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Příjemce 
Fakultní nemocnice Plzeň (FN) je čtvrté největší zdravotnické zařízení v ČR. FN zajišťuje pro oblast 

Plzeňského kraje nemocným základní, specializovanou i takzvaně superspecializovanou medicínskou 

péči ve všech oblastech, s výjimkou popáleninové medicíny, transplantací kostní dřeně u dětí, 

nejsložitějších transplantací orgánů a operací srdce u dětí. V některých oborech zajišťujeme zdravotní 

péči také pro obyvatele přilehlých regionů, zejména jižních a severních Čech, Karlovarska a části 

středních Čech.  

Cíl projektu 
Cílem projektu je dosažení souladu FN Plzeň jako provozovatele informačního systému základní služby 
se standardy kybernetické bezpečnosti podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, 
zejména posílení ochrany ICT systémů FN Plzeň před kybernetickými útoky a únikem dat a zvýšení 
důvěrnosti, integrity a dostupnosti dat uložených ve FN Plzeň a využívaných nemocničním informačním 
systémem. 
 
 

Popis projektu 
Projekt zvyšuje kybernetickou bezpečnost informačních a komunikačních technologií FN Plzeň a bude 
mít z hlediska architektonického dopad do všech vrstev. Na úrovni infrastruktury to bude znamenat 
segmentaci sítě a zapojení nových aktivních prvků, na úrovni technologie nasazení nových technických 
opatření, na úrovni aplikační jsou změny funkcí jako je logování případně identifikace a autentizace. 
 
Realizovaná technologická opatření (částí projektu): 

a) L2 monitoring sítě a implementace bezpečného přístupu do sítě FNP na základě 802.1x a MAC 
autentizace včetně implementace centrálního nástroje pro zajištění bezpečného DDI (DHCP, 



 
 

DNS a RADIUS ve vazbě na adresní plánování), obměna aktivních prvků sítě na páteřní, 
distribuční a přístupové vrstvě a systém pro jejich centrální správu 

b) Automatický zhášecí systém 
c) Zavedení síťové behaviorální analýzy 
d) Realizace centrálních firewallů včetně systémů pro jejich centrální správu 
e) Fyzické zabezpečení racků a jejich monitoring 
f) Sandbox 
g) Bezpečnostní emailová brána 
h) Dvoufaktorová autentizace 
i) Zajištění plné redundance diskových polí 
j) Vybudování redundantních optických tras a zdvojené hvězdicové topologie 
k) Ochrana datové základny – zálohování 
l) DLP a antivirová ochrana 
m) Vybudování redundantního HW clusteru 
n) Zajištění bezpečnosti kancelářských aplikací 

 

Projekt pokryje 9 oblastí odpovídajících následujícím paragrafům Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti v platném znění: 

a) §17 - Fyzická bezpečnost 
b) §18 - Bezpečnost komunikačních sítí 
c) §19 - Správa a ověřování identit 
d) §20 - Řízení přístupových oprávnění 
e) §21 - Ochrana před škodlivým kódem 
f) §23 - Detekce kybernetických bezpečnostních událostí 
g) §25 – Aplikační bezpečnost 
h) §26 - Kryptografické prostředky 
i) §27 - Zajišťování úrovně dostupnosti informací 

 
 
Výstupem projektu je zásadní posílení ochrany informačních a komunikačních systémů Fakultní 
nemocnice Plzeň před kybernetickými útoky a únikem potenciálně vysoce citlivých dat. Nová 
bezpečnostní opatření zároveň zásadně zvýší schopnost zajistit chod nemocničních IS/KS  v případě 

výpadku části technologií a zajištění jejich plné automatické konvergence po výpadku části technologií 
a zajištění jejich plné automatické konvergence po výpadku, a to jak na úrovni výpočetní základny 
a datového úložiště tak na úrovni komunikační infrastruktury. V rámci opatření fyzické bezpečnosti 
budou vybaveny technologické místnosti – lokální datová centra/serverovny automatickým 
zhášecím systémem, který významně omezí riziko vzniku požáru. 
 

Rozpočet předložené projektové žádosti: 

položka 
předpokládaná hodnota s DPH 

za položku 

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku 94.542.067,- 

Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 45.648.709,- 

Nákup služeb bezprostředně souvisejících s projektem 3.128.576,- 

Publicita projektu 32.000,- 

CELKEM PROJEKT 143.351.352,- 

 


