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Stanovisko k integrácii projektu MobileID – riešenie DEUS 

Manažérske zhrnutie 
V súčasnom stave CSIRT.SK odporúča fázovaný postup implementácie projektu 
(autentifikácia, podpisovanie), avšak vnímame, že implementačný plán a projektové riade-
nie je v kompetencii UPVII a NASES. Najmä však odporúčame vytvoriť pravidlá pre integrač-
ný a certifikačný proces, ktorý bude povinný pre všetky riešenia, ktoré sa budú uchádzať 
o integráciu s UPVS, vrátane MobileID (mID) tak, aby bola garantovaná požadovaná úroveň 
funkčnosti a bezpečnosti nielen v technologickej rovine, ale aj po stránke procesnej. Vzhľa-
dom na aktuálne nedostupné informácie o navrhovanom riešení využívajúcom knižnicu 
ANZU nie je možné v súčasnosti overiť bezpečnosť tohto riešenia, a preto navrhujeme v pro-
jekte pokračovať nasadením výhradne vo vývojových, testovacích alebo integračných pro-
strediach ÚPVS a pred akoukoľvek integráciou a nasadením do predprodukčného, resp. 
produkčného prostredia vykonať také kroky, aby boli sprístupnené materiály a poskytnutá 
súčinnosť potrebná pre overenie bezpečnosti riešenia. 

Aktuálny stav 
V aktuálnom návrhu mID tak, ako je prezentovaný, chýba vypracovaný bezpečnostný projekt 
a podrobná technická dokumentácia. V návrhu sa využívajú kryptografické konštrukcie, 
ktoré neprešli komplexnou analýzou. Na základe dostupných informácii za posledné tri roky 
nebol vykonaný žiaden bezpečnostný audit externým subjektom a audit, vykonaný ešte dáv-
nejšie spoločnosťou Nethemba, je už považovaný za neaktuálny, ako dokladá oficiálne vyja-
drenie zástupcu spoločnosti Nethemba v prílohe tohto stanoviska. Taktiež tento návrh mID 
nie je certifikovaný ani schválený na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu 
uznávaného aj v EÚ („Qualified Signature Creation Device“ podľa Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014). To ale nemusí predstavovať výrazný problém, pokiaľ 
nie je cieľom dosiahnuť pomocou mID úroveň kvalifikovaného elektronického podpisu, teda 
napr. pokiaľ bude mID použité iba na autentifikáciu, najviac však na vytváranie zdokonale-
ného elektronického podpisu. 

Na základe dostupných informácií predmetný návrh predpokladá uloženie privátnych 
kľúčov (pre potreby autentifikácie, neskôr aj pre potreby podpisovania) v mobilnom zaria-
dení s istou ochranou pred ich zneužitím alebo uniknutím, avšak ako sa ukázalo na pracov-
nom stretnutí so zástupcami UPVII, NASES aj dodávateľa, táto ochrana nemusí byť dostatoč-
ná. Taktiež táto ochrana nebola podrobená dostatočnému preskúmaniu zo strany CSIRT.SK, 
rovnako ako aj celý komunikačný protokol a kryptografická implementácia. 

Odporúčania CSIRT.SK 
Vzhľadom na vyššie uvedený stav CSIRT.SK naďalej zastáva názor, že najvhodnejšie by bolo 
ísť cestou riešenia SmartID, ktoré sa v súčasnosti používa v Estónsku, Lotyšsku a v Litve. 
Navyše, je certifikované ako QSCD (https://e-estonia.com/solutions/e-identity/smart-id), čím 
by bolo možné ho v budúcnosti využiť aj na vytáranie kvalifikovaných elektronických 
podpisov s platnosťou v EÚ. 

Zároveň sú potrebné aj ďalšie kroky, ešte pred zavedením do predprodukcie alebo 
produkcie je potrebné urobiť audit použitej kryptografie čo sa týka protokolu, šifier, uklada-
nia kľúčov aj konkrétnych implementačných detailov. 
Vzhľadom na to, že nie je verejne dostupná dokumentácia knižnice ANZU, čo je dobrou 
praxou v oblasti kryptografie, bude potrebné zabezpečiť, aby sa vybraní zástupcovia UPVII, 



Stanovisko k integrácii projektu mID 

Správa č.: 2019-AKH-007  2 

NBÚ a nimi poverení odborníci mohli oboznámiť s dokumentáciou, konkrétnou implemen-
táciou a vykonať audit. Bez takéhoto auditu, obsahujúceho aj kontrolu príslušných častí 
zdrojových kódov, nie je možné posúdiť, resp. overiť bezpečnosť navrhovaného riešenia a te-
da jeho integráciu s UPVS je nutné považovať za veľmi rizikovú a neodporúčanú. 

V prípade vykonania vyššie uvedeného posúdenia bezpečnosti používaných kryptografic-
kých konštrukcií a ich implementácie, ktoré bude s uspokojivým výsledkom, je možné pris-
túpiť k zavedeniu tohoto riešenia MobileID v predprodukčnom, resp. produkčnom prostredí. 
Do tej doby vzhľadom na absentujúce posúdenie bezpečnosti odporúčame nepovažovať sú-
časný návrh za dôveryhodný a takto aj ku nemu pristupovať, teda nesprístupňovať mu citlivé 
služby a údaje v (pred)produkčnom prostredí. V prípade potreby testovania kompatibility a 
funkčnosti použiť na to vyhradené testovacie prostredie a minimalizovať riziko bezpečnost-
ných incidentov. 

Ďalej je potrebné identifikovať služby, ktoré budú prístupné po autentifikácii a ktoré budú 
využívať služby riešenia prostredníctvom MobileID, napr. dátová schránka na slovensko.sk. 
Zároveň ešte pred spustením ostrej prevádzky dostupnej pre širokú verejnosť je potrebné 
otestovať integráciu po stránke funkčnosti, záťaže, ale aj bezpečnosti. Vládna jednotka 
CSIRT.SK by mala vykonať penetračné testy poskytovaného API rozhrania pre integráciu 
MobileID, ako aj jednotlivých komponentov celého systému, mobilnú aplikáciu pre autenti-
fikáciu prostredníctvom MobileID nevynímajúc. Aplikácia by počas testov mala byť podro-
bená aj reverznému inžinierstvu, rekompilácii a testovaniu postranných útokov, napr. Spus-
tením na kompromitovanom mobilnom zariadení. Taktiež by mali byť vykonané aj útoky na 
kryptografické komponenty. Rovnako by sa okrem technických penetračných testov mal vy-
konať taktiež audit procesov, organizačných smerníc a pracovných postupov ľudí zapoje-
ných do prevádzky a implementácie a integrácie riešenia MobileID vrátene auditovania pro-
cesu riešenia bezpečnostných incidentov a monitoringu jednotlivých komponentov, aby 
v prípade výskytu bezpečnostnej udalosti, či bezpečnostného incidentu bolo možné dohľa-
dať potrebné informácie pre úspešne jeho vyriešenie či identifikáciu príčiny. 

V prípade, ak by vznikla požiadavka na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu 
pomocou MobileID, bude potrebné certifikovať toto riešenie na európskej úrovni tak, aby 
získalo certifikáciu QSCD. V tomto bode sa opäť prihovárame za riešenie SmartID, ktoré už 
touto certifikáciou disponuje a poznamenávame, že ak by sa rozhodlo ísť cestou úpravy 
navrhovaného MobileID, tak treba posúdiť rozsah úprav, ich časovú a finančnú náročnosť. 
Navyše, aj samotný proces certifikácie trvá nejaký čas, čo môže výrazne oddialiť dobu, kedy 
bude takéto riešenie nasadené a akceptované. 

Okrem spomínaných krokov je nutné vyhodnotiť aj požadovanú úroveň a spôsob autentifi-
kácie a podpisovania pre jednotlivé služby, a dôsledne zabezpečiť, aby kombináciou viace-
rých služieb s nižším stupňom autentifikácie alebo podpisovania nebolo možné dosiahnuť 
rovnaký efekt ako inou službou vyžadujúcou vyšší stupeň autentifikácie alebo podpisovania. 

Záver 
V súčasnosti návrh MobileID tak, ako je prezentovaný, môže mať na základe dostupných 
informácii viaceré potenciálne nedostatky, ktoré v prípade kompromitácie mobilného zaria-
denia môžu viesť aj ku kompromitácii privátnych kľúčov a následnému falšovaniu identity 
občanov SR využívajúcich MobileID. Zároveň, z dôvodu nedostupnosti podstatných informá-
cií, nebolo nateraz možné overiť bezpečnosť navrhovaného riešenia, preto je navrhnutý 
a odporúčaný postup, ktorý by tieto nedostatky eliminoval a zároveň testoval a auditoval 
navrhované riešenie pred zavedením  MobileID  do predprodukčného a následne po odstrá-
není všetkých nedostatkov a opätovného preverenia do produkčného prostredia. 
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Zdroje 
•  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014R0910 
•  https://e-estonia.com/solutions/e-identity/smart-id 

 
 
Prílohy 
 
Oficiálne stanovisko spoločnosti Nethemba 

 
-------- Forwarded Message -------- 
Return-Path: roman.fulop@nethemba.com 
X-Antivirus-Status: Clean 
 
Ahojte. 
 
Nethemba garantuje vysledky akehokolvek auditu/penetracneho testu ku dnu 
odovzdania vysledneho reportu. Po styroch rokoch rozhodne nie je mozne 
povazovat vysledky auditu/penetracneho testu za smerodajne, a povazovat 
ich za aktualny a relevantny zdroj pre zhodnotenie aktualnej urovne 
bezpecnosti akejkolvek aplikacie/infrastruktury. 
 
Ku konkretnym okolnostiam akehokolvek auditu/testu (rozsah, metodika, 
obmedzenia atd.) sa po styroch rokoch nevieme vyjadrit, nakolko po 
styroch rokoch su akekolvek podklady, vystupy a komunikacia davno 
bezpecne vymazane (s vynimkou zakonom vyzadovanych udajov, ktore vsak 
taketo detaily neobsahuju). 
 
Pokial ma zakaznik zaujem o zhodnotenie aktualneho stavu bezpecnosti 
jeho aplikacie/infrastruktury, radi mu ponukneme nase sluzby. 
 
Pekny den, 
 
Roman Fulop 
 
On 27.6.2019 23:09, ... wrote: 
 
      Dobry den, 
 
      Pri posudzovani bezpecnosti aplikacie mobineho ID bol ako argument jej 
      bezpecnosti uvedeny report bezpecnostneho auditu aplikacie z roku 2015 
      realizovany vasou firmou. 
      Chceme sa informovat na oficialne stanovisko vasej firmy na aktualnost 
      takehoto reportu auditu vo vztahu k sucasnym bezpecnostnym hrozbam a 
      zranitelnostiam 
 
      S pozdravom 


