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Váš dopis ze dne 20. března 2020

V Praze dne 6. dubna 2020

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informací 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 20. března 2020, ve věci dotazů

k Vámi uvedeným tvrzením v souvislosti s onemocněním COVID-19, konkrétně:

1. Byl ve zdravotnictví v době vyhlášení nouzového stavu nedostatek ochranných

pomůcek, zejména obličejových roušek a respirátorů? Pro účely odpovědi postačí, pokud

upřesníte, zda poptávka zdravotnických zařízení a zdravotnického personálu

po ochranných pomůckách přesahovala schopnost Ministerstva zdravotnictví České

republiky (dále jen „MZČR") tuto poptávku uspokojit.

2. Pokud je odpověď na otázku č. 1 ano, je možné tento nedostatek kvantifikovat, tedy

kolik roušek a respirátorů zhruba chybělo? Pro účely odpovědi postačí, pokud uvedete,

kolík zhruba bylo požadováno kusů roušek a respirátorů zdravotnickými zařízeními v době

vyhlášení nouzového stavu.

3. Dne 14.3.2020 předseda vlády Andrej Babiš prohlásil, že: „Není pravda, že by naši

zdravotníci neměli respirátory. Tak mi řekněte kde, a já jim to dnes osobně dovezu."

Varovalo MZČR vládu v době před tímto výrokem, že ochranných pomůcek je

pro zdravotníky nedostatek?

4. Dne 6.3.2020 ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prohlásil, že: „Podle všeho (lékařka)

odebrala vzorky velmi nestandardním způsobem. Paní doktorka je nyní v karanténě Na

Bulovce, protože tam je velké riziko, že se nakazila od tohoto pacienta, který nakonec byl

pozitivní." a. Protože se pan ministr později odkazoval na špatné informace od kolegů, zní

dotaz: Od jakých kolegů tyto informace obdržel? b. Slova pana ministra komentovala
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hlavní hygienická Eva Gottwaldová takto: „Sama si uvědomila, že to nebylo úplně

v pořádku." Odkud paní Gottwaldová čerpala, potažmo na základě jakého poznatku své

prohlášení učinila?

5. Jak se MZČR připravovalo na příchod onemocnění COVID-19 a/nebo viru SARS-CoV-2

do Česka?

6. Spolupracuje MZČR aktivně s nějakými orgány Evropské unie na společném postupu

proti COVID19 a pokud ano, kterými a jak?

7. Má MZČR informace o tom, že by v době mezi 1.1.2020 a 16.3.2020 došlo k napadení

počítačové sítě některých zdravotnických zařízení v ČR virem typu „ransomware"? Pokud

ano: a. Která zdravotnická zařízení byla napadena? b. Jakým způsobem byl jejich provoz

omezen v důsledku napadení? c. Jakým způsobem byla situace řešena a-nebo vyřešena,

zejména došlo-li k zaplacení požadovaného výkupného? d. Jaká opatření byla učiněna

proto, aby k takové situaci dále nedošlo, pokud jsou MZČR taková opatření známa?

8. Navazuje na otázku č. 7: Je MZČR znám případ, kdy by v důsledku napadení

zdravotnického zařízení počítačovým virem typu „ransomware" došlo ke vzniku újmy

na zdraví pacientů?;

Vám sděluji následující:

K bodu č. 1 a 2

Ministerstvo zdravotnictví reagovalo na aktuální situaci, vydávalo příslušná opatření –

např. opatření týkající se vývozu respirátorů (https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-oop-

zakaz-vyvozu-vsech-respiratoru-tridy-ffp3-mimo-cr/) a přijímalo příslušná interní opatření

tak, aby zajistilo patřičný počet ochranných pomůcek dle svých dostupných možností.

K bodu č. 4:

Informace byly poskytnuty ze strany Státního zdravotního ústavu. K Vašemu dotazu

uvádíme, že k chybě obecně kdykoli a kdekoli může dojít, takovouto skutečnost nelze

vyloučit nikdy, obzvláště v daných situacích. Pochopitelně není zájmem ministerstva

chybovat a je zájmem ministerstva se obecně chyb vyvarovat.

K bodu č. 5:

Ministerstvo sledovalo celosvětovou situaci a přijímalo příslušná opatření, viz

https://koronavirus.mzcr.cz/category/mimoradna-opatreni/.
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K bodu č. 6:

Ano. Již v únoru se ministr zdravotnictví zúčastnil mimořádného zasedání Rady pro

zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (část zdraví)

http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/informace-o-prubehu-mimoradneho-zasedani-rady-

pro-zamestnanostsocialni-politik_18593_3095_8.html. Bližší informace k příslušné

spolupráci jsou aktualizovány na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

K bodu č. 7:

Ad a. Ministerstvo zdravotnictví má informace o napadení Fakultní nemocnice Brno

škodlivým kódem, který je možné charakterizovat jako „Ransomware“.

Ad b. Se žádostí o informace o rozsahu omezení provozu je třeba se obrátit přímo

na Fakultní nemocnici Brno, ministerstvo není příslušné k poskytování takové informace

a ani touto informací v potřebné míře detailu nedisponuje.

Ad c. S ohledem na to, že případ napadení řeší orgány činné v trestním řízení, s dotazy

o příčinách, průběhu, opatřeních a další související informace se obraťte na příslušného

státního zástupce.

Ad d. Ministerstvo je z pohledu kybernetické bezpečnosti metodickým orgánem, nemá

přímou odpovědnost ani pravomoci v oblasti řízení bezpečnosti informací jednotlivých

poskytovatelů zdravotních služeb. Tato kompetence náleží Národnímu úřadu pro

kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB), respektive spočívá na managementu

jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb zařazených do kategorie provozovatel

informačního systému základní služby ve smyslu zákona o kybernetické bezpečnosti.

Ministerstvo poskytuje organizacím v rámci resortu metodickou pomoc, a v současné době

– mj. v souvislosti s útokem na Fakultní nemocnici v Brně - také koordinuje nabídky

pomoci ze strany soukromoprávních subjektů. Více informací o aktivitách Ministerstva

zdravotnictví v oblasti kybernetické bezpečnosti najdete na stránkách

http://nsez.cz/obsah/kyberneticka-bezpecnost_4039_31.html.

K bodu č. 8:

Ne.

S pozdravem
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