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•

•

činnosti potrebné na ochranu 
sietí a informačných systémov, 

užívateľov takýchto 
systémov a iných osôb 

dotknutých kybernetickými 
hrozbami (CS Act)



• ukladá povinnosti členským štátom prijať národné stratégie kybernetickej

bezpečnosti, určiť príslušné vnútroštátne orgány, jednotné kontaktné miesta a jednotky

pre riešenie počítačových bezpečnostných incidentov (CSIRT) (čl. 5 – 11 návrhu smernice

NIS 2),

• stanovuje povinnosti riadenia kybernetickobezpečnostných rizík a oznamovania

pre subjekty typu uvedených v prílohách I a II (čl. 17 až 20 návrhu smernice NIS 2),

• stanovujú pravidlá a povinnosti týkajúce sa zdieľania informácií o kybernetickej

bezpečnosti (čl. 26 a 27 Návrhu smernice NIS 2),

• stanovuje povinnosti dohľadu a presadzovania práva pre členské štáty.





•

• podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktoré majú buď ročný obrat

nepresahujúci 50 miliónov eur, alebo ročnú bilančnú sumu neprevyšujúcu

43 miliónov eur.

Kľúčové subjekty 
(essential entities)
Dôležité subjekty 

(important
entities)

Pravidlo 
obmedzenia 

veľkosti
Stredné a veľké 

podniky

Nové sektory a 
podsektory



• energetika,

• doprava,

• bankovníctvo,

• infraštruktúry finančných trhov,

• zdravotníctvo,

• pitná voda,

• odpadová voda,

• digitálna infraštruktúra,

• riadenie IKT služieb (B2B)

• subjekty verejnej správy okrem súdnictva, parlamentov a centrálnych

bánk

• vesmír.

Pôvodný návrh 
smernice NIS 2 –

Odvetvia pre 
kľúčové subjekty



• poštové a kuriérske služby,

• odpadové hospodárstvo,

• získavanie, výroba a distribúcia chemických látok,

• výroba, spracovanie a distribúcia potravín,

• výroba,

• poskytovatelia digitálnych služieb a

• výskum.

Pôvodný návrh 
smernice NIS 2 –

Odvetvia pre 
dôležité subjekty



• kľúčové a dôležité subjekty bez ohľadu na veľkosť, kedy:

služby sú poskytované:

• poskytovateľmi verejných elektronických komunikačných sietí alebo verejne

dostupných elektronických komunikačných služieb uvedené v bode 8 prílohy I;

• poskytovateľmi dôveryhodných služieb uvedených v bode 8 prílohy I;

• správcami mien domény najvyššej úrovne a poskytovateľmi služby systému

doménových mien (DNS) uvedených v bode 8 prílohy I;



•

•

•



•

•

Identifikácia 
kritických 
subjektov.

3 kumulatívne 
kritériá podobne 

ako v smernici NIS



•



•



•





Výsledky na 
komerčné 

účely



•

•

•

Kľúčové a dôležité 
subjekty, ktoré 

vykonávajú činnosti v 
týchto oblastiach?



Kľúčové subjekty (čl. 2a)



Kľúčové subjekty (čl. 2a)



Dôležité subjekty (čl. 2a)



•

•

•

Zmenu v 
údajoch 

nahlásiť do 2 
týždňov od 

kedy nastala 
zmena. 



Lex specialis/ lex generalis (čl. 2b)

• právne akty EÚ špecifické pre určité odvetvie

• prijali opatrenia na riadenie kybernetickobezpečnostných rizík, alebo aby 

oznamovali incidenty, 

• ak majú tieto požiadavky aspoň rovnocenný účinok ako povinnosti

stanovené v tejto smernici,

• príslušné ustanovenia tejto smernice vrátane ustanovení o dohľade a 

presadzovaní práva v kapitole VI sa neuplatňujú.



Rovnocenný účinok (čl. 2b)



Lex specialis/ lex generalis (čl. 2b)



Princíp minimálnej harmonizácie (čl. 3)





Nové pojmy



(nové) pojmy

Bezpečnosť SIS

Kybernetická 
bezpečnosť 

(Network security)





Riadenie (čl. 17)

• riadiace orgány kľúčových a dôležitých subjektov majú schváliť

opatrenia na riadenie kybernetickobezpečnostných rizík,

• opatrenia prijaté s cieľom dosiahnuť súlad s článkom 18,

• dohliadať na vykonávanie,

• môžu byť zodpovední sa za to, ak subjekty nedodržiavajú povinnosti 

podľa tohto článku.



Riadenie (čl. 17)



Opatrenia (čl. 18)



Opatrenia (čl. 18)



Opatrenia (čl. 18)



Opatrenia (čl. 18)

Vykonávacie akty 
s cieľom stanoviť 

technické a 
metodické 

špecifikácie prvkov 
(21 mesiacov po 

účinnosti)



Opatrenia (čl. 18)



•





Oznamovacie povinnosti (čl. 20)

• Kto?

• Čo?

• Komu?

• V akej lehote?

• Výnimky? 



Oznamovacie povinnosti (čl. 20)

• incident so závažným vplyvom na poskytovanie ich služieb

• jednotke CSIRT alebo v prípade potreby príslušnému orgánu

• oznámiť príjemcom svojich služieb incidenty, ktoré by mohli

nepriaznivo ovplyvniť ich poskytovanie (v prípade potreby)

• informácie v oznámení – cezhraničný vplyv

• ak oznámenie nie je urobené jednotke CSIRT, tak príslušný orgán postúpi

oznámenie jednotke CSIRT



Oznamovacie povinnosti (čl. 20)

• incident so závažným vplyvom:



Oznamovacie povinnosti (čl. 20)

•

•



Oznamovacie povinnosti (čl. 20)

•

•

•

•

•

•



Povinnosti po oznámení (čl. 20)

• Jednotka CSIRT/príslušný orgán

Druh Lehota Poznámka

odpoveď 
oznamovateľovi

bez zbytočného odkladu a 
ak je to možné do 24 hodín
od prijatia skorého 
varovania

• vrátane počiatočnej spätnej väzby k incidentu a na žiadosť
subjektu usmernenia, operatívne poradenstvo k vykonávaniu
možných zmierňujúcich opatrení.

• jednotka CSIRT poskytne doplňujúcu technickú podporu, ak o 
to príslušný subjekt požiada.

• ak existuje podozrenie, že incident má trestnoprávnu povahu, 
príslušné vnútroštátne orgány alebo jednotka CSIRT poskytnú
aj usmernenia týkajúce sa oznamovania incidentu orgánom
presadzovania práva.



Oznamovacie povinnosti (čl. 20)

• 2 a viac ČS – informovať iné dotknuté ČŠ + ENISA bez zbytočného 

odkladu 

• informovanie verejnosti - podmienky



Oznamovacie povinnosti (čl. 20)

• Závažné kybernetické hrozby



Dobrovoľné oznámenie relevantných 
informácií (čl. 27)





Dohľad a presadzovanie práva

• Čl. 29 – kľúčové subjekty

• plnohodnotný režim dohľadu (ex ante a ex post)

• Čl. 30 – dôležité subjekty

• zjednodušený režim dohľadu (ex post),

• by nemali systematicky dokumentovať súlad s požiadavkami na riadenie 

kybernetickobezpečnostných rizík,

• príslušné orgány by nemali mať všeobecnú povinnosť vykonávať nad 

týmito subjektmi dohľad.



Dohľad a presadzovanie práva

• pri vykonávaní svojich právomocí na presadzovanie práva v súvislosti s 

kľúčovými subjektmi mali právomoc:

• Vydávať varovania,

• Vydávať záväzné pokyny.....

• opatrenia na presadzovanie práva neúčinné?

• KS - prijať potrebné opatrenia na nápravu nedostatkov alebo splniť

požiadavky týchto orgánov v stanovenej lehote

• opatrenia sa v lehote neprijali?

• dočasné pozastavenie alebo zákaz



Dohľad a presadzovanie práva

Uložiť 
dočasný 
zákaz-

pôvodný 
návrh

akejkoľvek 
inej fyzickej 

osobe 
zodpovednej 
za porušenie-
pôvoný návrh



jozef.andrasko@flaw.uniba.sk


