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Žadatel:
IČO:
Název a číslo projektu:
Stručný popis projektu:

Statutární město České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 92 České Budějovice
00244732
Informační systémy a technologie pro řízení, podporu
činností a provoz magistrátu města České Budějovice
Projekt připraví bezpečné a důvěryhodné prostředí pro
rozvoj eGovernmentových služeb Magistrátu města České
Budějovice.
Připraví prostředí pro sdílení elektronických služeb, zajistí
bezpečné a důvěryhodné prostředí pro výkon
eGovernmentových služeb pomocí portálu úředníka, doplní
prvky pro řízení identit a posílí především vnitřní
bezpečnost. Rozvíjí se sdílení elektronických služeb,
využívání centrálních služeb eGovernmentu a doplní se
infrastruktura pro uskutečnění záměrů. S tímto projektem
budou komplementární další klíčové projekty žadatele, viz
Návaznost projektu na další aktivity žadatele. Připravuje
informační systém na budoucí příjem úplného
elektronického podání.
Projekt obsahuje následující oblasti řešení:
• Portál úředníka
• IDM
• Bezpečnostní prvky a monitoring LAN
• Rozšíření informačního systému městské policie
• Posílení infrastruktury
Jednotlivé komponenty se vhodně doplňují a vhodně
doplňují stávající informační systém.

Název studie proveditelnosti:
Termín zpracování studie
proveditelnosti:

Podrobně viz kapitola 5.8.1 Hlavní aktivity ve SPP
Informační systémy a technologie pro řízení, podporu
činností a provoz magistrátu města České Budějovice
21. 8. 2017

Stanovisko:

Souhlasné stanovisko

Odůvodnění stanoviska:

Stanovisko se vydává na základě splnění podmínek pro
vydání stanoviska odboru Hlavního architekta
eGovernmentu v rámci IROP.

Soulad projektu
s Implementačním
plánem/kartami projektových
okruhů SRRVS 1:

Je v souladu

1
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Další informace k souladu:

Shoda s implementačním plánem/kartami projektových
okruhů se vydává na základě splnění podmínek pro vydání
souladu.

Soulad projektu s požadavky
na technologické řešení,
které vychází z Národního
architektonického plánu ČR:

Je v souladu

Další informace k souladu:

Shoda projektu s požadavky na technické řešení se vydává
na základě splnění podmínek pro vydání stanoviska odboru
Hlavního architekta eGovernmentu v rámci IROP.

Další doporučení
k projektovému záměru:

Nejsou.

Popis nové funkcionality
informačního systému (v
případě, že není
v indikativním seznamu
v metodickém listu
monitorovacího indikátoru)
Stanovisko k relevanci nové
funkcionality:

Indikátory nebudou naplňovány jinými funkcionalitami než
uvedenými v metodickém listu.
Viz kapitoly
8.7
Aplikační architektura
10.3 Vazba monitorovacích indikátorů na cíle projektu a
podporované aktivity
Uvedené funkcionality plně splňují podmínky výzvy a jsou
pro daný projekt uznatelné. Na základě výše uvedených
skutečností se k funkcionalitám vydává souhlasné
stanovisko.

…………….
Datum

……………………..

vrchní ministerský rada

Ing. Petr Kuchař

ředitel odboru Hlavního architekta
eGovernmentu
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