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Úvodník 
 

Tento dokument přináší informace v návaznosti na zpracovanou Strategii KB MZ ČR  

a je určen pro seznámení se s postupem a aktualizací prací na zavádění KB v resortu MZ ČR. 

Dnešní informace je zaměřena na aktuální a plánovaný stav kybernetické bezpečnosti zjištěný 

dotazníkovým šetřením u přímo řízených organizací MZ ČR.  

Co se odehrálo 
 

V rámci revize stavu kybernetické bezpečnosti u přímo řízených organizací za účelem realizace 

Akčního plánu strategie kybernetické bezpečnosti resortu zdravotnictví 2021-2025 bylo 

provedeno krátké dotazníkové šetření, oslovili jsme tak přímo řízené organizace s dotazy na aktuální 

a plánovaný stav kybernetické bezpečnosti jednotlivých subjektů.  

Všem účastníkům průzkumu děkujeme, za jejich stručné a relevantní odpovědi. Zejména v rámci otázky 

na součinnost a podporu MZ ČR se snažíme s Vašimi požadavky dále pracovat a zajistit jejich plnění 

v rámci dostupných zdrojů. 

Níže pro Vaši zpětnou vazbu uvádíme výsledky realizovaného dotazníkového šetření (počty v závorce 

uvádějí počty subjektů, které shodně odpověděly): 

1) Reakce na otázku: Uveďte posuny v oblasti kybernetické bezpečnosti za rok 2021: 

• Pravidelné kontroly záloh/modernizace zálohovacích systémů/offline zálohování (15) 

• Revize/kontrola/obnova/modernizace síťové infrastruktury (15) 

• Školení personálu (14) 

• Pořízení nového/sekundárního firewallu v rámci zvýšení kybernetické bezpečnosti a 

zabezpečení e-mailové komunikace (10) 

2) Reakce na otázku: Napište pokroky nebo činnosti plánované v roce 2022 v oblasti kybernetické 

bezpečnosti: 

• Pořízení nového/sekundárního firewallu v rámci zvýšení kybernetické bezpečnosti a 

zabezpečení e-mailové komunikace (13) 

• Výměna/obnova serverů, zvyšování bezpečnosti, virtualizace serverů (13) 

• Nákup/Implementace nových bezpečnostních technologií (12) 

• Revize/kontrola/obnova/modernizace/segmentace/řízení síťové infrastruktury (12) 

• Zabezpečení přístupů a log management (12) 
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3) Reakce na otázku: Definujte, s čím potřebujete od MZ ČR pomoci/podpořit v oblasti kybernetické 

bezpečnosti: 

• Možnost získání finančních prostředků, dotací (provoz a řešení kybernetické bezpečnosti, 

mzdy specialistů, nákup optické kabeláže, nákup HW a SW atd.) (14) 

• Možnost konzultace se specializovanými IT odborníky a školení personálu (12) 

• Metodická pomoc v oblasti KB - dokumentace atd. (12) 

4) Reakce na otázku: Oznámkujte objektivně stav kybernetické bezpečnosti své organizace na 

stupnici 1 až 5 jako ve škole: 

• Průměrná subjektivní známka stavu KB podřízených organizací respondentů činí 2,67. 

 

Níže uvedené grafy znázorňují: 

• Posun v oblasti kybernetické bezpečnosti v roce 2021 

• Plánované aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti pro rok 2022 

• Témata podpory ze strany MZ ČR v oblasti kybernetické bezpečnosti 
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