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1 TERMÍNY A DEFINÍCIE  

Termín 
Anglický 

ekvivalent 

Skratka 
Význam 

akreditácia accreditation - 

potvrdenie vnútroštátneho akreditačného orgánu o 

tom, že orgán posudzovania zhody spĺňa 

požiadavky vykonávať špecifické činnosti 

posudzovania zhody stanovené harmonizovanými 

normami a v prípade potreby akékoľvek dodatočné 

požiadavky vrátane tých, ktoré sú stanovené 

v príslušných sektorových systémoch 

analýza zraniteľnosti 
vulnerability 

assessment 
AVA_VAN 

analýza zraniteľnosti posudzuje, či sú v priebehu 

hodnotenia produktu identifikované potenciálne 

zraniteľné miesta reálne využiteľné na 

kompromitáciu bezpečnostných funkcionalít 

(ISO/IEC 15408: 2009 časť 3) 

autorizácia authorization 
 

- 

zmocnenie orgánu posudzovania zhody štátom 

vykonávať určené činnosti posudzovania zhody 

(ISO/IEC 17000: 2004) 

bezpečnostná 

funkcionalita 

target of 

evaluation 

security function 

TOESF 

bezpečnostná funkcionalita realizovaná 

prostredníctvom technickej implementácie 

v prostriedku posudzovania (ISO/IEC 15408: 2009) 

bezpečnostný cieľ security target ST 

dokument špecifikujúci konkrétnu implementáciu 

bezpečnostných funkcionalít v objekte 

posudzovania (ISO/IEC 15408: 2009) 

certifikačné požiadavky 
certification 

requirements 
- 

súbor stanovených požiadaviek, vrátane  

požiadaviek schémy, ktoré je potrebné splniť, na 

preukázanie alebo udržanie certifikácie (ISO/IEC 

15408: 2009) 

certifikačný orgán certification body - 

Vnútroštátny orgán pre certifikáciu kybernetickej 

bezpečnosti vykonávajúci úlohy v zmysle  článku 58 

nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/881 

certifikačný proces 
certification 

proccess 
- 

činnosti, na základe ktorých certifikačný orgán určí, 

že osoba spĺňa certifikačné požiadavky , zahŕňa 

podanie žiadosti, posúdenie, rozhodnutie 

o certifikácii, recertifikácii a používanie certifikátov, 

loga a certifikačných značiek (STN EN ISO/IEC 

17024:2012) 

certifikát certificate - 

dokument vydaný certifikačným orgánom v súlade 

s ustanoveniami tejto medzinárodnej normy, 

osvedčujúci, že menovaná osoba splnila 

certifikačné požiadavky (STN EN ISO/IEC 

17024:2012) 

dohľad supervision - 

systematické opakovanie činností posudzovania 

zhody ako základ udržania platnosti stanoviska 

o zhode (ISO/IEC 17000: 2004) 

objekt posudzovania 

zhody 

target of 

evaluation 
TOE 

akýkoľvek konkrétny materiál, produkt, inštalácia, 

proces, systém, osoba alebo orgán, ktorých sa týka 

posudzovanie zhody  (STN EN ISO/IEC 17065: 2012) 

vnútroštátny orgán pre 

certifikáciu 

kybernetickej 

bezpečnosti 

national 

cybersecurity 

certification 

authority 

NCCA 

orgán určený členským štátom, ktorý je 

zodpovedný za dozor nad vnútroštátnym systémom 

certifikácie kybernetickej bezpečnosti (nariadenie 

európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881) 
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Termín 
Anglický 

ekvivalent 

Skratka 
Význam 

vnútroštátny 

akreditačný orgán 
  

vnútroštátny akreditačný orgán vymedzený 
v článku 2 bode 11 nariadenia (ES) č. 765/2008 

orgán posudzovania 

zhody 

conformitty 

assessment body 
CAB 

subjekt vykonávajúci činnosti posudzovania zhody 

vrátane kalibrácie, skúšania, osvedčovania 

a inšpekcie 

posudzovanie zhody 
conformity 

assessment 
- 

postup preukázania, či boli splnené špecifické 

požiadavky týkajúce sa výrobku, postupu, služby, 

systému, osoby alebo orgánu 

požiadavky 

bezpečnostnej 

špecifikácie 

security function 

requirement 
SFR 

katalóg zoznamu bezpečnostných požiadaviek 

z ktorých sa čerpá pri tvorbe dokumentov 

Protection Profile a Security Target (ISO/IEC 15408: 

2009 časť 2) 

požiadavky 

bezpečnostných záruk 

security assurance 

requirement 
SAR 

katalóg zoznamu bezpečnostných záruk z ktorých 

sa čerpá pri tvorbe dokumentov Protection Profile 

a Security Target (ISO/IEC 15408: 2009 časť 3) 

produkt  v kybernetickej 

bezpečnosti 

cybersecurity 

product 
produkt 

akýkoľvek produkt, ktorý bude ukladať, vyhľadávať, 

manipulovať, prenášať alebo prijímať informácie 

elektronicky v digitálnej podobe (nariadenie 

európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881) 

skúšanie (testovanie) testing - 

určenie jednej alebo viacerých charakteristík 

objektu posudzovania zhody podľa postupu. 

Termín skúšanie sa zvyčajne týka materiálov, 

produktov alebo procesov. V niektorých 

aplikačných oblastiach sa uprednostňuje 

z angličtiny prevzatý termín testovanie, resp. test 

(napr. testovanie hypotéz, testovanie softvéru 

a pod.) (ISO/IEC 17000: 2004)  

skúšobné laboratórium 

Testing 

Laboratory / 

Evaluation Facility 

ITSEF 

treťostranný orgán, ktorý vykonáva jednu alebo 

viacero z nasledujúcich činností: testovanie, 

kalibráciu, výber vzoriek spojený s následným 

testovaním alebo kalibráciou 

(ISO/IEC 17025:2017) 

sťažnosť complaint - 

vyjadrenie nespokojnosti, inej ako v odvolaní, 

predložené certifikačnému orgánu jednotlivcom 

alebo organizáciou, vo veci činností tohto orgánu 

alebo certifikovanej osoby, s očakávaním odpovede 

(STN EN ISO/IEC 17065:2013) 

súbor bezpečnostných 

požiadaviek 
protection profile PP 

dokument popisujúci s určitou mierou abstrakcie, 

nezávisle od konkrétnej implementácie, 

bezpečnostné požiadavky kladené na  celú triedu 

objektov posudzovania (ISO/IEC 15408: 2009) 

vlastník schémy scheme owner - 
organizácia zodpovedná za rozvoj a udržiavanie 

certifikačnej schémy (STN EN ISO/IEC 17065:2013) 

žiadateľ applicant - 

osoba, ktorá podala žiadosť o prijatie do 

certifikačného procesu (STN EN ISO/IEC 

17065:2013) 

2 ÚVOD 

2.1 ROZSAH CERTIFIKÁCIE  
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Predmet certifikácie Produkty informačných a komunikačných technológií1) 

Rozsah 

Certifikačná schéma môže pokrývať akýkoľvek produkt informačných 

a komunikačných technológií ktorý má implementovanú aspoň jednu 

z funkčných požiadaviek ISO/IEC 15408 – Časť 2: Bezpečnostné funkčné 

požiadavky.  

2.2 PRÁVNY ZÁKLAD A NORMATÍVNE KRITÉRIÁ  

Táto certifikačná schéma sa opiera najmä o nasledovné právne úpravy a technické normy:  

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/881 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre 

kybernetickú bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných 

technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 (akt o kybernetickej bezpečnosti) (ďalej len „nariadenie 

(EÚ) 2019/881“) 

 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie 

a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) 

č. 339/93, 

 ISO/IEC 15408 – 1: 2009 Informačné technológie. Bezpečnostné techniky. Kritériá na hodnotenie 

bezpečnosti IT. Časť 1: Úvod a všeobecný model. ISO, 2009, CCMB-2017-04-001, 

 ISO/IEC 15408 – 2: 2008 Informačné technológie. Bezpečnostné techniky. Kritériá na hodnotenie 

bezpečnosti IT. Časť 2: Bezpečnostné funkčné požiadavky. ISO, 2008, CCMB-2017-04-002, 

 ISO/IEC 15408 – 3: 2008 Informačné technológie. Bezpečnostné techniky. Kritériá na hodnotenie 

bezpečnosti IT. Časť 3: Požiadavky na zaručiteľnosť bezpečnosti. ISO, 2008, CCMB-2017-04-003, 

 ISO-IEC 15408: 2008 Informačné technológie. Bezpečnostné techniky. Kritériá na hodnotenie bezpečnosti IT. 

Metodika hodnotenia CEM v3.1. ISO, 2008, CCMB-2017-04-004, 

 STN EN ISO/IEC 17025: 2017 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných 

laboratórií, 

 STN EN ISO/IEC 17065: 2012 Posudzovanie zhody – Požiadavky na orgány certifikujúce produkty, procesy 

a služby, 

 STN EN ISO/IEC 30111: 2019 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Procesy riešenia zraniteľnosti, 

 Cybersecurity Certification, EUCC, a candidate cybersecurity certification scheme to serve as a successor to 

the existing SOG-IS, V 1.0, 01.07.2020. 

2.3 CERTIFIKAČNÉ ROLY 

2.3.1 Vlastník certifikačnej schémy 

Certifikačnú schému produktov v kybernetickej bezpečnosti vydáva Národný bezpečnostný úrad (ďalej 

len „úrad“), ako orgán dohľadu pre oblasť kybernetickej bezpečnosti.2) Certifikačná schéma poskytuje 

postup pri certifikácii produktov v kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „produkt“) podľa osobitného 

predpisu.  

2.3.2 Orgány posudzovania zhody  

V záujme zachovania kvality určuje certifikačná schéma certifikačné procesy, všeobecné a osobitné 

požiadavky na certifikáciu produktov. Služby posudzovania zhody vykonávajú orgány posudzovania 

zhody3) (CAB) podľa tejto certifikačnej schémy a podľa odporúčaní medzinárodne akceptovaných 

                                                           
1)  Čl. 54 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/881 o agentúre ENISA (Agentúra Európskej únie pre kybernetickú 

bezpečnosť) a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 

(akt o kybernetickej bezpečnosti). 
2)  § 34 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. 
3) Odsek 62 skupiny zainteresovaných strán pre certifikáciu kybernetickej bezpečnosti nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2019/881. 
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Obrázok 1 Schematické znázornenie účastníkov certifikačného procesu 

štandardov alebo iných vecne obdobných postupov) príslušným na certifikáciu produktov. Orgán 

posudzovania zhody je oprávnený vydávať certifikáty produktom podľa osobitného predpisu.4) 

2.3.3 Akreditačný orgán  

Vnútroštátny akreditačný orgán je jediný orgán v členskom štáte EÚ, ktorý vykonáva akreditáciu na 

základe právomoci, ktorú mu udelil štát. V Slovenskej republike je vnútroštátnym akreditačným 

orgánom Slovenská národná akreditačná služba (SNAS). Postavenie SNAS a jej pôsobnosť určuje zákon 

č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

2.3.4 Skúšobné laboratórium  

Skúšobné laboratórium (ITSEF) je orgán akreditovaný k vykonávaniu hodnotenia objektu posudzovania 

zhody podľa osobitného predpisu, jeho výsledkom je záverečná správa, obsahujúca výrok 

o zhode/nezhode s požiadavkami kladenými na objekt posudzovania zhody. V zmysle STN EN ISO/IEC 

17025: 2017 musí skúšobné laboratórium spĺňať požiadavky nestrannosti a nezávislosti od ostatných 

účastníkov certifikačného procesu. 

2.3.5 Účastníci certifikačného procesu a rozdelenie úloh 

Účastníkmi certifikačného procesu sú:  

 žiadateľ (znáša náklady na certifikáciu, zväčša vlastník rizík alebo výrobca produktu) 

 certifikačný orgán, resp. orgán posudzovania zhody (akreditovaný od SNAS v zmysle STN EN ISO/IEC 17065) 

autorizovaný úradom pre príslušné objekty posudzovania zhody podľa osobitného predpisu5) – na 

certifikáciu technických prostriedkov a vykonávanie overovania zhody mechanických zábranných 

prostriedkov a technických zabezpečovacích prostriedkov s bezpečnostným štandardom fyzickej bezpečnosti 

a objektovej bezpečnosti  

 skúšobné laboratórium (autorizované úradom, akreditované od SNAS v zmysle STN EN ISO/IEC 17025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom 

v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s.30). 
5) § 59 zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Skúšobné 

laboratórium 

Orgán 

posudzovania 

zhody 

Žiadateľ 

(Výrobca) 

Záverečná správa 

Dokumentácia 

Štandardy a postupy 

Dozor 

Akceptácia výsledkov 

STN EN ISO/IEC 17065 STN EN ISO/IEC 17025 
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KRITÉRIÁ CERTIFIKÁCIE  

2.4 VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY 

2.4.1 Požiadavky kladené na produkty  

V zmysle čl. 54 ods. 1. písm. g) nariadenia (EÚ) 2019/881 sa majú použiť konkrétne hodnotiace kritériá 

a metódy, vrátane typov hodnotenia s cieľom preukázať, že sa dosiahli bezpečnostné ciele uvedené 

v čl. 51 nariadenia (EÚ) 2019/881. Pre potreby tejto certifikačnej schémy sa použijú katalógy 

bezpečnostných záruk a požiadaviek Common Criteria ISO/IEC 15408: 2008 časti 2 a 3. 

 
Bezpečnostné ciele definované v čl. 51 

nariadenia (EÚ) 2019/881 

Triedy / rodiny bezpečnostných záruk a požiadaviek v zmysle 

Common Criteria 

 

a) chrániť uchovávané, prenášané alebo 

inak spracúvané údaje pred náhodným či 

neoprávneným uchovávaním, spracúvaním, 

prístupom alebo poskytnutím počas celého 

životného cyklu produktu, služby alebo 

procesu  v kybernetickej bezpečnosti 

 SFR Class FCO: Communication 

 SFR Class FCS: Cryptographic support 

 SFR Family FCS_COP: Cryptographic operation 

 SFR Class FDP: User data protection 

 SFR Family FDP_UCT: TSF user data confidentiality transfer 

protection 

b) chrániť uchovávané, prenášané alebo 

inak spracúvané údaje pred náhodným či 

neoprávneným zničením, stratou alebo 

zmenou alebo nedostatočnou 

dostupnosťou počas celého životného cyklu 

produktu , služby alebo procesu 

v kybernetickej bezpečnosti 

 SFR Class FDP: User data protection 

 SFR Family FDP_SDI: Stored Data Integrity  

 SFR Family FDP_UIT: Inter-TSF user data integrity transfer 

protection 

 SFR Family FCS_COP: Cryptographic operation 

c) umožňovať oprávneným osobám, 

programom alebo zariadeniam prístup 

výlučne k tým údajom, službám alebo 

funkciám, na ktoré sa vzťahujú ich 

prístupové práva 

 SFR Class FDP: User data protection, 

 SFR Family FDP_SDI: Stored Data Integrity  

 SFR Family FDP_UIT: Inter-TSF user data integrity transfer 

protection 

 SFR Family FCS_COP: Cryptographic operation 

 SFR Family FMT_MSA Management of security attributes 

 SFR Family FMT_SMF Specification of Management 

Functions 

d) identifikovať a dokumentovať známe 

závislosti a zraniteľnosti 
 SFR Class FDP: User data protection 

 SAR Family ALC_FLR: Flaw remediation 

 SAR Family ALC_CMS: CM Scope 

 SAR Class ASE: Security Target 

e) zaznamenávať, ktoré údaje, služby alebo 

funkcie boli predmetom prístupu, použité 

alebo inak spracúvané, kedy a kým 

 SFR Class FAU: Security audit 

 SFR Family FAU_GEN: Security audit data generation 

 SFR Class FTA: TOE access 

f) umožňovať overenie, ktoré údaje, služby 

alebo funkcie boli predmetom prístupu, 

použité alebo inak spracúvané, kedy a kým 

 SFR Class FAU: Security audit 

 SFR Family FAU_SAR: Security audit data review 

 SFR Family FMT_MSA Management of security attributes 

 SFR Family FMT_SMF Specification of Management 

Functions 
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Bezpečnostné ciele definované v čl. 51 

nariadenia (EÚ) 2019/881 

Triedy / rodiny bezpečnostných záruk a požiadaviek v zmysle 

Common Criteria 

 

g) overovať, či produkty , služby a procesy 

v kybernetickej bezpečnosti neobsahujú 

známe zraniteľnosti 

 SAR Class AVA: Vulnerability assessment 

 AVA_VAN: Vulnerability analysis 

h) v prípade fyzického alebo technického 

incidentu včas obnoviť dostupnosť údajov, 

služieb a funkcií a prístup k nim 

 SFR Class FPT: Protection of the TSF 

 SFR Family FPT_RCV: Trusted recovery 

i) aby produkty , služby a procesy 

v kybernetickej bezpečnosti boli bezpečné 

štandardne a už v štádiu návrhu 

 SAR Family ALC_TAT: Tools and techniques 

 SAR Family ADV_ARC: Security Architecture 

 SAR Family ADV_TDS: TOE Design 

 SAR Family ASE_SPD: Security problem definition 

j) aby sa produkty, služby a procesy 

v kybernetickej bezpečnosti dodávali alebo 

poskytovali s aktualizovaným softvérom a 

hardvérom, ktoré neobsahujú verejne 

známe zraniteľnosti, a dodávali alebo 

poskytovali s mechanizmami na bezpečnú 

aktualizáciu 

 SAR Class AVA: Vulnerability assessment 

 SAR Family ALC_FLR: Flaw remediation 

2.4.2 Informácie nevyhnutné pre certifikáciu  

Žiadateľ poskytne orgánu posudzovania zhody a skúšobnému laboratóriu informácie6) potrebné na 

posúdenie úrovne bezpečnosti produktu. To zahŕňa všetky príslušné dôkazy požadované v rámci 

prvkov akcie vývojára7) v požadovanej forme a obsahu príslušnej pre vybranú úroveň zabezpečenia. 

Dôkazy zahŕňajú podrobné informácie o produkte a v prípade potreby aj jeho zdrojový kód. 

V rámci certifikácie bude možné znovu použiť výsledky hodnotenia z inej predchádzajúcej certifikácie 

produktu ktoré boli vykonané autorizovanými skúšobnými laboratóriami. Orgán posudzovania zhody 

tieto výsledky použije pri posudzovaní zhody, pokiaľ poskytnuté dôkazy zodpovedajú požiadavkám na 

požadovanú úroveň zabezpečenia a je možné potvrdiť ich pravosť. 

Žiadateľ poskytne orgánu posudzovania zhody aj doplňujúce informácie v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) 

2019/881. 

2.5 OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA ORGÁNY POSUDZOVANIA ZHODY 

V súlade s bodom 19 prílohy nariadenia (EÚ) 2019/881 musí byť orgán posudzovania zhody 

akreditovaný podľa normy STN EN ISO/IEC 17065: 2012. Orgán posudzovania zhody musí byť pre 

príslušné objekty posudzovania zhody podľa osobitného predpisu okrem akreditácie autorizovaný5) 

úradom.  

Autorizácia sa vydáva na obdobie maximálne 5 rokov.  

Objekt posudzovania zhody môže časom zmeniť vlastnosti. To by mohlo negatívne ovplyvniť 

pokračujúce plnenie pôvodných požiadaviek. Používatelia tiež môžu vyžadovať ďalšie preukázanie, že 

pôvodné požiadavky sa plnia, napríklad keď produkt prechádza ďalším vývojom alebo sa nepretržite 

vyrába. Orgány posudzovania zhody sú preto oprávnené vykonávať dohľad nad vydanými certifikátmi 

formou systematického opakovania činností posudzovania zhody ako základu udržania platnosti 

stanoviska o zhode.  

                                                           
6)  Čl. 54 ods. 1 písm. h) nariadenia (EÚ) 2019/881. 
7)  Developer action elements z katalógov bezpečnostných požiadaviek a záruk ISO/IEC 15408: 2008. 
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Dohľad musí byť vykonaný najmenej raz ročne.  

Činnosti vykonávané pri dohľade sa plánujú s cieľom zabezpečiť potrebu udržať platnosť existujúceho 

stanoviska vydaného pri certifikácii. Na zabezpečenie tejto potreby zvyčajne nie je pri každom dohľade 

potrebné úplné opakovanie prvotného posudzovania. Činnosti v rámci dohľadu sa vzhľadom na to 

môžu zredukovať alebo sa môžu odlišovať od činností vykonaných pri prvotnom posúdení. 

Ak orgán posudzovania zhody prijme rozhodnutie, že osvedčenie o zhode už viac neplatí, je potrebné 

vykonať príslušné kroky a informovať používateľov, že sa napríklad zúžil predmet certifikácie alebo že 

osvedčenie o zhode bolo pozastavené alebo zrušené. 

2.6 OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA SKÚŠOBNÉ LABORATÓRIÁ 

Skúšobné laboratórium musí byť na výkon činností v zmysle tejto certifikačnej schémy akreditované 

podľa normy STN EN ISO/IEC 17025: 2017. Skúšobné laboratórium musí byť pre príslušné objekty 

posudzovania zhody podľa osobitného predpisu v oblasti kybernetickej bezpečnosti okrem akreditácie 

autorizované5) úradom na výkon úloh v zmysle tejto certifikačnej schémy. 

Úrad pred vydaním autorizácie5) posúdi technické vybavenie, personál skúšobného laboratória, 

odborné znalosti a skúsenosti s vykonávaním konkrétnych testovacích činností potrebných na 

metodické stanovenie odolnosti produktu odolávať útokom podľa metodiky AVA_VAN8). Autorizácia 

sa vydáva na obdobie maximálne 5 rokov a na konkrétnu úroveň AVA_VAN na ktorú je skúšobné 

laboratórium oprávnené vykonávať svoju činnosť. Úrad je oprávnený vykonávať pravidelné kontroly, 

minimálne však raz ročne, s cieľom zabezpečiť schopnosť skúšobného laboratória vykonávať svoje 

činnosti správne a v zmysle požiadaviek tejto certifikačnej schémy. 

3 POSÚDENIE ZHODY  

3.1 POČIATOČNÉ KRITÉRIÁ CERTIFIKÁCIE  

Posúdenie úrovne zabezpečenia produktov podľa tejto schémy má za cieľ overiť a potvrdiť, že boli 

splnené požiadavky kladené na produkty podľa dokumentov Security Target, respektíve Protection 

Profile, definujúcich požadované typy bezpečnostných funkcionalít a to:  

 na základe medzinárodne akceptovaného štandardu Common Criteria,   

 použitím medzinárodne akceptovaných metód hodnotenia zraniteľností AVA_VAN Vulnerability 

Assessment, 

 v kontexte systému hodnotenia a certifikácie riadeného v súlade s pravidlami akreditačného orgánu 

v členskom štáte EÚ,  

 pod dohľadom akreditačného orgánu členského štátu.  

Osvedčenia, ktorými je potvrdená atestácia splnenia všetkých týchto podmienok, sa na účely tejto 

schémy nazývajú „certifikáty“. 

Konkrétne hodnotiace kritériá a metódy, ktoré sa majú použiť, vrátane druhov hodnotenia, s cieľom 

preukázať, že sa dosiahli požadované ciele môžu byť predmetom samostatných metodických 

usmernení, alebo štandardov vlastníka certifikačnej schémy.  

Táto certifikačná schéma nepripúšťa samohodnotenie pri posudzovaní úrovne zabezpečenia pre 

úrovne „zvýšená“ a „vysoká“. 

                                                           
8) ISO/IEC 15408: 2008 časť 3, Class AVA: Vulnerability assessment. 
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3.2 ÚROVNE BEZPEČNOSTI 

Posúdenie úrovne zabezpečenia podľa tejto certifikačnej schémy zahŕňa v zmysle čl. 52 ods. 1 

nariadenia (EÚ) 2019/881 tieto dve úrovne: 

 zvýšenú (Substantial), 

 vysokú (High). 

Štandard Common Criteria umožňuje ohodnotiť úroveň zabezpečenia metrikou Evaluation Assurance 

Level, ktorá obsahuje celkovo 7 základných úrovní, pričom náročnosť posudzovania sa plynule zvyšuje 

od úrovne 1 až po 7. So zvyšujúcou sa náročnosťou posudzovania sa zároveň aj zvyšuje istota, s ktorou 

je možné deklarovať, že objekt posudzovania spĺňa definované požiadavky.  

Pre potreby tejto certifikačnej schémy je hlavným hodnotiacim kritériom definujúcim úroveň 

bezpečnosti posúdenie zraniteľností podľa metodiky AVA_VAN v zmysle nasledovnej tabuľky: 

 

Úroveň bezpečnosti Hodnotenie AVA_VAN 

Základná AVA_VAN 19) 

Zvýšená AVA_VAN 2 

Vysoká AVA_VAN 3 až AVA_VAN 5 

  

3.3 DOKUMENT PROTECTION PROFILE  

Protection Profile je formálny dokument definovaný v štandarde Common Criteria, slúži ako definícia 

požiadaviek nezávislých od konkrétnej fyzickej implementácie kladených na určitú kategóriu 

produktov. 

Dokument Protection Profile môže byť vydaný vlastníkom tejto certifikačnej schémy, aby slúžil ako 

základná šablóna definujúca sadu ucelených bezpečnostných požiadaviek na danú kategóriu produktov 

pre ostatné zainteresované strany v oblasti kybernetickej bezpečnosti.  

Dokument Protection Profile musí primárne indikovať požadovanú úroveň zabezpečenia produktu, 

ktorý mu má vyhovovať. Ďalej musí obsahovať údaje požadované v zmysle kapitoly 9 Protection 

Profiles and Packages ISO/IEC 15408: 2009 časť 1. 

Dokument Protection Profile bude po vydaní zverejnený na webovom sídle vlastníka certifikačnej 

schémy. 

3.4 SPRÁVA ZÁPLAT A AKTUALIZÁCIÍ 

V súlade s čl. 54 ods. 1 písm. m) nariadenia (EÚ) 2019/881 musia mať produkty vyvinuté a popísané 

metódy na zisťovanie a odstraňovanie zraniteľností. Výrobcom alebo poskytovateľom je odporúčané 

pri navrhovaní systému správy záplat a aktualizácií riadiť sa v zmysle normy STN EN ISO/IEC 30111:2019 

Procesy riešenia zraniteľnosti. 

Výrobcovia alebo poskytovatelia produktov sú povinní bezodkladne oznámiť orgánu posudzovania 

zhody, ktorý vydal certifikát informácie o zraniteľnostiach, ktoré môžu mať vplyv na certifikované 

bezpečnostné funkcionality. V oznámení zároveň uvedú predpokladaný dátum vyhotovenia analýz 

zraniteľnosti a jej postúpenie orgánu posudzovania zhody. 

                                                           
9) Pre účely samohodnotenia, ktoré však nie je predmetom tejto certifikačnej schémy. 
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4 CERTIFIKÁT 

4.1 ROZHODNUTIE O UDELENÍ CERTIFIKÁTU  

Podkladom na vydanie certifikátu je v prípade produktu dokumentácia od žiadateľa o certifikáciu 

(dokument Security Target) a záverečná správa od skúšobného laboratória konštatujúca súlad 

predložených dôkazov s dokumentáciou a správnu implementáciu bezpečnostných funkcionalít 

v zmysle bezpečnostných požiadaviek. Rozhodovanie o vydaní certifikátu je nezávislé a nestranné a 

prijíma ho kompetentná osoba v súlade s požiadavkami na orgán posudzovania zhody podľa technickej 

normy10) a v súlade s touto certifikačnou schémou.  

Platnosť certifikátu sa začína dňom jeho vydania. Certifikát sa zasiela žiadateľovi elektronicky a poštou, 

alebo si ho môže žiadateľ na základe vlastnej žiadosti prevziať osobne.  

Doba platnosti certifikátu je maximálne 5 rokov od jeho vydania. 

4.2 DOHĽAD NAD VYDANÝMI CERTIFIKÁTMI 

V súlade s požiadavkami čl. 58 ods. 7 písm. a) a b) nariadenia (EÚ) 2019/881 sa posudzovanie zhody 

môže skončiť udelením certifikátu. V niektorých prípadoch sa však z dôvodov udržania platnosti 

stanoviska vyjadreného certifikátom môže vyžadovať opakovanie funkcií posúdenia zhody. 

Opakovanie posúdenia zhody sa vykonáva formou mimoriadneho dohľadu, t. j. systematického 

opakovania činností posudzovania zhody ako základu udržania platnosti certifikátu.  

O vykonaní mimoriadneho dohľadu nad certifikátmi produktov rozhodne bezodkladne certifikačný 

orgán. Rozhodnutie môže byť vykonané na základe:   

 vlastného rozhodnutia, v prípade, že sa podmienky posúdenia objektu posudzovania zhody časom zmenili, 

čo by mohlo ovplyvniť pokračujúce plnenie požiadaviek na zhodu,  

 žiadosti výrobcu objektu posudzovania zhody, ktorý  si vyžaduje ďalšie preukázanie, že požiadavky sa 

skutočne plnia,  

 doručenej informácie o novo objavených bezpečnostných zraniteľnostiach, ktoré môžu mať vplyv na 

bezpečnostné funkcionality objektu posudzovania zhody.  

Činnosti vykonávané pri dohľade sa plánujú s cieľom zabezpečiť potrebu udržať platnosť existujúceho 

stanoviska vydaného pri certifikácii.  

V rámci dohľadu sa môže vykonať: 

 opätovné posúdenie objektu posudzovania zhody skúšobným laboratóriom, 

 kontrola dokumentácie ktorá bola dodaná k žiadosti o certifikáciu objektu posudzovania zhody. 

Vlastník certifikačnej schémy je oprávnený vykonávať dohľad nad činnosťami orgánov posudzovania 

zhody alebo skúšobných laboratórií vykonávanými v súlade s autorizáciou podľa osobitného 

predpisu5). O vykonanom dohľade spracuje vlastník certifikačnej schémy zápis, ktorý okrem zistených 

skutočností obsahuje aj termín predloženia nápravných opatrení na odstránenie zistených 

nedostatkov. Zápis prerokuje s vedúcimi orgánov posudzovania zhody alebo skúšobných laboratórií, 

ktorí svojim podpisom potvrdia oboznámenie sa s protokolom. Ak vedúci orgánu posudzovania zhody 

alebo skúšobného laboratória s niektorými závermi nesúhlasia, uvedie svoje stanovisko (námietky, 

zdôvodnenie nesúhlasu).  

                                                           

10) STN EN ISO/IEC 17065: 2012. 
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4.3 OBNOVA CERTIFIKÁTU A PREDĹŽENIE PLATNOSTI CERTIFIKÁTU   

4.3.1 Obnova platnosti certifikátu  

O obnovu certifikátu možno požiadať aj pred uplynutím doby platnosti aktuálne platného certifikátu  

a) ak to vyplýva zo všeobecne záväzných právnych predpisov, 

b) na základe zmeny požiadaviek certifikačnej schémy, 

c) vzhľadom na povahu nasadenia produktu informačnej bezpečnosti, pri ktorom je nevyhnutné zachovať 

neprerušenú kontinuitu prevádzky, 

d) vzhľadom na prebiehajúce zmeny v technológiách a požiadavkách na produkty, 

e) na základe odôvodnenej požiadavky zainteresovaných strán. 

Na žiadosť, konanie a na vydanie certifikátu sa vzťahujú ustanovenia certifikačnej schémy. 

4.3.2 Zmena predmetu certifikácie 

Pri zmene predmetu certifikácie je potrebné vykonať nové posúdenie zhody na základe písomnej 

žiadosti od pôvodného žiadateľa o certifikáciu. K posúdeniu zhody je potrebné dodať príslušnú 

dokumentáciu a potrebné dôkazy v zmysle tejto certifikačnej schémy.  

4.4 POZASTAVENIE ALEBO ZRUŠENIE CERTIFIKÁTU 

Pozastavenie platnosti certifikátu môže nastať rozhodnutím orgánu posudzovania zhody na základe 

podnetu vlastníka certifikačnej schémy, alebo na základe odôvodnenej písomnej požiadavky niektorej 

zo zúčastnených strán.   

4.4.1 Pozastavenie platnosti certifikátu na základe podnetu vlastníka certifikačnej schémy 

Orgán posudzovania zhody môže pozastaviť platnosť certifikátu na základe podnetu vlastníka 

certifikačnej schémy pri porušovaní povinností podľa tejto certifikačnej schémy.  

Platnosť certifikátu môže byť rozhodnutím orgánu posudzovania zhody pozastavená na dobu najviac 

180 dní. Orgán posudzovania zhody bezodkladne písomne vyzve žiadateľa k náprave skutočností, ktoré 

viedli k pozastaveniu platnosti certifikátu.  

Ak nedôjde v lehote určenej certifikačným orgánom k náprave skutočností, ktoré viedli k pozastaveniu 

platnosti certifikátu, certifikačný orgán ukončí platnosť vydaného certifikátu.  

4.4.2 Pozastavenie platnosti certifikátu na základe požiadavky zúčastnených strán  

Orgán posudzovania zhody môže pozastaviť platnosť certifikátu na základe odôvodnenej písomnej 

požiadavky niektorej zo zúčastnených strán. Takéto pozastavenie platnosti certifikátu je možné len na 

dobu určitú, maximálne však na 1 rok.  

4.4.3 Ukončenie platnosti certifikátu  

Orgán posudzovania zhody môže ukončiť platnosť vydaného certifikátu na základe:  

 písomnej požiadavky žiadateľa,  

 nesplnenia požiadavky na nápravu skutočností, ktoré viedli k pozastaveniu platnosti certifikátu v určenej 

lehote.  

4.5 SPRÁVA O CERTIFIKÁCII 

Správa o certifikácii je zdrojom podrobných informácií o produkte a možnostiach jeho bezpečného 

nasadenia. Vypracováva ju orgán posudzovania zhody na základe dokumentácie poskytnutej 

žiadateľom o certifikáciu a záverečnej hodnotiacej správy zo skúšobného laboratória. Poskytuje 

praktické a verejne zdieľateľné informácie o produkte koncovým používateľom. Správa o certifikácii 

obsahuje minimálne tieto kapitoly: 
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a) Zhrnutie 

Táto kapitola má za cieľ poskytnúť stručné a jasné zhrnutie základných informácii o hodnotenom 

produkte a musí obsahovať najmenej tieto informácie: 

1. Názov a presnú identifikáciu hodnoteného produktu, vymenovanie komponentov ktoré boli 

hodnotené a ich verziu, 

2. Názov Skúšobného laboratória ktoré uskutočnilo hodnotenie produktu a identifikáciu 

prípadných subkontraktorov, 

3. Dátum ukončenia hodnotenia, 

4. Odkaz na záverečnú správu skúšobného laboratória, 

5. Stručné zhrnutie výsledkov hodnotenia ktoré zahŕňa: 

i. Aplikovanú verziu Common Criteria, 

ii. Dosiahnutú úroveň bezpečnosti vrátane úrovne AVA_VAN, 

iii. Poskytovanú funkcionalitu produktu, 

iv. Identifikáciu rizík a organizačných politík ktoré adresuje hodnotený produkt, 

v. Špecifické požiadavky na konfiguráciu (ak sú potrebné), 

vi. Predpoklady vznesené na prostredie v ktorom bude produkt prevádzkovaný, 

vii. Prípadné iné vysvetlivky. 

b) Identifikáciu produktu 

Táto kapitola má za cieľ jednoznačne identifikovať hodnotený produkt nasledovnými informáciami: 

1. Názov hodnoteného produktu, 

2. Vymenovanie komponentov ktoré boli hodnotené, 

3. Softvérová verzia produktu, 

4. Identifikácia aplikovateľných softvérových záplat, 

5. Verzia hardvérovej revízie spolu s perifériami, 

6. Názov a kontakt na výrobcu produktu, 

7. Odkaz na webovú stránku výrobcu kde sú zverejnené doplňujúce informácie v zmysle čl. 55 

nariadenia (EÚ) 2019/881. 

c) Bezpečnostné politiky 

Táto kapitola identifikuje a uvádza bezpečnostné politiky ktoré má hodnotený produkt spĺňať, alebo 

vynucovať. Kapitola má obsahovať aspoň odkazy a stručné popisy na: 

1. Pravidlá riešenia zraniteľností, 

2. Politiky pre zaistenie kontinuity prevádzky. 

d) Rozsah použitia 

Táto kapitola popisuje predpokladané aspekty prostredia v ktorom bude produkt prevádzkovaný 

a predpokladanú konfiguráciu ktorú má používať. Kapitola má obsahovať aspoň: 

1. Konfiguráciu ktorá bola použitá počas hodnotenia produktu a ktorá má slúžiť ako základ pre 

nasadenie u zákazníka ako napríklad minimálne hardvérové požiadavky, správny postup 

inštalácie a konfigurácie, 

2. Predpoklady o prostredí v ktorom sa predpokladá nasadenie hodnoteného produktu, 

3. Identifikáciu známych zraniteľností ktoré neboli zahrnuté do hodnotenia produktu. 

e) Informácie o architektúre 

Táto kapitola má obsahovať vysokoúrovňový popis komponentov produktu založený na metodike 

popisu rodiny ADV_TDS. 

f) Doplňujúce informácie o kybernetickej bezpečnosti 

Kapitola má obsahovať všetky doplňujúce informácie o produkte požadované v zmysle čl. 55 nariadenia 

(EÚ) 2019/881. 
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g) Testovanie produktu 

Táto kapitola má obsahovať aspoň tieto informácie: 

1. Identifikáciu skúšobného laboratória ktoré vykonalo hodnotenie produktu, 

2. Názov a kontaktné údaje na zodpovednú osobu orgánu posudzovania zhody ktorý vydal 

certifikát a vlastníka certifikačnej schémy, 

3. Identifikáciu úrovne bezpečnosti (základná, zvýšená alebo vysoká) ktorú dosiahol hodnotený 

produkt, 

4. Identifikáciu použitých komponentov požiadaviek bezpečnostných záruk z katalógu ISO/IEC 

15408: 2008 časť 3, 

5. Použitú verziu metodiky hodnotenia CEM ISO-IEC 15408: 2008, 

6. Kompletnú a presnú špecifikáciu nastavení a konfigurácie produktu ktorá bola použitá počas 

hodnotenia spolu s prípadnými poznámkami, 

7. Identifikáciu všetkých dokumentov Protection Profile z ktorých sa vychádzalo pri návrhu alebo 

hodnotení produktu vrátane týchto informácií: 

i. Identifikáciu tvorcu Protection Profile, 

ii. Meno alebo iný identifikátor Protection Profile, 

iii. Číslo certifikátu ktorý bol vydaný na daný Protection Profile, 

iv. Identifikáciu orgánu posudzovania zhody ktorý certifikát vydal a Skúšobného 

laboratória ktoré sa na jeho hodnotení podieľalo, 

v. Identifikáciu balíka Assurance Package ktorý musí produkt spĺňať aby vyhovoval 

danému Protection Profile. 

h) Výsledky hodnotenia 

Táto kapitola má obsahovať aspoň tieto informácie: 

1. Dosiahnutú úroveň bezpečnosti (základná, zvýšená alebo vysoká), 

2. Identifikáciu komponentov požiadaviek bezpečnostných záruk z katalógu ISO/IEC 15408: 2008 

časť 3 ktoré produkt spĺňa, 

3. Detailný popis ako hodnotený produkt spĺňa všetky uvedené komponenty bezpečnostných 

záruk. 

i) Zhrnutie bezpečnostného cieľa 

Táto kapitola má obsahovať kompletný bezpečnostný cieľ ktorý bol zadefinovaný pre hodnotený produkt, 

alebo sa naň odkazovať (v takomto prípade musí byť samostatný dokument bezpečnostného cieľa 

priložený k správe o certifikácii) 

j) Značka použitej schémy 

Ak je k dispozícii značka schémy, je potrebné ju uviesť v tejto kapitole. 

k) Bibliografia 

Táto kapitola uvedie odkazy na všetky dokumenty z ktorých sa čerpalo pri tvorbe správy o certifikácii. 

4.6 VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ 

Sťažnosti na výkon činností v zmysle tejto certifikačnej schémy rieši certifikačný orgán podľa technickej 

normy11)  v zmysle platnej politiky.   

5 VEDENIE EVIDENCIÍ 

Orgány posudzovania zhody a skúšobné laboratóriá sú povinné viesť evidenciu v zmysle aplikovaných 

noriem STN EN ISO/IEC 17025: 2017 pre Skúšobné laboratórium alebo STN EN ISO/IEC 17065: 2012 pre 

orgán posudzovania zhody. Systém vedenia evidencií musí obsahovať všetky záznamy a iné doklady 

                                                           
11) STN EN ISO/IEC 17065: 2012. 
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vyhotovené v súvislosti s každou certifikáciou tak, aby v prípade potreby umožňoval dohľadanie a 

preskúmanie priebehu úkonov vykonaných v súvislosti s konkrétnou certifikáciou. Všetky záznamy sa 

budú uchovávať po dobu najmenej 5 rokov po dátume uplynutia platnosti certifikátu.    

6 PRÍSTUP K CERTIFIKAČNEJ SCHÉME 

Certifikačná schéma je verejný dokument, ktorý zverejňuje úrad na svojom webovom sídle.  

Certifikáty a verejne prístupné dokumenty súvisiace s certifikačným procesom zverejňuje orgán 

posudzovania zhody na svojom webom sídle, v nadväznosti na zmeny certifikačnej schémy.  

7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Certifikačnú schému produktov vydáva úrad, ako orgán dohľadu pre oblasť kybernetickej bezpečnosti. 
Aktualizáciu znenia certifikačnej schémy produktov má oprávnenie vykonávať úrad, ako vlastník schémy. 
 


