
Specifický cíl 3.2 
Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy  
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů

Alokace 330 mil. EUR

Územní 
zaměření 
podpory:

Území všech krajů ČR včetně hl. m. Prahy. Aktivity jsou neoddělitelné z hlediska geografické působnosti. Většina 
orgánů veřejné moci s celorepublikovou působností sídlí v Praze a tedy i  investice do jejich informačních a komu-
nikačních technologií (IKT) systémů budou umístěny v Praze. 

Typy  
projektů:

 eGovernment
    Podpora projektů z oblasti eGovernmentu a informačních a komunikačních systémů veřejné správy v rozsahu 

rozšíření, propojení, konsolidace systémů, aplikací a datového fondu veřejné správy a jeho publikování, včetně 
cloudových řešení. Cílem je efektivní a bezpečné využívání jednotlivých agend na principu “open data“, využí-
vání pořízených dat, založeného na zásadě sdílení pořízených dat a jejich přístupnosti dalším subjektům veřej-
né správy i mimo ni. Dalším typem projektů je zajištění úplného elektronického podání a elektronizace agend 
(např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement, eSbírka, eLegislativa, elektronické identifikace, autentizace 
a autorizace). 

    Příklady nových funkcionalit:
    –  samoobslužné získání výpisů z některých registrů veřejné správy a elektronické podání vůči veřejné správě; 

propojování datového fondu veřejné správy, vybudování centralizovaných agendových informačních systémů 
veřejné správy, aby umožňovaly sdílení dat; zajištění provozní spolehlivosti, bezpečnosti, provozního a bez-
pečnostního dohledu, propojení významných IS a prvků kritické infrastruktury s dohledovým systémem, pro-
pojení dohledového systému CMS 2.0 na CERT NBU; interoperabilita na území státu s přesahem v rámci EU. 

 Kybernetická bezpečnost
    Pro zvýšení kybernetické bezpečnosti budou podporovány projekty orgánů veřejné moci zaměřené na ochra-

nu informačních a komunikačních (včetně radiokomunikačních) technologií VS včetně její infrastruktury, a to 
v souladu se standardy definovanými v zákoně č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti – vznik a vybavení 
dohledových center, projekty implementující technická opatření stanovená v zákoně o kybernetické bezpečnosti 
(redundantní řešení apod.). 

 Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura
    Vytváření nových a modernizace stávajících informačních a komunikačních systémů pro potřeby subjektů 

veřejné správy a složek IZS v oblasti spisové služby, archivnictví, vládního spojení, informačních systémů pro 
potřeby samosprávných agend, rozvoj radiokomunikační infrastruktury státu, technologií.

    Příklady nových funkcionalit:
    –  samoobslužný proces pro úředníky veřejné správy; integrace datového fondu orgánu veřejné moci (OVM) 

a jeho propojení s dalšími orgány, aby bylo možné data sdílet a využívat i v jiných IS veřejné správy; interopera-
bilita na území státu s přesahem v rámci EU, např. implementací systému podle nařízení eIDAS o elektronické 
identitě a službách vytvářejících důvěru; logická centralizace a celoplošná dostupnost provozních informačních 
systémů v rámci OVM; celoplošná dostupnost specifických informačních a komunikačních systémů, např. sys-
tému pro komunikaci složek IZS; zrychlení a zjednodušení vnitřních procesů a elektronizace vnitřních procesů, 
vytvořením standardů výkonu VS a vytvořením či úpravou agendových informačních systémů s možností pod-
pory procesního postupu; zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních systémů.

Příjemci: organizační složky státu; příspěvkové organizace organizačních složek státu; státní organizace; kraje; organiza-
ce zřizované nebo zakládané kraji; obce; organizace zřizované nebo zakládané obcemi; státní podnik



OBECNÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI

Projekt je svým zaměřením v souladu s cíli a podporovanými aktivitami výzvy.

Projekt je v souladu s podmínkami výzvy.

Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu.

Projekt respektuje minimální a maximální hranici celkových způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

Projekt respektuje limity způsobilých výdajů, pokud jsou stanoveny.

Výsledky projektu jsou udržitelné. 

Projekt nemá negativní vliv na žádnou z horizontálních priorit IROP (udržitelný rozvoj, rovné příležitosti a zákaz diskriminace, 
rovnost mužů a žen). 

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

Projekt je v souladu s pravidly veřejné podpory.

Statutární zástupce žadatele je trestně bezúhonný.

KRITÉRIA FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ

Žádost o podporu je podána v předepsané formě.

Žádost o podporu je podepsána oprávněným zástupcem žadatele.

Jsou doloženy všechny povinné přílohy a obsahově splňují náležitosti, požadované v dokumentaci k výzvě.

SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI PRO SC 3.2

Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Projekt je v souladu se Strategickým rámcem rozvoje veřejné správy České republiky 2014+ a jeho implementačními plány.

Souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu pro projekty územních samosprávných celků nad 15 mil. Kč 
celkových způsobilých výdajů, pokud se nebudou vázat na centrální systémy veřejné správy, nebo všechny projekty, které se 
budou vázat centrální systémy veřejné správy, a pro všechny projekty OSS. 

Žadatel má zajištěnou administrativní, finanční a provozní kapacitu k realizaci a udržitelnosti projektu.

Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním cenám.

Minimálně 85 % způsobilých výdajů projektu je zaměřeno na hlavní aktivity projektu.

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný.

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu.

V hodnocení eCBA/finanční analýze projekt dosáhne minimálně hodnoty ukazatelů, stanovené ve výzvě.


