkým spoločnostiam udržiavať si vedúce postavenie
založené na špičkových technológiách na svetových trhoch. Ministerstvo poverilo the
National Telecommunications and Information Administration (NTIA) ako prvoradou
úlohou “Achieve robust communications capability for the Industrial/Commercial Sector.”
V pôsobnosti Ministerstva obchodu je aj NIST.
2.12.6 Európska únia
Strategické ciele
Európska únia nemá vypracovanú stratégiu informačnej bezpečnosti ani explicitne definované
strategické ciele v oblasti informačnej bezpečnosti. Implicitným globálnym cieľom EÚ je
zaistiť bezpečnosť Informačnej spoločnosti.10
Legislatívny rámec
Európska komisia prijala počas svojej existencie rad dokumentov právneho/regulačného
charakteru, priamo súvisiacich s informačnou bezpečnosťou. Najdôležitejšie dokumenty
Európskej únie pre oblasť informačnej bezpečnosti sú:
- Council Directive 1991/250/EEC on the legal protection of computer programmes.
- Directive 1995/46/EC on personal data protection.
- Directive 1997/66/EC on data protection in the telecommunications sector.
- Directive 1999/93/EC on community framework for electronic signatures.
- Directive 2000/31/EC on certain legal aspects of information society services, in
particular electronic commerce, in the Internal Market (Directive on electronic
commerce)
- Regulation 2001/45/EC on personal protection in personal data processing by
authorities and institutions.
- Council Directive 2001/264/EC on the protection of classified information.
- Directive 2002/58/EC on privacy and electronic communications.
- Directive 2002/58/EC on the processing of personal data and privacy protection.
- Regulation (EC) No 460/2004 of the European parliament and of the Council of 10
March 2004 establishing the European Network and Information Security Agency)
- Directive 2006/24/EC on the retention of data generated or processed in connection
with the provision of publicly available electronic communications services or of
public communications networks and amending Directive 2002/58/EC.
- Communication From The Commission To The European Parliament, The Council,
The European Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions
On Fighting spam, spyware and malicious software
10 A secure Information Society must be based on enhanced NIS and a widespread culture of security. To this end, the
European Commission proposes a dynamic and integrated approach that involves all stakeholders and is based on dialogue,
partnership and empowerment. Given the complementary roles of public and private sectors in creating a culture of security,
policy initiatives in this field must be based on an open and inclusive multi-stakeholder dialogue. A strategy for a Secure
Information Society – “Dialogue, partnership and empowerment” {SEC(2006) 656}
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- Communication From The Commission To The European Parliament, The Council,
The Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions Creating a
Safer Information Society by Improving the Security of Information Infrastructures
and Combating Computer-related Crime
V roku 2006 ENISA ustanovila ad hoc pracovnú skupinu Working Group on "Regulatory
Aspects of Network and Information Security" (WG RANIS), ktorá spracovala prehľad
legislatívnych a regulačných aktivít EU v oblasti informačnej bezpečnosti. Prehľad
dokumentov EU usporiadaných podľa typov a oblastí je uvedený v tabuľke 8.2.
Pracovná skupina po analýze existujúceho stavu dospela k nasledujúcim záverom11. Právne
a regulatívne prostredie NIS (sieťová a informačná bezpečnosť) je charakterizované:
- neúplnými a zavádzajúcimi zákonmi a reguláciami, ktoré tvoria ovzdušie neistoty pre
implementáciu celoeurópskej NIS,
- hoci sú zákony a regulácie dobre mienené a sú v zhode s dlhodobou víziou
elektronickej fakturácie (e-billing), zavádzajú neprimeranú záťaž pre výrobcov,
podnikateľov a obchodníkov,
- je príliš veľa (otvorených) otázok okolo interoperability, najmä cezhraničnej NIS, hoci
štandardy NIS sú dostupné a nejaký čas sa používajú.
Zároveň navrhla (prostredníctvom ENISA) odporúčania pre európsku komisiu a členské
štáty EÚ, ako riešiť súčasný stav.
Organizačné zabezpečenie
Napriek tomu, že EÚ prijala rad dokumentov buď priamo venovaných informačnej
bezpečnosti alebo s ňou súvisiacich, dlho nemala výkonné orgány, ktoré by sa zaoberali
informačnou bezpečnosťou. Na vytváranie analytických dokumentov využívala/využíva
akademické alebo súkromné organizácie, resp. vytvára pracovné skupiny z existujúcich
odborných orgánov12 a národných inštitúcií.13 Svoje zámery v oblasti informačnej bezpečnosti
EÚ presadzuje najmä prostredníctvom európskej legislatívy. Zrejme závažnosť informačnej
bezpečnosti pre informatizáciu spoločnosti a množstvo úloh s tým súvisiacich viedlo k tomu,
že EÚ roku 2004 vytvorila agentúru ENISA. ENISA má slúžiť ako centrum excelencie pre
sieťovú a informačnú bezpečnosť. Úlohou agentúry je pomáhať EÚ, jej členským štátom
a komerčnej sfére predchádzať, riešiť a odpovedať na sieťové a informačno-bezpečnostné
problémy. Jej úlohou je:
- radiť a pomáhať Európskej komisii a členským štátom EÚ v oblasti informačnej bezpečnosti a pri komunikácii s výrobcami pri riešení bezpečnostných problémov hardvérových a softvérových produktov.
The legal and regulatory environment of NIS today is characterized by
Incomplete or confusing laws and regulations, which have created a climate of uncertainty for the implementation
of a European wide NIS;
Laws and regulations that, while well-intended and in keeping with a longterm vision for e-billing, impose undue
burdens on suppliers, businesses and vendors;
- Too many issues on interoperability surround especially cross-border NIS, although standards surrounding NIS
have been available and in use for some time.
12 príkladom je činnosť EÚ v oblasti elektronického podpisu. Na vypracovanie štandardov potrebných na zavedenie
elektronického podpisu EU vytvorila EESSI (European Electronic Signature Standardization Initiative) z CEN a ETSI,
analytickú správu o používaní elektronického podpisu vkrajinách EÚ vypracoval kolektív vedený profesorom Dumortierom
z Katolíckej Univerzity v Luevene
13 Európska komisia rozhodnutím Commission Decision 2002/627/EC (1) ustanovila the European Regulators Group for
Electronic Communications Networks and Services, z vedúcich predstaviteľov národných regulačných inštitúcií
11
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- zber a analýza údajov o bezpečnostných incidentoch a objavujúcich sa bezpečnostných rizikách v Európe
- podpora metód odhadovania a riadenia rizík, aby sa zvýšila schopnosť postaviť sa
informačno-bezpečnostným hrozbám
- zvyšovanie bezpečnostného povedomia a spolupráce medzi rozličnými subjektami pôsobiacimi v oblasti informačnej bezpečnosti najmä budovaním vzťahov medzi štátnym
a súkromným sektorom.
Doterajšie pôsobenie agentúry ENISA zaostáva za očakávaniami a v súčasnosti prebieha
diskusia o budúcnosti tejto agentúry.

Tabuľka 6.2: Prehľad legislatívy EÚ v oblasti informačnej bezpečnosti:
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