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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

 

 

obracím se na Vás v souvislosti s činností komunitní platformy hSOC, která má za cíl 

zvýšit počet poskytovatelů zdravotních služeb provozujících bezpečné informační 

technologie s dostatečným technickým a personálním zázemím v oblasti kybernetické 

bezpečnosti. 

  

Ministerstvo zdravotnictví zapojení dalších poskytovatelů zdravotních služeb 

do komunitní platformy hSOC podporuje a sdílí vizi spočívající ve využití sdílených 

vědomostí, znalostí a infrastruktury směřující k zvýšení kybernetické bezpečnosti 

poskytovatelů zdravotních služeb. 

 

Informace o této platformě jsou k dispozici na webové stránce https://hsoc.cesnet.cz. 

Hlavní myšlenkou je vytvoření bezpečné komunikační infrastruktury mezi nemocnicemi, 

lepší zabezpečení připojení k veřejném internetu, nastavení bezpečnostního monitoringu 

provozu, sdílení know-how a poskytování sdílených (distribuovaných) služeb pro včasné 

varování. Platforma hSOC propojuje poskytovatele zdravotních služeb s cílem zvýšení 

kybernetické bezpečnosti zejména: 

 

 organizováním komunity odborníků na IT a kybernetickou bezpečnost, 

 poskytováním sdílených (distribuovaných) služeb, 

 sdílením informací o incidentech a koordinací systému včasné výstrahy před 

kybernetickými hrozbami, 

 společným budováním bezpečné ICT infrastruktury (např. hSOC VRF aj.),   

 spolupráci na tvorbě standardů, politik a metodik kybernetické bezpečnosti v resortu 

Ministerstva zdravotnictví, 

 sdílením dobré praxe v oblasti řízení IT a ISMS v prostředí zdravotnictví, 
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 přednáškovou, vzdělávací a metodickou podporou v oblasti kybernetické 

bezpečnosti. 

 

Komunita hSOC je vítaným partnerem při realizaci schválené Strategie kybernetické 

bezpečnosti resortu zdravotnictví 2021-2025. Komunitní platforma hSOC je také stálým 

hostem Výboru pro řízení kybernetické bezpečnosti Ministerstva zdravotnictví. 

 

Závěrem mi dovolte Vás ubezpečit, že oblast kybernetické bezpečnosti v resortu 

zdravotnictví, zejména pak u poskytovatelů zdravotních služeb, považuji za prioritní, a 

Ministerstvo zdravotnictví aktivity komunitní platformy hSOC podporuje. 

 


