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SC 3.2 ZVYŠOVÁNÍ EFEKTIVITY A TRANSPARENTNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY 

PROSTŘEDNICTVÍM ROZVOJE VYUŽITÍ A KVALITY SYSTÉMŮ IKT 
 

Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT 

Název kritéria 

Aspekt hodnocení podle 
Metodického pokynu pro řízení 

výzev, hodnocení a výběr projektů 
Hodnocení (ANO/NE/NERELEVANTNÍ) Referenční dokument 

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

Potřebnost 

ANO - Ze souhlasného stanoviska Hlavního 
architekta eGovernmentu/studie proveditelnosti 
(pouze pro projekty ÚSC pod 15 mil. Kč bez 
vazby na centrální systémy VS) vyplývá, že je 
v souladu se Strategickým rámcem rozvoje 
veřejné správy ČR pro období 2014–2020 
(Strategický rámec), jeho implementační plány a 
projektovými okruhy. 

NE - Ze souhlasného stanoviska Hlavního 
architekta eGovernmentu/ studie proveditelnosti 
nevyplývá zřejmá vazba na Strategický rámec, 
jeho implementační plány a projektové okruhy. 

 žádost o podporu 

 Implementační plány a 
Strategický rámec rozvoje 
veřejné správy ČR pro 
období 2014–2020 

 studie proveditelnosti 

 souhlasné stanovisko 
Hlavního architekta 
eGovernmentu 

 

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.  

Potřebnost 

Účelnost 

Proveditelnost 

ANO - K žádosti bylo předloženo příslušné 
souhlasné stanovisko podle příjemce, typu 
projektu a podle velikosti projektu. 

NE - K žádosti nebylo předloženo příslušné 
souhlasné stanovisko podle příjemce, typu 
projektu a podle velikosti projektu. 

 příloha – souhlasné 
stanovisko Hlavního 
architekta  

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

Proveditelnost 

Účelnost 

ANO - Žadatel ve studii proveditelnosti a žádosti 
prokázal, že má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

NE - Žadatel ve studii proveditelnosti a žádosti 
neprokázal, že má zajištěnou administrativní, 
finanční a provozní kapacitu k realizaci a 
udržitelnosti projektu. 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 
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Výdaje na hlavní aktivity v rozpočtu projektu odpovídají tržním 
cenám. 

Hospodárnost 

ANO - Rozpočet projektu odpovídá běžným 
tržním cenám (kvalitativní posouzení přiměřenosti 
výsledků s ohledem k rozpočtu projektu). 

NE - Rozpočet projektu neodpovídá běžným 
tržním cenám (kvalitativní posouzení přiměřenosti 
výsledků s ohledem k rozpočtu projektu). 

 žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

 

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

Hospodárnost  

ANO - Z rozpočtu projektu je zřejmé, že 
minimálně 85 % způsobilých výdajů je zaměřeno 
na hlavní aktivitu projektu. 

NE - Z rozpočtu je zřejmé, že více než 15 % 
způsobilých výdajů je zaměřeno na vedlejší 
aktivity projektu. 

 žádost o podporu 

 rozpočet projektu 

 studie proveditelnosti 

Harmonogram realizace projektu je reálný a proveditelný. 
 

Proveditelnost 

ANO - Navrhovaný harmonogram projektu je 
reálný a proveditelný. 

NE - Navrhovaný harmonogram projektu není 
reálný nebo proveditelný. 

 studie proveditelnosti 

Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům projektu. Účelnost 

ANO - Cílové hodnoty indikátorů odpovídají cílům 
projektu. 

NE - Cílové hodnoty indikátorů neodpovídají 
cílům projektu. 

  žádost o podporu 

 studie proveditelnosti 

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

 

Efektivnost 

Hospodárnost 

ANO - Projekt dosáhl minimální hodnoty 
ukazatelů.  

NE - Projekt nedosáhl minimální hodnoty 
ukazatelů.  

NERELEVANTNÍ – Nemusí se provádět. 

 studie proveditelnosti 

 MS2014+ 

 specifická pravidla výzvy 
pro žadatele a příjemce 


