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• 330 mil. EUR 

• rozšíření, propojení, konsolidace datového fondu, zajištění 

úplného elektronického podání a elektronizaci agend  

(např. eCulture, eHealth, eJustice, eProcurement) 

• modernizace informačních a komunikačních systémů pro 

specifické potřeby subjektů veřejné správy a složek 

integrovaného záchranného systému 

• kybernetická bezpečnost 

 

SC 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT 
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PROJEKTOVÉ OKRUHY IP3 

 
• 3.1. Úplné elektronické podání 

• 3.2. Kontaktní místa 

• 3.3. Elektronizace odvětví: eLegislativa, eSbírka 

• 3.4. Elektronizace odvětví: eCulture 

• 3.5. Elektronizace odvětví: eEducation 

• 3.6. Elektronizace odvětví: sociální služby, pojištění, dávky 

• 3.7. Elektronizace odvětví: eHealth 

• 3.8. Elektronizace odvětví: výběr daní a pojištění 

• 3.9. Elektronizace odvětví: eJustice 

• 3.10. Elektronizace odvětví: eProcurement 

• 3.11. Elektronizace odvětví: eArchivace (NDA) 
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http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-1-uplne-elektronicke-podani-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-1-uplne-elektronicke-podani-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-2-kontaktni-mista-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-2-kontaktni-mista-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-3-eo-esel-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-3-eo-esel-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-3-eo-esel-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-3-eo-esel-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-4-eo-eculture-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-4-eo-eculture-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-5-eo-eeducation-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-5-eo-eeducation-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-6-eo-socialni-sluzby-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-6-eo-socialni-sluzby-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-7-eo-ehealth-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-7-eo-ehealth-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-8-eo-vyber-dani-a-pojisteni-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-8-eo-vyber-dani-a-pojisteni-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-9-eo-ejustice-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-9-eo-ejustice-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-10-eo-eprocurement-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-10-eo-eprocurement-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-11-eo-earchivace-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-11-eo-earchivace-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-11-eo-earchivace-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-3-11-eo-earchivace-pdf.aspx


 

PROJEKTOVÉ OKRUHY IP3 

 
• 4. Zpřístupnění obsahu, transparentnost, opendata 

• 5.1. ROZŠÍŘENÍ, PROPOJENÍ A KONSOLIDACE DATOVÉHO 

FONDU VEŘEJNÉ SPRÁVY A JEHO EFEKTIVNÍ A BEZPEČNÉ 

VYUŽÍVÁNÍ DLE JEDNOTLIVÝCH AGEND 

• 5.2. Prostorová data a služby 

• 6.1. TECHNOLOGICKÁ A KOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA 

(DATOVÁ CENTRA) 

• 6.2. BEZPEČNOST A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 

• 6.3. SDÍLITELNÉ SLUŽBY TECHNOLOGICKÉ 

INFRASTRUKTURY 

• 7. Kybernetická bezpečnost 

• 8.1. Elektronická identita  

• 8.2. Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS) 

• 9. ELEKTRONIZACE PODPŮRNÝCH PROCESŮ 
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http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-4-opendata-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-4-opendata-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-5-1-konsolidace-datoveho-fondu-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-5-1-konsolidace-datoveho-fondu-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-5-1-konsolidace-datoveho-fondu-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-5-2-prostorova-data-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-5-2-prostorova-data-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-5-2-prostorova-data-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-6-1-technologicka-a-komunikacni-infrastruktura-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-6-1-technologicka-a-komunikacni-infrastruktura-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-6-2-bezpecnost-a-krizove-rizeni-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-6-3-sdilitelne-sluzby-technologicke-infrastruktury-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-6-3-sdilitelne-sluzby-technologicke-infrastruktury-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-7-kyberneticka-bezpecnost-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-7-kyberneticka-bezpecnost-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-7-kyberneticka-bezpecnost-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-8-1-elektronicka-identita-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-8-2-elektronicke-dorucovani-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-8-2-elektronicke-dorucovani-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-8-2-elektronicke-dorucovani-pdf.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/projektovy-okruh-9-elektronizace-podpurnych-procesu-pdf.aspx


• 4. Výzva – Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání 

(září 2015) 

• 10. Výzva – Kybernetická bezpečnost (říjen 2015) 

• 17. Výzva – eLegislativa, eSbírka, NDA (prosinec 2015) 

• 23. Výzva – Specifické informační a komunikační systémy a 

infrastruktura I. (únor 2016) 

• 26. Výzva – eGovernment I. (březen 2016) 

• 28. Výzva -  Specifické informační a komunikační systémy a 

infrastruktura II. (duben 2016) 

 

SC 3.2 – Vyhlášené a plánované výzvy 
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26. VÝZVA IROP – EGOVERNMENT I. 
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26. VÝZVA IROP – EGOVERNMENT I. 

 
Vyhlášení výzvy: 24. 3. 2016 

Příjem žádostí:  od 31. 3. 2016 do  29. 9. 2017 

Průběžná výzva – hodnocení projektů probíhá průběžně podle 

data podání žádosti 

Datum zahájení realizace projektu:  od 1. 1. 2014 

Datum ukončení realizace projektu:  do 31. 12. 2021 

- realizace projektu nesmí být ukončena před datem podání 

žádosti o podporu.  
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26. VÝZVA IROP – PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 
Hlavní podporované aktivity: 

Projektový okruh SRRVS č. 3.4 - eCulture 

• Informační systémy pro snadný přístup odborné i laické veřejnosti 
ke kulturnímu obsahu a dat kulturní povahy v digitální podobě a v 
podobě open dat a zvýšení využití kulturního obsahu 

• Vytvoření informačního systému prezentace digitálního obsahu 
kulturního dědictví veřejnosti a otevřeného portálu kultury – 
Czechiana 

Projektový okruh SRRVS č. 3.5 – eEducation 

• Informační systémy v oblasti vzdělávání 

• Optimalizace a konsolidace dat v oblasti eEducation 

Projektový okruh SRRVS č. 3.6 – sociální služby, pojištění, dávky 

• Rozvoj stávajících informačních systémů pro výkon agend v sociální 
oblasti 

• Informační systémy pro klienty a orgány veřejné moci v sociální 
oblasti a pro poskytovatele sociální péče 

 

 

 

 

9 



 
26. VÝZVA IROP – PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 
Podporované aktivity jsou rozděleny na hlavní a vedlejší 

Hlavní podporované aktivity: 

Projektový okruh SRRVS č. 3.7 – eHealth 

• Informační systémy v následujících oblastech: 
– sdílení informací mezi poskytovateli zdravotní péče 

– informace o zdravotní péči pro pacienty 

– sdílení informací o preskripci, žádankách, čekacích 
listech na lékařské výkony 

– péče o chronické pacienty 

– telemedicína 

• Vybudování základní informační infrastruktury pro 
agendu zdravotnictví 
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26. VÝZVA IROP – PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 
Hlavní podporované aktivity: 

Projektový okruh SRRVS č. 3.8 – výběr daní a pojištění 

• Elektronická evidence tržeb 

• Rozšíření přenesené daňové povinnosti 

• Kontrolní hlášení 

• Elektronizace formulářů daňové a celní správy 

• Informační systémy pro výkon státního dozoru hazardního průmyslu 

Projektový okruh SRRVS č. 3.9 – eJustice 

• Elektronizace agend soudů a státních zastupitelství 

• Sdílení informací složek resortu spravedlnosti 

• Informační systémy sběru statistických dat a evaluací v oblasti justice 
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26. VÝZVA IROP – PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 
Hlavní podporované aktivity: 

Projektový okruh SRRVS č. 8.1 – Elektronická identita 

• Zavedení elektronické identity fyzické osoby, oprávnění fyzické osoby, 

mandát fyzické osoby, role fyzické osoby 

• Zavedení elektronické identity úředníka a profesních identit 

• Nástroje pro správu životního cyklu elektronické identity 

Projektový okruh SRRVS č. 8.2 – Elektronické doručování a ekvivalence 

dokumentů (eIDAS) 

• Služby kvalifikovaného elektronického doporučeného doručování podle 

nařízení eIDAS 

• Služby právního účinku elektronických dokumentů podle nařízení eIDAS.  
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26. VÝZVA IROP – PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 
Hlavní podporované aktivity: 

Projektový okruh SRRVS č. 3.10 eProcurement 

• Rozšíření Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) 

Projektový okruh SRRVS č. 4 Zpřístupnění obsahu, transparentnost, opendata 

• Národní katalog a jeho napojení na Evropský katalog a propojení doménových (lokálních) 
katalogů otevřených dat  

• Doplnění agendových informačních systémů o publikaci otevřených dat 

Projektový okruh SRRVS č. 5.2 Prostorová data a služby 

• Vybudování národní infrastruktury pro prostorové informace (NIPI), která zajistí 
koordinovanou tvorbu, správu, propojení datového fondu prostorových informací veřejné 
správy a jednotný garantovaný přístup pro data a služby - Národní geoportál (NGP) 

• Vytvoření informačního systému pro tvorbu a prezentaci prostorových informací pro složky 
IZS s ohledem na specifické úkoly v oblasti IZS a krizového řízení. 

• Zkvalitňování, harmonizace a další rozvoj datového fondu prostorových dat České 
republiky nejvyšší míry přesnosti a garance kvality jako podklad pro rozhodovací procesy 
veřejné správy s možností jejich nového pořízení nebo využití a konsolidaci stávajících 
prostorových dat a s tím spojená tvorba nových služeb a nových funkcionalit ve stávajících 
informačních systémech. 

• Zajištění garantovaných informačních systémů veřejné správy a IZS pro efektivní využívání 
prostorových informací pro činnosti veřejné správy a další široké využití celou společností 
(včetně využití prostorových dat při řešení životních situací) 
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26. VÝZVA IROP – PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 
Vedlejší podporované aktivity: 

• pořízení studie proveditelnosti, 

• stavební úpravy nezbytné pro zajištění bezpečné funkčnosti pořizovaného 

informačního systému, 

• výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a na 

organizaci výběrových a zadávacích řízení, 

• povinná publicita, 

• pořízení koncových HW zařízení, 

• odborné konzultace a dozor při implementaci, 

• stavební úpravy a stavební práce, které vyžadují stavební povolení, 

nezbytné pro zajištění bezpečné funkčnosti pořizovaného informačního 

systému a bezprostředně související s realizací projektu (kromě liniových 

staveb). 
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26. VÝZVA IROP – PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 
Způsobilé výdaje – hlavní aktivity: 

Pořízení majetku 

• pořízení drobného hmotného majetku – HW, 

• pořízení drobného nehmotného majetku – SW,  

• pořízení dlouhodobého hmotného majetku – HW, 

• pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – SW  

DPH 

• pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet 

vstupu, 

• DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke 

kterému se vztahuje. 

Do pořízení HW/SW se řadí i následná implementace, nezbytné zaškolení 

obsluhy, testovací provoz a provozní dokumentace pořízeného HW/SW. 
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26. VÝZVA IROP – PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 
Způsobilé výdaje – hlavní aktivity: 

• V souvislosti s komunikační infrastrukturou je způsobilý 

investiční nákup již vybudovaných komunikačních tras (např. 

optických vláken), bez ohledu na způsob dodavatelského 

vybudování. 

• V případě, že by součástí výdajů byl pronájem vlnové délky 

(„lambdy“) ve vlákně, které není ve vlastnictví příjemce, jedná 

se o nezpůsobilý výdaj.  
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26. VÝZVA IROP – PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 
Způsobilé výdaje – vedlejší aktivity: 

Pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu 

• výdaje na zpracování studie proveditelnosti,  

• výdaje na zpracování zadávacích dokumentací k veřejným zakázkám a na 
organizaci výběrových a zadávacích řízení, 

Stavební úpravy 

• výdaje na stavební úpravy, bezprostředně související s realizací projektu 
(zejména stavební úpravy serverovny a související infrastruktury, stavebně-
montážní práce, např. instalace elektrických rozvodů a zařízení včetně 
elektrocentrály, instalace a montáže klimatizace, zhášecího systému, 
přístupového a zabezpečovacího systému a s tím související kompletační a 
dokončovací práce). 

Povinná publicita 

• výdaje podle kap. 13 Obecných pravidel. 

DPH 

• pokud nemá plátce DPH k podporovaným aktivitám nárok na odpočet na 
vstupu, 

• DPH je způsobilým výdajem, jen je-li způsobilým výdajem plnění, ke kterému se 
vztahuje. 
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26. VÝZVA IROP – PODPOROVANÉ AKTIVITY 

 
Nezpůsobilé výdaje (výběr): 

• datové úložiště bez vazby na nově pořízený nebo modernizovaný 

informační systém, 

• stavební práce, které vyžadují stavební povolení, 

• pronájem vlnové délky („lambdy“) ve vlákně, které není ve vlastnictví 

příjemce, 

• náklady na mzdy, platy, náhrady mezd a platů, ostatní osobní náklady, 

povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem, 

• nestandardní záruky za jakost, 

• cestovné 
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26. VÝZVA IROP – INDIKÁTORY 

 
Indikátory: 

Indikátor výstupu 

3 05 00 Počet pořízených informačních systémů 

• Povinný k výběru a naplnění pro všechny projekty výzvy. Výchozí hodnota 
je vždy 0. Žadatel v žádosti o podporu vyplňuje cílovou hodnotu a datum, ke 
kterému se zavazuje ji naplnit. K naplnění cílové hodnoty indikátoru musí 
dojít nejpozději k datu ukončení realizace projektu. 

Indikátor výsledku 

3 05 15 Nová funkcionalita informačního systému 

• Povinný k výběru a naplnění pro všechny projekty výzvy. Žadatel v žádosti 
o podporu vyplňuje výchozí hodnotu (k datu zahájení realizace projektu) a 
cílovou hodnotu a datum, ke kterému se zavazuje ji naplnit. K naplnění 
cílové hodnoty indikátoru musí dojít nejpozději k datu ukončení realizace 
projektu. 

• min. 3 nové funkcionality, tolerance 1 funkcionalita, pokud žadatel zvolí 4 
nebo více funkcionalit 
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26. VÝZVA IROP – MÍSTO REALIZACE 

 
Projekty budou realizovány na území celé ČR včetně území hl. m. 
Prahy.  

• V případě organizačních složek státu, příspěvkových organizací 
organizačních složek státu, státních organizací a státních podniků 
musí mít pořízené informační systémy celoplošnou dostupnost – 
žadatel toto popíše v kapitole č.  4 Studie proveditelnosti spolu se 
zdůvodněním potřeby celoplošné dostupnosti. 

• Projekty krajů a organizací zřizovaných nebo zakládaných kraji 
mohou být realizovány na území kraje nebo několika krajů kromě 
území hl. m. Prahy – žadatel toto popíše v kapitole č.  4 Studie 
proveditelnosti spolu se zdůvodněním potřeby dopadu na dané 
území. 

• Projekty obcí a organizací zřizovaných nebo zakládaných obcemi 
mohou být realizovány na území obce nebo několika obcí kromě 
území hl. m. Prahy – žadatel toto popíše v kapitole č.  4 Studie 
proveditelnosti spolu se zdůvodněním potřeby dopadu na dané 
území. 
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26. VÝZVA IROP – VAZBA NA STRATEGIE 

 
• Podporované aktivity v této výzvě musí vycházet z jednoho z 

projektových okruhů č. 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 8.1 nebo 8.2 

Implementačního plánu č. 3 Strategického rámce rozvoje veřejné 

správy. 

• Podporované aktivity, vycházející z PO 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 a 3.9, 

musí v případě projektů organizačních složek státu, příspěvkových 

organizací organizačních složek státu, státních organizací a státních 

podniků vycházet z platné zastřešující resortní strategie.  

• Podporované aktivity, vycházející z PO 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 a 3.9, 

musí v případě projektů krajů a organizací zřizovaných nebo 

zakládaných kraji vycházet z platné zastřešující resortní strategie 

nebo zastřešující strategie kraje. 
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26. VÝZVA IROP – VAZBA NA STRATEGIE 

 
• Podporované aktivity, vycházející z PO 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 a 3.9, 

musí v případě projektů obcí a organizací zřizovaných nebo 

zakládaných obcemi vycházet z platné zastřešující resortní 

strategie nebo zastřešující strategie kraje nebo zastřešující 

strategie obce. 

• Vazbu projektu na zastřešující strategii žadatel popíše ve studii 

proveditelnosti. Pokud je strategie veřejně dostupná v prostředí sítě 

Internet (např. na www obce/kraje/organizace apod.), žadatel uvede 

rovněž odkaz na danou strategii. Pokud strategie tímto způsobem 

veřejně dostupná není, žadatel strategii doloží jako přílohu studie 

proveditelnosti. 
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26. VÝZVA IROP – SOUHLASNÉ STANOVISKO ÚHA 

 
Záložka Přiložené dokumenty 

• Souhlasné Stanovisko hlavního architekta 

eGovernmentu 

– Souhlasné stanovisko podepsané ředitelem Útvaru hlavního 

architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra ČR dle vzoru 

v příloze č. 3 pravidel 23. výzvy.  

– Místo stanoviska podle vzoru č. 3 Pravidel je možné přiložit 

stanovisko hlavního architekta eGovernmentu podle usnesení 

vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11. 2015.    
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26. VÝZVA IROP – FINANČNÍ LIMITY 

 
Alokace 
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Celková částka 

dotace z EFRR 

a SR  

  

Evropský fond pro regionální 

rozvoj – 2 436 000 000 Kč, 

SR – max. 576 614 395, 25 

Kč. 

  



 

26. VÝZVA IROP – FINANČNÍ LIMITY 

 Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt:  

• 1 000 000 Kč 

Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt: 

Organizační složky státu 

• 450 000 000 Kč 

Příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace, 
státní podniky 

• 50 000 000 Kč 

Kraje  

• 100 000 000 Kč 

Organizace zakládané nebo zřizované kraji 

• 20 000 000 Kč 

Obce (kromě Prahy a jejích částí) 

• 30 000 000 Kč 

Organizace zakládané nebo zřizované obcemi (kromě Prahy a jejích částí) 

• 15 000 000 Kč 

 

 25 



DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST 
 

PhDr. Aleš Pekárek 

 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Odbor řízení operačních programů  
E-mail: ales.pekarek@mmr.cz 

 
 


