
        

 

 

 

     

Ministerstvo kultury 

 

Ing. Josef Praks 

ředitel Odboru projektového řízení a informačních technologií 

 

 

V Praze dne 25.1.2017 

Č.j. : MK 6469/2017 OPŘIT 

 

Vážený pane magistře 

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů k předmětu „Výdaje na 

kybernetickou bezpečnost“ Vám sděluji: 

 

Dotaz č. 1:  Kolik vydalo ministerstvo a jemu podřízené organizace na kybernetickou      

  bezpečnost v roce 2016? 

Odpověď: Ministerstvo kultury vydalo na projekty týkající se kybernetické bezpečnosti a na 

provoz systémů zajišťujících kybernetickou bezpečnost cca. 11mil Kč. Dále 

uvádíme, že Ministerstvo kultury nemá žádné podřízené organizace, pouze 

příspěvkové organizace, u kterých je zřizovatelem, které mají samostatnou právní 

subjektivitu. 

 

Dotaz č. 2: Jak vysoká je tato suma v porovnání s předchozími lety? 

Odpověď: Suma vynaložených prostředků na kybernetickou bezpečnost má vzrůstající 

tendenci s ohledem na nárůst nových projektů spojených s legislativou a 

připravovanými eGovernment  projekty. 

 

Dotaz č. 3: Kolik plánuje ministerstvo a jemu podřízené organizace do kybernetické 

bezpečnosti investovat letos? Čeho se investice bude týkat (např. software, 

hardware, lidské kapacity)? 

Odpověď: Ministerstvo kultury by rádo investovalo do kybernetické bezpečnosti přibližně 

stejný objem prostředků jako v loňském roce. Investice by měly být rozprostřeny 

napříč celou oblastí kybernetické bezpečnosti. 

 

Dotaz č. 4: Jak velkou rozpočtovou položku kybernetická bezpečnost tvoří? Jak vysoko je v 

prioritách úřadu? 

Odpověď: Kybernetická bezpečnost tvoří v rozpočtu na IT oblast cca. 20% a prolíná se 

s ohledem na komplexní přístup Ministerstva kultury k IT i ostatními 

rozpočtovými položkami. Kybernetická bezpečnost je jednou z hlavních priorit 

Ministerstva kultury v oblasti IT. 

 

Dotaz č. 5: Kolik lidí se stará o kybernetickou bezpečnost ministerstva? Jde o vlastní 

zaměstnance nebo externí firmu (případně jakou)? 

Odpověď: Na Ministerstvu kultury je oblast kybernetické bezpečnosti řešena komplexně a 

starají se o ni jak vlastní, tak i externí zaměstnanci. Z bezpečnostních důvodů 



nebudeme uvádět názvy firem s ohledem na spojitosti s bezpečnostními produkty 

a ani konkrétní počty osob ve spojitosti s kybernetickou bezpečností. 

 

Dotaz č. 6: Potýkáte se v souvislosti s kybernetickou bezpečností s nějakými zásadními 

problémy či nedostatky? 

Odpověď: V souvislosti s kybernetickou bezpečností se Ministerstvo kultury nepotýká se 

žádnými zásadními problémy. 

 

 

 

S pozdravem  

 

Ing. Josef Praks 

ředitel OPŘIT 

 

Příjemce:  

Mgr. Ondřej Vyhnanovský 

Lidové noviny 

Karla Engliše 519/11 

150 00 Praha 


