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Národní sportovní agentura
nábřeží Edvarda Beneše 128/4,
Praha 1 118 00
Stanovisko odboru Hlavního architekta eGovernmentu k projektu „Informační
systém Národní sportovní agentury“
Odbor Hlavního architekta eGovernmentu (dále také „OHA“) posoudil Vaši
žádost o stanovisko Hlavního architekta typu A pro nákup nových informačních
systémů, jejich údržbu/rozvoj či významnou změnu, ze dne 19. 7. 2021, k projektu
„Informační systém Národní sportovní agentury“. Žádost byla doplněna 27. 7.
2021 a 28. 7. 2021 na základě požadavku OHA o doplnění z 26. 7. 2021 a 27. 7.
2021. Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem se k žádosti vydává
souhlasné stanovisko.
Stanovisko je vydáno na základě splnění nutných podmínek pro vydání
stanoviska OHA usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020, a dle zákona
č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.
OHA souhlasí s udělením výjimky z povinnosti předložit Informační koncepci
Národní sportovní agentury, podané spolu se žádostí, jejíž odstranění nastane
nejpozději uplynutím dne 31. 12. 2021.
OHA si v souvislosti s tímto stanoviskem dovoluje upozornit žadatele na
následné procesní kroky:
-

povinnost žadatele, vyplývající z usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna
2020, informovat vládu ČR o záměru učinit výdaj v oblasti digitalizace nebo
informačních a komunikačních technologií, kdy součástí informace musí
být i odkaz na toto stanovisko a vyčkat na vzetí na vědomí vládou ČR,
prostřednictvím záznamu o projednání v systému eKLEP v části pro

1

informaci, před uzavřením smlouvy, resp. před dokončením zpracování
zadávací dokumentace veřejné zakázky, je-li zpracovávána.
-

povinnost žadatele, vyplývající z § 5, odst. 2, písm. c) zákona
o informačních systémech veřejné správy, předložit OHA před zahájením
poskytování služby ISVS k posouzení (k tzv. kolaudačnímu rozhodnutí)
provozní dokumentaci předmětného systému, zda tento splňuje požadavky
právních předpisů, informační koncepce ČR a zda jeho realizace je
v souladu s žádostí, podanou jako podklad k souhlasnému stanovisku.

Ing. Petr Kuchař
ředitel OHA
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