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Naše značka: CJ 01978/2019/taj
15. dubna 2019

dne 5.4.2019 jsme obdrželi Vaší žádost podle zákona č.106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů o poskytnutí informací, která je u nás vedena pod
č.j. CJ 01978/2019/taj, ve kterém požadujete:
Dne 21. 2. 2019 byl pracovníky Magistrátu města Ostravy zjištěn bezpečnostní incident v oblasti
elektronické komunikace prostřednictvím domény ostrava—hrabovacz. Kdo incident nahlásil
městskému obvodu Hrabová, kdy se tak stalo? Znamena! bezpečnostní incident to, že bylo porušeno
tajemství elektronicky dopravovaných zpráv realizovaných skrze doménu ostrava-hrabova.cz? Kdo
byl konkrétně zodpovědný za bezpečnostní incident? Jaká opatření městský obvod Hrabová přijal,
popř. přijme, aby se bezpečnostní incident neopakoval?

Odpovídáme:

Bezpečnostní incident byl zjištěn pracovníky Ovanetu a.s. a oznámeny dopisem z 22.2.2019
odborem projektů IT služeb a outsourcingu Magistrátu města Ostravy městskému obvodu
Hrabová (viz příloha).
Tajemství elektronicky dopravovaných zpráv skrze doménu ostrava-hrabova.cz s vysokou
pravděpodobností narušeno nebylo.

Za bezpečnostní incident byl zodpovědný radní Ing. Radomír Orkáč, který přesměroval
mx
servery mimo společnost OVANET na společnost MIRAMO s.r.o.
Radní MOb Hrabová se touto záležitostí zabývali 2X:
Najednání RMOb 13.3.2019 přijali usnesení:
8/233.) Rada městského obvodu Hrabová
bere na vědomí

oznámení bezpečnostního incidentu zjištěného dne 21.2.2019 Magistrátem města
Ostravy

a ukládá

administrátorovi domény městského obvodu Hrabová sepsat konkrétní požadavky za MOb
na Magistrát města Ostravy, s tím, že radní budou s těmito požadavky seznámeni před
odesláním oficiálního dopisu.
A na jednání RMOb 3.4.2019 přijali usnesení:
9/312) Rada městského obvodu Hrabová
ukládá

tajemníkovi, aby požádal společnost OVANET a.s. o přidělení NIC ID, na základě kterého
požádá o převzetí správy domény ostrava-hrabova společností OVANET a.s..

Po splnění usnesení č.9/3l2 by se doména ostrava-hrabova.cz měla vrátit pod správu
společností OVANET a.s..
Příloha: Dopis: „Oznámení bezpečnostního incidentu, zjištěného dne 21.2.2019“
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