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Váš dopis ze dne 29. ledna 2019
V Praze 1. února 2019

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle zákona

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené Ministerstvu zdravotnictví

dne 29. ledna 2019, evidované pod ve věci dotazů:

1) Poskytnutí analýzy bezpečnostních rizik, kterou Váš úřad vypracoval v návaznosti

na varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před

užíváním softwaru a hardwaru čínských společností Huawei a ZTE.

2) Zároveň Vás žádám o zodpovězení dotazu, zda-li se firma Huawei, ZTE či firmy s nimi

spojené od doby varování vydaného Národním úřadem pro kybernetickou a informační

bezpečnost účastnily nějakého tendru vypsaného Ministerstvem zdravotnictví.

Vám sděluji následující:

Ad dotaze č. 1)

Ministerstvo zdravotnictví na základě Varování Národního úřadu pro kybernetickou

a informační bezpečnost (NÚKIB) ze dne 17. prosince 2018, č.j. 3012/2018-NÚKIB-E/110,

v rámci kterého bylo vydáno varování podle § 12 odst. 1 zákona č. 181/2014 Sb.,

o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické

bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, před použitím technických nebo
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programových prostředků společností Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-čen, Čínská

lidová republika, a ZTE Corporation, Šen-čen, Čínská lidová republika:

• vydalo „Opatření Manažera a Architekta kybernetické bezpečnosti MZČR č. T

pro zaměstnance Ministerstva zdravotnictví,

• vydalo „Doporučení Ministerstva zdravotnictví k varování Národního úřadu

pro kybernetickou a informační bezpečnost pro přímo řízené organizace Ministerstva

zdravotnictví a poskytovatele zdravotních služeb určenými provozovateli základní

služby na základě vyhlášky č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele

základní služby.

• provedlo analýzu rizik k vydanému varování, tuto však není v současné době možné

poskytnout, protože dosud nebyla schválena v rámci schvalovacího procesu orgány

řízení kybernetické bezpečnosti resortu Ministerstva zdravotnictví (Rada

bezpečnostních rolí a Výbor pro řízení kybernetické bezpečnosti).

Ad dotaze č. 2)

Společnost Huawei Technologies Co., Ltd., Šen-čen, Čínská lidová republika,

a ZTE Corporation, Šen-čen, Čínská lidová republika, se v současné době neúčastní

žádné veřejné zakázky vypsané Ministerstvem zdravotnictví.

S pozdravem
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