
 
 

 
PŘÍLOHA č. 2 SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI 
Projektový záměr musí splnit všechna níže uvedená, specifická kritéria přijatelnosti.  
V této části mohou být uvedena pouze některá kritéria, zásadní pro sestavení programového 
rámce. Následující plná projektová žádost bude muset splnit všechny požadavky obecných 
i specifických pravidel IROP, která nejsou k datu vyhlášení této výzvy finální. 
 

číslo SPECIFICKÁ KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI  ANO/NE 

1 Souhlasné stanovisko Hlavního architekta eGovernmentu  

2 Projekt je v souladu s Prováděcím dokumentem programu Digitální 
Česko pro čerpání z IROP 2021 - 2027  

 

 
 

číslo AKTIVITA eGOVERNMENT ANO/NE 

1 
 

Projekt přináší inovace v podobě nových funkcionalit informačních systémů. Každý 
pořízený (nový nebo inovovaný) informační systém musí mít projektem zavedeny 
minimálně tři nové funkcionality, například z níže uvedených: 

 nová samoobslužná služba veřejné správy z katalogu služeb veřejné správy;  
 přispívání do propojeného nebo datového fondu veřejné správy;  

 interoperabilita na území státu pomocí referenčního rozhraní veřejné správy 
s přesahem i např. v rámci EU; 

 logická centralizace a celoplošná dostupnost v rámci orgánů veřejné moci 
(OVM ) a soukromoprávních uživatelů údajů (SPUU) sdílejících informační  
systém veřejné správy nebo soukromoprávní systém pro využívání údajů; 

 zvýšená spolehlivost, bezpečnost a průchodnost provozních informačních  
systémů, spravovaných jednotlivými OVM s využitím sdílení ICT platforem; 

 lepší dostupnost služeb veřejné správy nebo interoperabilita na území státu 
s přesahem v rámci EU; 

 využívání služeb národního bodu pro identifikaci a autentizaci; 
 zavedení metod automatizace a robotizace ve veřejné správě;  

 využívání služeb cloud computingu z katalogu služeb cloud computingu; 
 budování informačního systému veřejné správy s podporou samostatných 

a oddělených modulů (kontejnerů) komunikujících pomocí mikroslužeb se 
zabráněním vendor lock-in. 

 

 
 

číslo AKTIVITA KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST ANO/NE 

1 Projekt je zaměřen na realizaci technických bezpečnostních opatření 
podle hlavy II, vyhlášky č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, 
kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, 
náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat 
(dále jen „vyhláška o kybernetické bezpečnosti“) 

 

 


