Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Pravidlá pre blokovanie útokov

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Národný bezpečnostný úrad
 Materiál nelegislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu




Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

-

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

marec 2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*

2. Definícia problému
Škodlivej aktivity na internete z roka na rok pribúda. Zároveň rastie sofistikovanosť útokov a s neustále
prebiehajúcou informatizáciou spoločnosti aj riziká spojené s úspešne vykonanými útokmi. Množstvo útokov je
pritom vykonávaných buď plošne (napr. phishingové kampane, lákajúce veľké množstvo používateľov kliknúť
na rozoslanú linku), alebo na svoju činnosť využíva identifikovateľnú sieťovú infraštruktúru (napr. riadiace
servery botnet sietí, DNS servery k nim smerujúce, zariadenia vykonávajúce DDOS útoky a podobne).
Z tohto dôvodu mnohé krajiny zavádzajú legislatívne podmienky a technické prostriedky na blokovanie
nežiadúceho obsahu, IP adries, domén, URL, súborov a podobne.
Citlivosť spoločnosti na otázky blokovania sa líši od krajiny ku krajine. Treba tiež brať na zreteľ platnú
legislatívu. V kontexte Slovenskej republiky je určujúce právo jednotlivca na nedotknuteľnosť súkromia
garantované Ústavou Slovenskej republiky. Netreba opomenúť problematiku spoľahlivosti blokovania
a mylného blokovania spôsobeného či už technickými nedostatkami alebo ľudským zlyhaním.

3. Ciele a výsledný stav
Cieľom materiálu je zaviesť pravidlá pre blokovanie útokov za účelom zvýšenia obranyschopnosti Slovenskej
republiky voči kybernetickým útokom na významné informačné systémy z externého prostredia (internetu),
najmä voči šíreniu škodlivého kódu zo sietí infikovaných počítačov a šíreniu škodlivej aktivity z IP adresného
rozsahu Slovenskej republiky. Materiál je rozdelený do dvoch častí. Prvá časť obsahuje analýzu súčasného stavu,
porovnanie skúseností z iných krajín a analýzu dostupných blokovacích techník. Druhá časť obsahuje návrh
pravidiel pre blokovanie útokov vrátane plánu ich aplikácie.

4. Dotknuté subjekty
Používatelia internetu.

5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?



Áno

 Nie

7. Transpozícia práva EÚ
Bezpredmetné.

8. Preskúmanie účelnosti**
Bezpredmetné.

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne



Žiadne

Áno



Pozitívne



Nie
Žiadne

Pozitívne



Pozitívne



Žiadne
Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Vplyvy na informatizáciu









Pozitívne



Žiadne

Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu





Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie









Negatívne





Negatívne

Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Negatívne
Negatívne

10. Poznámky

11. Kontakt na spracovateľa
plk. Mgr. Rastislav Janota, Národná jednotka SK-CERT, NBÚ
tel. č. 02/68 69 2155
e-mail: rastislav.janota@nbu.gov.sk

12. Zdroje
Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
https://www.internetsociety.org/resources/doc/2017/internet-content-blocking/
https://www.netclean.com/2018/06/27/blocking-as-a-way-of-stopping-child-sexual-abuse-material/
https://observatory.mappingtheinternet.eu/page/internet-blocking-ipr-enforcement
http://www.euroispa.org/internet-blocking-frequently-asked-questions/
https://www.cdt.org/files/pdfs/Perils-DNS-blocking.pdf
https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-5-2-2014/4000/savola.pdf
https://tools.ietf.org/html/rfc7754

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nepredpokladá žiadne vplyvy v zmysle Jednotnej metodiky a preto nebol predmetom predbežného
pripomienkového konania.

