
Způsobilost níže uvedených výdajů byla schválena garantem oblasti intervence 2.1 Řídícího orgánu 
IOP. V případě potřeby bude přehled výdajů doplňován.  

Před předložením zadávací dokumentace ke kontrole na CRR si žadatele ověří, zda předmět 
zakázky je v níže uvedeném přehledu. Pokud v přehledu předmět zakázky není uveden, CRR zajistí 
posouzení způsobilosti a doplní výdaj do přehledu. 

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU 

VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ 

Pořízení nového operačního 
systému 

Nutné pro funkčnost 
pořizovaného SW řešení. 

Prostá obnova, např. z důvodu 
ukončení podpory Win XP. 

Pořízení nového MS Office Nutné pro funkčnost 
pořizovaného SW řešení, např. 
pořízení systému správy 
dokumentů, kde klientem je MS 
Office. 

Rozšíření stávajícího počtu 
licencí. 
Nové, vyšší verze MS Office. 

Přikoupení licencí mail serveru V rámci podpory nové 
elektronizace procesů. 

Pokud se nejedná o podporu 
nové elektronizace procesů. 

Pořízení poštovního serveru Pokud díky pořízení dojde 
k elektronizaci procesů. 

Náhrada bez nových funkcí pro 
podporu elektronizace procesů. 

Centrální evidence smluv V rámci podpory nové 
elektronizace procesů. 

Upgrade stávajících modulů. 
Moduly k agendám, které již 
byly v minulosti 
elektronizovány. 

Katalog rizik V rámci podpory nové 
elektronizace procesů. 

Upgrade stávajících modulů. 
Moduly k agendám, které již 
byly v minulosti 
elektronizovány. 

Nákup nových modulů do 
stávajícího IS 

V rámci podpory nové 
elektronizace procesů. 

Upgrade stávajících modulů. 
Moduly k agendám, které již 
byly v minulosti 
elektronizovány. 

Moduly Územní plánování, 
Památky 

V rámci podpory nové 
elektronizace procesů. 

Upgrade stávajících modulů. 
Moduly k agendám, které již 
byly v minulosti 
elektronizovány. 

Nová počítačová telefonní síť Pořízení SW nutného pro 
funkčnost počítačové telefonní 
sítě. 

Pořízení HW. 

Pořízení archivačního systému V rámci konsolidace HW/SW. Prostá obnova. 

Informační systém pro 
městskou policii 

Pokud je navázáno na 
podporované aktivity. 

Bez vazby na podporované 
aktivity. 

Nákup antivirového systému V rámci aktivity na zabezpečení 
dat. 

Upgrade stávajícího SW. 
Prodloužení licencí. 

Instalace a konfigurace 
pořízeného SW 

Pokud se jedná o součást 
pořízeného SW. 

Není. 

Sjednocení platformy 
operačních systémů a 
používaného kancelářského 
SW 

Není. Vždy. 



VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU 

VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ 

Office 365 Není. Vždy.  

Google Apps. Není. Vždy. 

Elektronická pokladna Pořízení SW nutného pro 
funkčnost systému. 

Pořízení HW. 

Informační kiosky Pouze pořízení SW 
podporujícího elektronickou 
komunikaci s občanem. 

Pořízení samotného kiosku. 

Elektronická úřední deska Pouze pořízení SW 
podporujícího elektronickou 
komunikaci s občanem. 

Pořízení obrazovek úřední 
desky. 

Redakční systém Záleží čeho redakční systém – 
portál občana apod. ano. 

Bez návaznosti na podporované 
aktivity. 

Samoobslužná pokladna pro 
správní poplatky 

Pořízení SW nutného pro 
funkčnost systému. 

Pořízení HW. 

Mobilní aplikace, které umožní 
snadnou interakci občana 
s nabízenými službami města 
 

Pouze pokud funguje v rámci 
TC obce. 

Není. 

Systém pro evidenci příchodů, 
odchodů a pohybu 
zaměstnanců mezi budovami 
 

Není. Vždy, nejedná se o 
podporovanou aktivitu. 

Rozklikávací rozpočet Pokud se jedná o SW, který 
slouží k elektronické 
komunikaci s občany s přímou 
návazností na ekonomické IS 
 

Bez vazby na podporované 
aktivity. 

Konsolidace vyvolávacího 
systému 

Pořízení SW nutného pro 
funkčnost systému. Např. 
zveřejňování pořadí na 
webových stránkách města, kdy 
přijdu na řadu… v rámci portálu 
občana 

Pořízení HW. 

Elektronický podpis s časovým 
razítkem 

Pokud by příjemce byl 
certifikační autoritou. 

V ostatních případech; nejedná 
se o pořízení SW. 

Zavedení online formulářů Jako podpora elektronizace 
procesů a dat. 

Není. 

Systém pro elektronizaci 
procesu jednání městského 
zastupitelstva 

Pořízení SW nutného pro 
funkčnost systému. 

Pořízení HW. 

Kiosek antivandal Pořízení SW nutného pro 
funkčnost systému. 

Pořízení samotného kiosku 

Rozšíření vyvolávacího 
systému 

Navázání na další agendy, 
zveřejňování pořadí na 
webových stránkách města, kdy 
přijdu na řadu… v rámci portálu 
občana 
 

Jen samostatný vyvolávací 
systém. 



VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SW, VČ. AGEND ÚŘADU 

VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ 

SW pro evidenci majetku 
(střeliva, výstroje, výzbroje) 
MP 

V rámci podpory nové 
elektronizace procesů. 

Upgrade stávajících modulů. 
Moduly k agendám, které již 
byly v minulosti 
elektronizovány. 

Integrace již provozovaného 
systému MP vůči GIS podkladů 

Není. Vždy. 

Propojení TC obce s TC kraje Propojení s digitálním archivem 
GIS. 
Územně analytické podklady 
kraje. 
Propojení s ekonomickým SW 
kraje. 

Není – jedná se o 
podporovanou aktivitu. 

Digitální technická mapa 
města 

Vždy. Není. 

SW pro evidenci docházky Není. Vždy. 

Hlasovací zařízení pro 
zastupitelstvo 

Pořízení SW nutného pro 
funkčnost systému. 

Pořízení HW – samotné 
hlasovací zařízení. 

Zavedení Portálu občana V rámci podpory elektronické 
komunikace s občany.  

Není. 

Zavedení Portálu úředníka V rámci podpory elektronické 
komunikace v rámci úřadu. 

Není. 

SW pro vedení agendy rady a 
zastupitelstva města 

V rámci podpory nové 
elektronizace procesů. 

Upgrade stávajících modulů. 
Moduly k agendám, které již 
byly v minulosti 
elektronizovány. 

Uživatelské školení Součást pořizovaného majetku 
(SW, HW) 
Odborné školení v oblasti 
virtualizace a bezpečnosti 

Obecné školení, např. Office 

 



 

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ HW 

VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ 

Pořízení nových počítačů, 
tabletů 

Pokud je nutné k zavedení 
virtualizace – terminály, ale 
musí se prokázat, že stávající 
HW to nemůže provozovat 

Prostá obnova, např. z důvodu 
zastaralých počítačů. 
Pro zastupitele obce. 
Pro školy, zařízení do učeben. 

Výměna telefonní ústředny Není. 
 

Vždy.  

Nákup skenovací linky V návaznosti na digitalizaci 
vstupů a výstupů. 

Prostá obnova stávajícího 
zařízení. 

Nákup multifunkčních zařízení V návaznosti na digitalizaci 
vstupů a výstupů. 
Nástroj pro digitalizaci dat. 

Prostá obnova stávajícího 
zařízení. 

Nákup tiskáren Není. Vždy. 

Nákup monitorů Pokud jsou součástí terminálů v 
rámci virtualizace desktopů. 

Prostá obnova stávajícího 
zařízení. 

Nákup terminálů Pokud jsou nutné v rámci 
virtualizace desktopů. 

Prostá obnova stávajícího 
zařízení. 

Nákup diskových polí V rámci konsolidace HW. Prostá obnova. 

Nákup nových serverů Pořízení je spojeno s nárůstem 
potřeby výpočetního výkonu při 
virtualizaci aplikací/desktopů, 
při realizaci nově pořizovaného 
SW systému pro elektronizace 
procesů/agend. 

Prostá obnova, např. z důvodu 
stáří. 

Tenký klient pro virtualizaci 
desktopů (koncová zařízení) 

Vždy v rámci virtualizace.  Prostá obnova. 

Switch V rámci konsolidace HW/ 
počítačové sitě. 

Prostá obnova. 

HW pro zálohování dat V rámci konsolidace HW/ 
počítačové sitě. 

Prostá obnova. 

UPS V rámci konsolidace HW/ 
počítačové sitě. 

Prostá obnova. 

Gateway server rack V rámci konsolidace HW/ 
počítačové sítě. 

Prostá obnova. 

Sloučení několika serverů a 
příslušných aplikací do 
jednoho výkonnějšího zařízení 

Pokud se jedná o virtualizaci 
serverů. 

Pokud se jedná o obměnu. 

Obnova CzechPOINT Není. Vždy - nejedná se o 
podporovanou aktivitu.  

Oprava/rekonstrukce rozhlasu  Není. Vždy. 

Pořízení telefonů jako nutná 
součást virtualizace ústředny 

Není. Vždy. 

Instalace a zprovoznění 
pořízeného HW 

Pokud se jedná o součást 
pořízeného HW. 

Není. 

 



 

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ HW 

VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ 

Switche s možností IRF 
virtualizace 

Vždy v rámci virtualizace. Prostá obnova. 

Náhrada staré ústředny IP 
telefonií 

Pořízení SW nutného pro IP 
telefonii. 

Pořízení HW. 

Elektronická autentizace – 
token 

Pokud je doplňkovou součástí 
širšího řešení bezpečnosti dat. 

Samostatně. 

Digitalizace dat HW/SW nutný k digitalizaci Samotný proces digitalizace dat 

 



 

VÝDAJE NA POŘÍZENÍ SÍTĚ 

VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ 

Budování wifi spojení  V rámci konsolidace sítě. Pokud se nejedná o konsolidaci 
sítě. 
Budování Wifi sítě pro 
veřejnost není podporovanou 
aktivitou výzvy. 

Rozšíření městské sítě MAN V rámci konsolidace sítě. Pokud se nejedná o konsolidaci 
sítě.  
Vybudování sítě pro veřejnost 
není podporovanou aktivitou 
výzvy. 

Intranet V rámci konsolidace sítě. Pokud se nejedná o konsolidaci 
sítě.  

Vybudování optického spoje 
mezi budovami města 

Není. Vždy. 

Rozvod optické sítě pro síť LAN 
a VoIP 

Menší úpravy strukturované 
kabeláže. 

Budování optické sítě. 

Výměna kabeláže, instalace 
nové kabeláže 

Menší úpravy strukturované 
kabeláže. 

Vždy. 

Upravení počítačové sítě 
(zamezení přetížení sítě) 

V rámci konsolidace LAN, 
pokud to bude součástí dalších 
aktivit. 

Bez návaznosti na další aktivity. 

Bezdrátová konektivita 
k datovým zdrojům ve vnitřní 
LAN 

V rámci konsolidace. Není. 

Odkup optický vláken Není. Vždy. 

Vytvoření záložní konektivity 
k síti internet 

Není. Vždy.  

Povýšení doménového řadiče Vždy.  Není. 

 



 

VÝDAJE V RÁMCI BEZPEČNOSTI DAT 

VÝDAJ KDY ZPŮSOBILÝ KDY NEZPŮSOBILÝ 

Kamerový systém Pouze v serverovně a pokud je 
doplňkovou součástí širšího 
řešení bezpečnosti dat. 
 

Samostatné pořízení fyzické 
bezpečnosti. 

Protipožární systém Pouze v serverovně a pokud je 
doplňkovou součástí širšího 
řešení bezpečnosti dat. 

Samostatné pořízení fyzické 
bezpečnosti. 

Výměna zastaralé klimatizační 
jednotky za novou 

Pokud je doplňkovou součástí 
širšího řešení bezpečnosti dat. 

Prostá obnova. 

Tvorba bezpečnostní strategie, 
bezpečnostní analýzy a 
bezpečnostních směrnic 

Není Vždy 

 

 


