Č. j.: 5745/2020-NÚKIB-E/210

Brno 24. listopadu 2020

Věc: Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Vážený pane
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen „Úřad“ nebo „NÚKIB“) obdržel dne
9. 11. 2020 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). V žádosti požadujete informace týkající se způsobu vyřízení
Vašeho podnětu ze dne 3. prosince 2018 a dále informace k systému eRecept a doporučením, která dal
Úřad Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (dále jen „SÚKL“). Ve struktuře dle Vaší žádosti Vám sděluji
následující informace:

1. Jak konkrétně jste se zabývali podnětem ze dne 3. prosince 2018, kterému jste přidělili jednací
číslo 2936/2018- NÚKIB-E/340?
V návaznosti na informace obsažené ve Vámi zaslaném podnětu ze dne 3. prosince 2018 se Úřad
obrátil na SÚKL s žádostí o vyjádření k tvrzeným skutečnostem, přičemž v rámci konzultací, které
byly v této věci vedeny, se SÚKL zavázal bezodkladně změnit systém ověřování identit uživatelů
tak, aby splňoval požadavky tehdy účinné vyhlášky č. 316/2014 Sb., o bezpečnostních
opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení
náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti),
resp. do budoucna i nové vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických
bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické
bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „vyhláška o
kybernetické bezpečnosti“).
S ohledem na výsledky testování provedeného pracovníky Úřadu v druhé polovině roku 2018,
které v testovaném rozsahu neodhalilo žádné závažné nebo kritické zranitelnosti systému, a
v návaznosti na ujištění ze strany SÚKL, že bude ve věci ověřování identit uživatelů zjednána
okamžitá náprava, nebyly ve věci činěny další oficiální úkony. Současně bylo Úřadem vzhledem
k okolnostem případu rozhodnuto, že ke kontrole realizace nápravy bude přistoupeno v rámci
standardní kontroly dodržování zákonných povinností u povinného subjektu. Tyto standardní
kontroly jsou plánovány v souladu s interními předpisy Úřadu a v závislosti na aktuální situaci,
prioritách Úřadu, jeho kapacitních možnostech a také s ohledem na závažnost případných
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informací, které slouží jako podněty ke kontrole, jsou postupně zařazovány na plán kontrol.
2. Dále mi, prosím, sdělte, zda Vaše iniciativa vedla ke správnímu řízení.
Jak je patrné i z výše uvedeného, v této věci správní řízení zahájeno nebylo.
3. Pokud vedla ke správnímu řízení, pak mne zajímá, zda je ukončeno, jak bylo ukončeno a zda
vedlo k nějaké sankci (popřípadě jaké).
Jak je patrné i z výše uvedeného, v této věci správní řízení zahájeno nebylo.
4. Dále mne zajímá, zda stávající stav „Systému erecept“ považuje Váš úřad jako souladný se
zákonem o kybernetické bezpečnosti.
Tímto dotazem de facto po Úřadu požadujete posouzení toho, zda SÚKL plní své povinnosti
vyplývající mu ze zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících
zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti) (dále jen „zákon o kybernetické bezpečnosti“).
Takový závěr však Úřad může učinit pouze po provedení kontroly ve smyslu § 23 zákona o
kybernetické bezpečnosti, resp. po provedení správního řízení o uložení nápravného opatření
nebo správního řízení o přestupku. V rámci těchto řízení je Úřadu umožněno zjišťovat, jak
kontrolovaná osoba plní povinnosti vyplývající ze zákona o kybernetické bezpečnosti. Mimo tato
formálně ukotvená řízení, navíc bez znalosti úplného skutkového stavu a bez možnosti SÚKL
vyjádřit se ke zjištěním Úřadu, bohužel není možné hodnotit souladnost kroků SÚKL se zákonem
o kybernetické bezpečnosti. Nadto je potřeba upozornit, že závěry kontrol provedených u
povinných subjektů lze označit za vysoce citlivé informace, jejichž neuvážené zveřejňování může
ve svém důsledku ohrozit kybernetickou bezpečnost kontrolovaného subjektu i České republiky
samotné. Z toho důvodu nejsou závěry z kontrol zveřejňovány.
K Vašemu dotazu a ve zdůvodnění zmiňovaným skutečnostem lze pouze v obecné rovině uvést,
že s ohledem na znění § 19 odst. 4 a 5 vyhlášky o kybernetické bezpečnosti nelze bez dalších
informací dovodit, že subjekt, který nadále využívá pouze jednofaktorovou autentizaci, jedná
v rozporu s účinnou právní úpravou (jakkoli lze souhlasit v tom, že jde o způsob nevhodný a i
v kontextu vyhlášky toliko dočasný). Stejně tak protizákonnost zbylých popisovaných
skutečností nelze hodnotit bez znalosti kontextu a všech relevantních informací.
Vámi zmiňované skutečnosti však budou sloužit jako jeden z podkladů pro vymezení předmětu
standardní kontroly, která bude u SÚKL, jakmile to bude možné, provedena.
5. Dále mne zajímá, zda SÚKL splnil všechna doporučení, která mu Váš úřad doporučil na konci
„tříměsíčního testování“, o kterém SÚKL informoval dne 19.10.2018 na adrese
https://www.epreskripce.cz/aktuality/centralni-uloziste-elektronickych-receptuproslobezpecnostnim-testem. (Přesná citace: „V průběhu tříměsíčního testování nebyly
zaznamenány významné problémy. Výsledkem jsou ale i přesto doporučení k ještě lepšímu
zabezpečení. “)
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Testování, které bylo v druhé polovině roku 2018 provedeno v prostředí SÚKL, nebylo součástí
kontroly či jiného oficiálního řízení. Také závěry, které byly na základě provedeného testování
přijaty, tedy byly pouze doporučujícího charakteru (a to právě i s ohledem na skutečnost, že
testovací tým na testovaném rozsahu nenalezl žádné závažné nebo kritické zranitelnosti, jež by
odůvodňovaly následné zahájení kontroly či uložení nápravného opatření). Z toho důvodu Úřad
dále nezkoumal, zda a jakým způsobem byla jeho doporučení splněna. V této věci Vám proto
spíše doporučujeme obrátit se přímo na SÚKL.

Mgr. Pavel Král

Digitálně podepsal:
Mgr. Pavel Král
Národní úřad pro kybernetickou a informační
bezpečnost
Dne: 24.11.2020 18:42

ředitel odboru právního

Obdrží:
datovou schránkou

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy
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