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1.
OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ, KTERÉ
MAJÍ BÝT FINANCOVÁNY Z PROGRAMU
Odpovědným orgánem za realizaci FVH v České republice je odbor azylové a migrační
politiky MV ČR. Odpovědný orgán bude vzhledem k povaze opatření vystupovat jako
výkonný orgán. Odpovědný orgán bude společně s dalšími národními administrativními
orgány realizovat národní projekty.
Tato metoda bude aplikována na všechny akce ročního programu, neboť vzhledem k povaze
akcí není možné nalézt na trhu jiné realizátory projektů. Realizátoři jsou kompetentní
z hlediska odborných znalostí dané problematiky a z hlediska specializace. Jde tedy o situaci
právního monopolu.
Odpovědný orgán nikdy nevykonává realizaci národních projektů napřímo, vždy budou
národní projekty implementovány ve spolupráci s jiným odborným útvarem MV ČR (Vyšší
policejní škola a Střední policejní škola Holešov, Ředitelství služby cizinecké policie) a nebo
jiným ministerstvem (Ministerstvo zahraničních věcí) a nebo s jiným orgánem státní správy.
Žádosti o veřejnou finanční podporu národních projektů budou hodnotit z hlediska věcné
a formální správnosti hodnotitelé odpovědného orgánu a budou schvalovány vedením
odpovědného orgánu. Při výběru projektů a v rámci schvalovacího procesu budou dodržovány
zásady transparentnosti a rovného zacházení. Hodnotitelé národních projektů nebudou blízkou
osobou pro konečného příjemce a budou splňovat odborné a kvalifikační znalosti týkající se
oblasti působnosti Fondu pro vnější hranice. Dále osoby odpovědné za realizaci projektů
nebudou zainteresované do předběžné kontroly žádosti o platbu, do kontroly věcné a formální
správnosti projektu, schvalování, realizace a účtování plateb vykonávaných odpovědným
orgánem.
Při výběru projektů budou rovněž důsledně posuzovány možné individuální přesahy
předloženého projektu do jiných fondů Společenství.
Zaslané návrhy projektů budou všeobecně hodnoceny podle:
- situace a požadavků ČR,
- efektivnosti nákladů s ohledem na výstupy projektu,
- rozsahu, v němž projekty doplňují jiné akce financované ze souhrnného rozpočtu
Evropské unie nebo v rámci vnitrostátních orgánů.
Dále budou posuzována následující hlediska:
- neziskovost projektu,
- soulad projektu s cíli EU a národními prioritami ČR,
- účinnost projektu (na základě předpokládatelných pozitivních výsledků vyplývajících
z realizace projektu),
- schopnost příjemce veřejné finanční podpory a jejích partnerů dostát závazkům, které
jsou spojeny s realizací projektu (přímá souvislost s odborným profilem a zkušeností
žádající organizace s realizací obdobných projektů),
- nákladová efektivnost projektu včetně jeho finanční hodnoty (nakolik efektivně
a hospodárně bude finanční příspěvek z FVH využit atp.).
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Po skončení hodnotícího procesu zástupci odpovědného orgánu vyrozumí předkladatele
projektu o výsledcích. V případě shledání formálních nedostatků požádá odpovědný orgán
konečného příjemce o jejich odstranění.
Po odstranění všech formálních a věcných nedostatků bude s konečným příjemcem uzavřena
smlouva o poskytování veřejné finanční podpory z FVH. Po uzavření smlouvy bude
platebním orgánem uvolněna zálohová platba. Od financovaných projektů bude vyžadován
plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z FVH zviditelněn v realizovaných
aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů - na internetu,
seminářích, atp. Logo EU bude připojeno na všechny výstupy, které budou výsledkem
projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškerý majetek/vybavení pořízené v rámci
projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z FVH budou
při veřejných událostech informováni posluchači.

POSTUPY NÁKUPŮ ZBOŽÍ A SLUŽEB (VYBAVENÍ,
INFRASTRUKTURA, ŠKOLENÍ)
Projekty na realizaci priority 1:
1. projekt - Kamerové systémy
Nákup kamerových systémů:
Ředitelství cizinecké policie vypracuje investiční záměr a zadávací dokumentaci na dodávku
kamerových systémů v březnu 2009. Investiční záměr bude předložen odboru správy majetku
MV ČR k zaregistrování do ISPROFIN (informační systém programového financování).
Po zaregistrování vyhlásí obchodní skupina Hospodářské správy PP ČR výběrové řízení na
zakázku malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů. Nákup kamerových systémů bude probíhat v souladu s čl. 11
prováděcích pravidel.
Veřejná zakázka na dodavatele bude podle výše předpokládané hodnoty vyhlášena na zakázku
malého rozsahu za použití zjednodušeného podlimitního řízení s uvedením zadávací lhůty.
Po zaslání nabídek od dodavatelských firem se uskuteční vyhodnocení podlimitní zakázky
a výběr nejvhodnější nabídky. Poté bude s vítězem podlimitního řízení uzavřena smlouva
na dodání předmětu zadané zakázky. Po dodání kamerového systému bude Hospodářskou
správou PP ČR proplacena dodavatelské firmě faktura.
Projekty na realizaci priority 3:
1. Projekt - Úprava konzulárního úseku na zastupitelském úřadě Bangkok
2. Projekt - Rozšíření kamerových dohledů v čekárnách konzulárních úřadů
3. Projekt - Dodávka bezpečnostních rámů na konzulární úřady
4. Projekt - Nákup trezorů pro konzulární odbor
5. Projekt - Výměna konzulárních oken
U všech výše uvedených akcí bude nákup služeb probíhat v souladu s čl. 11 prováděcích
pravidel, dodržena budou pravidla veřejné soutěže jak v rámci Společenství, tak v České
republice.
Bezpečnostní odbor MZV (dále BEZO) vypracuje investiční záměr na akci a pošle na Odbor
správy rozpočtu ke schválení a zaregistrování akce v ISPROFIN. Poté BEZO ve spolupráci
s Útvarem koordinátora zakázek (ÚKZ) vypracuje zadávací dokumentaci a provede zadání
veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
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předpisů. Vzhledem k rozsahu zakázky bude vyhlášena jako podlimitní zakázka s oslovením
tří subjektů. Po zaslání nabídek od dodavatelských firem se uskuteční vyhodnocení veřejné
zakázky a výběr nejvhodnější nabídky dle platných zákonů a směrnic Ministerstva
zahraničních věcí (MZV). Poté bude s vítězem uzavřena smlouva k dodání předmětu zadané
zakázky.
Projekty na realizaci priority 4: Oblast víz
1. projekt - Snímání biometrických prvků při vyřizování žádosti o udělení víza
České republiky na zastupitelském úřadu (Vízový informační systém MZV ČR)
Nákup služeb bude probíhat v souladu s čl. 11 prováděcích pravidel, dodržena budou pravidla
veřejné soutěže jak v rámci Společenství, tak v České republice.
Odbor aplikací a informačních služeb MZV (OAIS) vypracuje investiční záměr na akci
a pošle na Odbor správy rozpočtu ke schválení a zaregistrování akce v ISPROFIN. Poté OAIS
ve spolupráci s Útvarem koordinátora zakázek vypracuje zadávací dokumentaci a ÚKZ
rozhodne o způsobu zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách. Vzhledem k rozsahu zakázky bude tato vyhlášena jako zakázka velkého rozsahu
za použití jednacího řízení s uveřejněním a s uvedením lhůty platné pro veřejného zadavatele.
Po zaslání nabídek od dodavatelských firem se uskuteční vyhodnocení veřejné zakázky
a výběr nejvhodnější nabídky dle platných zákonů a směrnic MZV. Poté bude s vítězem
uzavřena smlouva k dodání předmětu zadané zakázky. Celkové předpokládané náklady na
první rok jsou 22 mil. CZK včetně DPH (VAT). Výběrové řízení bude uskutečněno v roce
2009 po podpisu smlouvy. Konkrétní finanční náklady budou upřesněny po úspěšném
dokončení výběrového řízení.
Projekty na realizaci priority 4: Oblast ochrany vnější hranice
1. projekt - Vybudování zálohového centra Cizineckého informačního systému
Nákup informačního systému:
Ředitelství cizinecké policie vypracuje investiční záměr a zadávací dokumentaci na dodávku
technologií do konce dubna 2009. Investiční záměr bude předložen odboru správy majetku
MV ČR k zaregistrování do ISPROFIN. Po zaregistrování vyhlásí obchodní skupina
Hospodářské správy PP ČR výběrové řízení na dodavatele dle zákona č.137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Nákup informačního systému bude
probíhat v souladu s čl. 11 prováděcích pravidel.
Veřejná zakázka na dodavatele bude podle výše předpokládané hodnoty vyhlášena na zakázku
velkého rozsahu za použití jednacího řízení s uveřejněním a s uvedením lhůty platné pro
veřejného zadavatele. Po zaslání nabídek od dodavatelských firem se uskuteční vyhodnocení
veřejné zakázky a výběr nejvhodnější nabídky. Poté bude s vítězem uzavřena smlouva
k dodání předmětu zadané zakázky. Po dodání a instalaci technologií bude Hospodářskou
správou PP ČR proplacena dodavatelské firmě faktura.
Projekty na realizaci priority 5:
I.Zajištění schengenských standardů ohledně vzdělávání a školení příslušného personálu
1. projekt: Vytvoření školícího konzulárního pracoviště
Nákup služeb bude probíhat v souladu s čl. 11 prováděcích pravidel, dodržena budou pravidla
veřejné soutěže jak v rámci Společenství, tak v České republice.
Z programu vyplývají investiční nároky, které se však uplatňují pouze v prvním roce
víceletého programu a týkají se vytvoření školícího konzulárního pracoviště. Případná
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následná nutnost dodatečného financování se může týkat pouze změny, resp. upgradu
softwaru příp. hardwaru vízového a E-pasového pracoviště.
Diplomatická akademie MZV ve spolupráci s odborem aplikací a informačních služeb
vypracuje investiční záměr na akci a zašle jej odboru správy rozpočtu ke schválení
a zaregistrování akce v ISPROFIN. Následně Diplomatická akademie MZV ve
spolupráci s Útvarem koordinátora zakázek (ÚKZ) vypracuje zadávací dokumentaci a ÚKZ
rozhodne o způsobu zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k rozsahu zakázky bude vyhlášena jako
zakázka malého rozsahu za použití jednacího řízení s uveřejněním a s uvedením lhůty platné
pro veřejného zadavatele. Po zaslání nabídek od dodavatelských firem se uskuteční
vyhodnocení veřejné zakázky a výběr nejvhodnější nabídky dle platných zákonů a směrnic
MZV. Poté bude s vítězem uzavřena smlouva k dodání předmětu zadané zakázky.
2. projekt: Vytvoření školícího konzulárního modulu
Nákup služeb bude probíhat v souladu s čl. 11 prováděcích pravidel, dodržena tedy budou
pravidla veřejné soutěže jak ve Společenství, tak v České republice.
Stejně jako v minulém případě Diplomatická akademie MZV ve spolupráci s odborem
aplikací a informačních služeb MZV vypracuje investiční záměr na akci a zašle jej odboru
správy rozpočtu ke schválení a zaregistrování akce v ISPROFIN. Následně Diplomatická
akademie MZV ve spolupráci s Útvarem koordinátora zakázek (ÚKZ) vypracuje zadávací
dokumentaci a ÚKZ rozhodne o způsobu zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006
Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k rozsahu zakázky bude
tato vyhlášena jako zakázka malého rozsahu za použití jednacího řízení s uveřejněním
a s uvedením lhůty platné pro veřejného zadavatele. Po zaslání nabídek od dodavatelských
firem se uskuteční vyhodnocení veřejné zakázky a výběr nejvhodnější nabídky dle platných
zákonů a směrnic MZV. Poté bude s vítězem uzavřena smlouva k dodání předmětu zadané
zakázky.
II. Vzdělávání a výcvik příslušníků Policie ČR:
1. projekt: Vybudování speciálního cvičiště pro odbavování na vnější schengenské hranici –
terminál mezinárodního letiště s příslušenstvím
2. projekt: Vybudování učeben k výuce SIS a VIS
3. projekt: Modernizace jazykových učeben
4. projekt: Vytvoření nového systému předvýjezdové přípravy a průběžného vzdělávání
styčných důstojníků ČR
Výše uvedené akce v rámci priority 5 budou zabezpečovány Vyšší policejní školou
a Střední policejní školou v Holešově (VPŠ a SPŠ v Holešově). Tato představuje smluvní
orgán.
Pokud jde o postup nákupu zboží, tak půjde ve všech případech v této subkapitole
o veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou do 2 mil. CZK bez DPH (VAT), resp.
o veřejnou zakázku malého rozsahu. Výběr bude zajištěn pro každou komoditu zvlášť,
objednávky budou realizovány formou kupních smluv.
Nákup zboží bude probíhat v souladu s čl. 11 prováděcích pravidel. Výběrové řízení
bude probíhat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Zadavatel má
povinnost dodržovat zásadu transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
V zájmu dodržení uvedených zásad je v praxi obvyklé na základě průzkumu trhu oslovit
nejméně 3 dodavatele a vybrat ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
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V případě těchto výše uvedených akcí dojde k oslovením minimálně 5 subjektů, které
dle jednotlivých komodit představí svoje cenové nabídky s vymezením požadovaného plnění
a případně dalšími podmínkami plnění. Bude vybrán 1 subjekt, ekonomicky nejvýhodnější,
který zajistí realizaci konkrétní zakázky.

2.
ZMĚNY ŘÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ (přichází-li
v úvahu)
K žádným změnám oproti návrhu řídícího a kontrolního systému, který byl zaslán na
Evropskou komisi, nedošlo.

3.
OPATŘENÍ, KTERÁ PROGRAM NA ZÁKLADĚ
STANOVENÝCH PRIORIT PODPORUJE
3.1. Projekty na realizaci priority 1: Podpora při dalším postupném
zavádění společného systému správy hranic, pokud jde o kontrolu osob
a ostrahu vnějších hranic
Ochrana na mezinárodních letištích
3.1.1. Pořízení kamerových systémů na mezinárodní letiště
i. Účel a rozsah opatření

Účel
Cílem je zvýšit spolehlivost hraničních kontrol (border checks) na vnějších hranicích,
rozšířenou o kontrolu mimo kontrolní body, tj. vizuální kontrolu míst před vlastní hraniční
kontrolou. Dle dosavadních zkušeností lze předpokládat, že se závadné osoby budou v těchto
místech připravovat na absolvování vlastní hraniční kontroly. Rozšířením kontroly
(surveillance) o vizuální kontrolu nad těmito prostorami se zvýší pravděpodobnost odhalení
těchto osob při vlastních hraničních kontrolách.
V současné době je na letišti s mezinárodním provozem v Brně Tuřanech provozován
kamerový systém z roku 1972, který je poruchový a nedostačující současným požadavkům
zabezpečení monitorování vybraných problémových míst letiště.
Na letišti Pardubice není k dispozici žádné zařízení zajišťující optickou kontrolu vnější
hranice. Provozovatel letiště monitoruje pohyb osob před vstupem do odletové a příletové
haly a Policie ČR má k dispozici jeden intercom k monitorování vstupu do služebních prostor
Inspektorátu cizinecké policie.
Cílem je zajistit optickou kontrolu (surveillance) odpovídající technikou na letišti Brno
Tuřany a letišti Pardubice v prostoru problémových míst letiště tak, aby bylo možno zabránit
nelegálnímu vstupu nebo výstupu z prostoru mezinárodního letiště mimo vyznačené vstupy.
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Rozsah
• pořízení kamerového systému na dvě mezinárodní letiště – Brno Tuřany a Pardubice.
Kamerový systém by měl být rozmístněn kolem perimetru letiště a monitorovat pohyb osob
v bezprostřední blízkosti oplocení letiště. Cílem je zabránit nelegálnímu vstupu a výstupu
osob mimo vyznačené vstupy mezinárodního letiště, tedy nelegálnímu přechodu vnější
hranice a rovněž monitorovat pohyb osob, které by mohly narušit nebo ohrozit bezpečnost
civilního letectví. Kamery by byly umístněny zejména v těch místech, kde kvůli členitému
terénu nemají hlídky dostatečný přehled o možném pohybu osob.
Požadavky na kamerový systém:
- kamery musí mít rozsah vidění v úhlu 360°,
- kamery musí být schopny zprostředkovávat reálný pohled do prostoru a zároveň
provádět záznam,
- kamery musí být schopny snímat obraz i za snížené viditelnosti a v noci.
Zavedení kamerového systému zvýší ochranu vnější schengenské hranice před nelegální
migrací.
Kamerový systém monitoruje pohyb osob na místech, kde může být narušena nebo ohrožena
bezpečnost občanských letů. Tato oblast je vždy jasně označena, že je monitorována.
Pořizování záznamů bude probíhat pouze za mimořádných situací, v ostatních případech
nebudou záznamy pořizovány. Vstup do systému bude vyžadovat zadání hesla a po celou
dobu bude připojení monitorováno, a to včetně důvodů získání dat. Ochrana osobních údajů
bude rovněž zajištěna s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemci veřejné finanční podpory budou útvary Policie ČR ve spolupráci s odpovědným
orgánem, který jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude implementovat Služba cizinecké policie.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgánu, který má funkci výkonného orgánu
MV jako výkonný subjekt projektu FVH zadalo realizaci projektu těm orgánům státní správy,
které působí v oblasti ochrany vnějších hranic EU (v rámci čtyřpásmového modelu ochrany
hranic). Mezi tyto orgány patří zejména: Policie ČR a konzulární úřady.
Vzhledem k povaze dané aktivity není možné vytipovat na trhu jiné subjekty, které by mohly
tuto realizovat, než Policii ČR.
Policie ČR plní úkoly vyplývající ze zákona č.216/2002 Sb., o ochraně státních hranic
a zákona č. 326/1999 o pobytů cizinců, z nichž vyplývají povinnosti a oprávnění Policie
České republiky při zajišťování ochrany hranic.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
V rámci podporované akce se předpokládají následující kvantifikované výsledky:
•

pořízení kamerových systémů pro dvě mezinárodní letiště - Brno Tuřany a Pardubice.
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-

celkem se plánuje pořídit 3 kamery venkovní s nočním viděním, 19 ks
vnitřních kamer, 4 ks LCD monitorů, 2 ks záznamové techniky multiplexní,
10 ks PC stanic k vnitřním kamerám a kabelové rozvody.

v. Viditelnost financování ES
Veškeré zařízení a majetek zakoupený z prostředků FVH bude označen logem EU.
Logo bude rovněž umístěno v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. Ohledně
informací k čerpání prostředků z FVH bude vytvořena prezentace, která bude zveřejněna na
webových stránkách Policie ČR, neboť Služba cizinecké policie bude implementovat tento
cíl.
Instalovaný kamerový systém bude na veřejně přístupných místech opatřen nálepkou
opatřenou logem EU a logem FVH.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
V rámci oblasti ochrany vnějších hranic budou navržené akce spolufinancované z Fondu
na ochranu vnějších hranic doplněné akcí zaměřenou na zvýšení rychlosti a bezpečnosti
odbavení cestujících na mezinárodních letištích (e-Gate). Tato akce bude spolufinancována ze
strukturálních fondů EU. Výše uvedené akce jsou svých charakterem specifické a nedojde tak
k duplicitě financování ze zdrojů EU.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství, bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
fondů Společenství (např. ve vztahu k Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.
MV přijme rovněž administrativní opatření (např. projektová žádost bude zahrnovat
dotaz, zda-li na tentýž projekt nebudou použity finanční prostředky z EU), aby nebyl přesah
projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů Společenství možné. V takovém
případě by nebyl projekt podpořen.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
smlouvy uzavřené s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření přijme potřebná opatření.

vii. Finanční údaje

Community contribution

A

52 500,00 €

75,00%

Public allocation

B

17 500,00 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

70 000,00 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

70 000,00 €

100,00%

Modernizace kamerového systému se bude realizovat v březnu 2009.
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3.2. Akce na realizaci priority 3: Podpora při vydávání víz a při boji
s nelegálním přistěhovalectvím, včetně odhalování falešných či
zfalšovaných dokumentů, prostřednictvím zdokonalené činnosti
konzulárních a dalších útvarů členských států ve třetích zemí
Budování infrastruktury na konzulárních úřadech
Zajištění schengenských standardů v oblasti bezpečnosti a objektové bezpečnosti
Zastupitelských úřadů (ZÚ) ČR
3.2.1 Úprava úseku konzulárního odboru (KO) na ZÚ Bangkok
3.2.2 Rozšíření kamerových dohledů v čekárnách KO
3.2.3 Dodávka bezpečnostních rámů a RTG strojů na KO
3.2.4 Nákup trezorů na KO
3.2.5 Výměna konzulárních oken
3.2.1 Úprava konzulárního úseku na ZÚ Bangkok
i. Účel a rozsah opatření
Situace na úseku KO na ZÚ Bangkok je dlouhodobě nevyhovující, zejména pro velkou
část prosklených ploch na vnějším obvodu KO. Takto je část nezabezpečitelná. A právě
v těchto prostorech dochází k prvnímu kontaktu žadatelů s pracovníky ZÚ. Je proto nutné
vytvořit zónu, která ochrání pracovníky ZÚ před možnými nežádoucími projevy žadatelů.
Navíc se zásadně změní a navýší bezpečnost pracovníků ZÚ při práci s žadateli o víza.
V rámci této akce bude na ZÚ provedena přestavba vnějších hranic KO na zděné stěny,
úprava dispozic KO, osazeny bezpečnostní dveře, osazena bezpečnostní okna a prostor
zabezpečen elektronickými a mechanickými prvky.
Touto úpravou se zásadně změní a navýší bezpečnost pracovníků ZÚ při práci s žadateli
o víza.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem bude konzulární úsek na zastupitelském úřadě Bangkok, a to ve spolupráci
s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude implementovat
konzulární odbor.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgány, který má funkci výkonného orgánu
MV jako výkonný subjekt projektu FVH zadalo realizaci projektu těm orgánům státní
správy, které působí v oblasti ochrany vnějších hranic EU. Mezi tyto orgány patří Policie ČR
a konzulární úřady.
Vzhledem k povaze dané aktivity není možné vytipovat jiné subjekty na trhu, než je
konzulární odbor. Tento je odpovědný za bezpečnost svých pracovníků na jednotlivých
zastupitelských úřadech. Úprava konzulárního úseku na ZÚ Bangkok zvýší pasivní i aktivní
bezpečnost pracovníků vyslaných do zahraničí na ZÚ.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
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Investice se týkají:
• přestavba vnějších hranic KO na zděné stěny, úprava dispozic KO
• osazení mechanických zábranných systémů, elektronických zábranných systémů
• osazení konzulárních oken
• osazení bezpečnostních dveří
Na zajištění celé akce se budou podílet externí dodavatelé z ČR s příslušnými
oprávněními k speciálním montážím a certifikáty umožňujícími činnost pro Ministerstvo
zahraničních věcí (MZV).
Kvantifikovatelné výsledky:
• nákup zabezpečovací techniky ZÚ Bangkok
• stavební úpravy ZÚ Bangkok (osazení bezpečnostních oken, dveří apod.)
v. Viditelnost financování ES
Od projektů, které obdrží příspěvek, se předpokládá, že budou mít plán propagace,
který důkladně popíše, jak bude příspěvek z Fondu pro vnější hranice (FVH) zviditelněn
v prováděných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů
zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály,
které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení
pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory.
O spolufinancování z FVH budou informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt
zmíněn.
Zabezpečovací technika, konzulární okna, bezpečností dveře a další vybavení budou na
veřejně přístupných místech opatřeny nálepkou s logem EU a logem FVH.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES i
Návrh úpravy KO na ZÚ Bangkok je v plném souladu se Schengenským katalogem
doporučení – nejlepší praxe, který upravuje tuto oblast v části Bezpečnost.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství, bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
fondů Společenství (např. ve vztahu k Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.
Proto, aby nebyl přesah projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů
Společenství možný, MV rovněž přijme administrativní opatření (např. projektová žádost
v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky
z EU). V takovém případě nebude možné projekt podpořit.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
uzavřené smlouvy s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření přijme potřebná opatření.
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vii. Finanční údaje
Community contribution
Public allocation
Total public allocation
Private allocation
TOTAL

A
B
C=A+B
D
E=C+D

45 000,00 € 75,00%
15 000,00 € 25,00%
60 000,00 € 100,00%
€
0,00%
60 000,00 € 100,00%

Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosinec 2009, maximální délka projektu je 12
měsíců.

3.2.2 Rozšíření kamerových dohledů v čekárnách KÚ
i. Účel a rozsah akce
K zajištění bezpečnosti na úseku KO je nutno mít přehled o dění v čekárnách, kde se
soustřeďují žadatelé o víza. Tento přehled je zajištěn systémem osazených kamer se
zajištěním záznamu v potřebné délce. Průběžný monitoring čekáren a záznam z kamer slouží
k vyhodnocení předchozích událostí.
Do čekáren KO na ZÚ bude osazen speciální kamerový systém s rozsahem vidění
360° a se záznamem prostoru v plném rozsahu. Kamery budou zprostředkovávat přímý reálný
pohled na prostor a současně zaznamenávat v plném rozsahu dění v místnosti.
V prvním roce realizace se předpokládá osazení systému na celkem 5 zastupitelských
úřadech.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem bude konzulární úsek na pěti zastupitelských úřadech (ZÚ Bělehrad,
ZÚ Bejrút, ZÚ Skopje, ZÚ Mexiko, ZÚ San Jose), a to ve spolupráci s odpovědným orgánem,
který jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude implementovat konzulární odbor.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgánu, který má funkci výkonného orgánu
MV jako výkonný subjekt projektu FVH zadalo realizaci projektu těm orgánům státní
správy, které působí v oblasti ochrany vnějších hranic EU. Mezi tyto orgány patří: Policie ČR
a konzulární úřady.
Vzhledem k povaze dané aktivity není možné vytipovat jiné subjekty na trhu, než je
konzulární odbor MZV. Konzulární odbor je odpovědný za chod jednotlivých zastupitelských
úřadů.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Z programu akce vyplývají investiční nároky, které budou uplatněny v rámci nákupu
a montáže systémů stanoveném ve víceletém plánu. Pro první rok programu se počítá
s počtem 5 systémů z celkového počtu 25. Financování v dalších letech programu se bude
týkat jiných ZÚ s podobnou problematikou.
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Investice se týkají:
• nákup a dodávka kamerových systémů na 5 zastupitelských úřadů (ZÚ Bělehrad, ZÚ
Bejrút, ZÚ Skopje, ZÚ Mexiko, ZÚ San Jose)
• montáž a zprovoznění systémů
Na zajištění celé akce se budou podílet externí dodavatelé z ČR s příslušnými
oprávněními k speciálním montážím a certifikáty umožňujícím činnost pro MZV.
v. Viditelnost financování ES
Od projektů, které obdrží příspěvek, se předpokládá, že budou mít plán propagace,
který důkladně popíše, jak bude příspěvek z FVH zviditelněn v prováděných aktivitách,
včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu
nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem
projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu
v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z FVH budou
informování účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.
Instalovaný kamerový systém bude na veřejně přístupných místech opatřen nálepkou
s logem EU.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
Návrh úpravy KO na ZÚ je v plném souladu se Schengenským katalogem doporučení
– nejlepší praxe, který upravuje tuto oblast v části Bezpečnost.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství, bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
fondů Společenství (např. ve vztahu k Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.
Proto, aby nebyl přesah projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů
Společenství možný, MV rovněž přijme administrativní opatření (např. projektová žádost
v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky
z EU). V takovém případě nebude možné projekt podpořit.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
uzavřené smlouvy s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření přijme potřebná opatření.
vii. Finanční údaje
Community contribution

A

30 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

10 000,00 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

40 000,00 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%
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TOTAL

40 000,00 €

E=C+D

100,00%

Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosince 2009, maximální délka projektu je
12 měsíců.
3.2.3 Dodávka bezpečnostních rámů na KÚ
i. Účel a rozsah opatření
K zajištění bezpečnosti na konzulárním úseku je nutno provádět i osobní kontroly
žadatelů vstupujících do bezprostředního kontaktu s pracovníky ZÚ. V bezpečnostně
rizikových destinacích jsou personální kontroly prostupem bezpečnostním rámem naprostou
nutností.
Do čekáren KÚ na ZÚ bude pořízen bezpečnostní rám na vstup, kterým budou
procházet všechny vstupující osoby. Obsluha bude z řad vyslaných pracovníků ZÚ či ostrahy
objektu. Kontrola bude zaměřena na zbraně a výbušniny.
V prvním roce realizace se předpokládá osazení systému na počtu 5 ZÚ.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem bude konzulární úsek na pěti zastupitelských úřadech (GK Lvov, ZÚ
Káhira, ZÚ Moskva, ZÚ Islamabád, ZÚ Alžír), a to ve spolupráci s odpovědným orgánem,
který jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude implementovat konzulární odbor.

iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgánu, který má funkci výkonného orgánu
MV jako výkonný subjekt projektu FVH zadalo realizaci projektu těm orgánům státní
správy, které působí v oblasti ochrany vnějších hranic EU. Mezi tyto orgány patří: Policie
ČR a konzulární úřady.
Vzhledem k povaze dané aktivity (zejména z důvodů bezpečnostních) není možné
vytipovat jiné subjekty na trhu, než je konzulární odbor MZV. Konzulární odbor je
odpovědný za chod jednotlivých zastupitelských úřadů.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Z programu akce vyplývají investiční nároky, které budou uplatněny v rámci pořízení
systémů stanovených ve víceletém plánu. Pro první rok programu se počítá s počtem 5
systémů z celkového počtu 15. Financování v dalších letech programu se bude týkat jiných
ZÚ s podobnou problematikou.
Investice se týkají:
• nákupu a dodávky bezpečnostních rámů na KO - 5 ks
• dopravy do cílové destinace
Na zajištění celé akce se budou podílet externí dodavatelé z ČR s příslušnými
oprávněními k speciálním montážím a certifikáty umožňujícími činnost pro MZV.

v. Viditelnost financování ES
Od projektů, které obdrží příspěvek se předpokládá, že budou mít plán propagace,
který důkladně popíše, jak bude příspěvek z FVH zviditelněn v prováděných aktivitách,
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včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu
nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem
projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu
v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z FVH budou
informování účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.
Každý jednotlivý bezpečnostní rám bude na veřejně přístupném místě opatřen
nálepkou s logem EU.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
Návrh úpravy KO na ZÚ je v plném souladu se Schengenským katalogem doporučení
– nejlepší praxe, který upravuje tuto oblast v části Bezpečnost.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
fondů Společenství (např. ve vztahu k Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.
Proto, aby nebyl přesah projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů
Společenství možný, MV rovněž přijme administrativní opatření (např. projektová žádost
v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky
z EU). V takovém případě nebude možné projekt podpořit.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
smlouvy uzavřené s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření příjme potřebná opatření.
vii. Finanční údaje
Community contribution

A

15 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

5 000,00 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

20 000,00 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

20 000,00 €

100,00%

Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosince 2009, maximální délka projektu
je 12 měsíců.

3.2.4 Pořízení trezorů pro KO
i. Účel a rozsah opatření
V rámci plnění úkolů se na úsecích KO uchovávají i citlivé materiály, které nesmí být
v místnostech volně ukládané. K tomuto účelu jsou zde vytvářeny úložny s certifikovanými
trezory, aby nemohlo docházet ke zcizení či znehodnocení těchto materiálů.
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Do úložen KO na ZÚ bude osazen trezor s certifikací, do kterého budou ukládány
citlivé materiály KO.
V prvním roce realizace se předpokládá osazení systému na 10 ZÚ.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem bude konzulární úsek na 10 zastupitelských úřadech (ZÚ Bern,
SM Štrasburk, SM Ženeva, ZÚ Mexiko, ZÚ Kišiněv, ZÚ Minsk, ZÚ Bejrút, ZÚ Islamabád,
ZÚ Kinshasa, GK Bombaj), a to ve spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako
výkonný subjekt. Cíl bude implementovat konzulární odbor.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgány, který má funkci výkonného orgánu
MV jako výkonný subjekt projektu FVH zadalo realizaci projektu těm orgánům státní
správy, které působí v oblasti ochrany vnějších hranic EU. Mezi tyto orgány patří: Policie
ČR a konzulární úřady.
Vzhledem k povaze dané aktivity (zejména z důvodu bezpečnostních) není možné
vytipovat jiné subjekty na trhu, než je konzulární odbor MZV. Konzulární odbor je
odpovědný za chod jednotlivých zastupitelských úřadů.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Z programu akce vyplývají investiční nároky, které budou uplatněny v rámci pořízení
systémů stanoveném ve víceletém plánu. Pro první rok programu se počítá s počtem
10 systémů z celkového počtu 50. Financování v dalších letech programu se bude týkat jiných
ZÚ s podobnou problematikou.
Investice se týkají:
• nákupu a dodávky trezorů na KO - 10 ks
• dopravy do cílové destinace a osazení systému na počtu 10 ZÚ
Na zajištění celé akce se budou podílet externí dodavatelé z ČR s příslušnými
oprávněními k speciálním montážím a certifikáty umožňujícími činnost pro MZV.
v. Viditelnost financování ES
Od projektů, které obdrží příspěvek, se předpokládá, že budou mít plán propagace,
který důkladně popíše, jak bude příspěvek z FVH zviditelněn v prováděných aktivitách,
včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu
nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem
projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu
v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z FVH budou
informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.
Každý jednotlivý trezor bude na viditelném místě opatřen nálepkou s logem EU.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
Návrh úpravy KO na ZÚ je v plném souladu se Schengenským katalogem doporučení
– nejlepší praxe, který upravuje tuto oblast v části Bezpečnost.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství, bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
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fondů Společenství (např. ve vztahu k Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.
Proto, aby nebyl přesah projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů
Společenství možný, MV rovněž přijme administrativní opatření (např. projektová žádost
v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky
z EU). V takovém případě nebude možné projekt podpořit.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
uzavřené smlouvy s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření přijme potřebná opatření.

vii. Finanční údaje
Community contribution

A

15 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

5 000,00 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

20 000,00 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

20 000,00 €

100,00%

Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosince 2009, maximální délka projektu
je 12 měsíců.
3.2.5 Výměna konzulárních oken
i. Účel a rozsah opatření
K zajištění bezpečnosti pracovníků ZÚ při nabírání žádostí na úseku KO je nutno
zamezit bezprostřednímu kontaktu žadatele s pracovníkem. Předání žádostí a vyřizování
formalit musí probíhat za minimálního možného kontaktu s žadatelem, zvlášť v rizikových
oblastech. K tomuto účelu jsou v čekárnách osazena konzulární okna s neprůstřelnými skly
v příslušné třídě bezpečnosti a s bezpečnostním podavačem.
Do čekáren KO na ZÚ bude osazeno bezpečnostní konzulární okno s neprůstřelným
sklem, bezpečnostním podavačem a dorozumívacím zařízením.
V prvním roce realizace – 2007 se předpokládá osazení systému na 3 ZÚ.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem bude konzulární úsek na třech zastupitelských úřadech (ZÚ Dublin,
GK Lvov, ZÚ Hanoj), a to ve spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný
subjekt. Cíl bude implementovat konzulární odbor.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgánu, který má funkci výkonného orgánu
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MV jako výkonný subjekt projektu FVH zadalo realizaci projektu těm orgánům státní
správy, které působí v oblasti ochrany vnějších hranic EU. Mezi tyto orgány patří: Policie
ČR a konzulární úřady.
Vzhledem k povaze dané aktivity (zejména z důvodu bezpečnostních) není možné
vytipovat jiné subjekty na trhu, než je konzulární odbor MZV. Konzulární odbor je
odpovědný za chod jednotlivých zastupitelských úřadů.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Z programu akce vyplývají investiční nároky, které budou uplatněny v rámci pořízení
systémů stanoveném ve víceletém plánu. Pro první rok programu se počítá s počtem
3 systémů z celkového počtu 10. Financování v dalších letech programu se bude týkat jiných
ZÚ s podobnou problematikou.
Investice se týkají:
• nákupu bezpečnostních konzulárních oken s neprůstřelným sklem, bezpečnostním
podavačem a dorozumívacím zařízením včetně jejich dopravy do cílové destinace
na celkem 3 KO
• dopravy do cílové destinace na celkem 3 KO
Na zajištění celé akce se budou podílet externí dodavatelé z ČR s příslušnými
oprávněními k speciálním montážím a certifikáty umožňujícími činnost pro MZV.

v. Viditelnost financování
Od projektů, které obdrží příspěvek, se předpokládá, že budou mít plán propagace,
který důkladně popíše, jak bude příspěvek z FVH zviditelněn v prováděných aktivitách,
včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu
nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem
projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu
v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z FVH budou
informování účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.
Každé jednotlivé konzulární okno bude na veřejně přístupném místě opatřeno
nálepkou s logem EU.

vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
Návrh úpravy KO na ZÚ je v plném souladu se Schengenským katalogem doporučení
– nejlepší praxe, který upravuje tuto oblast v části Bezpečnost.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
fondů Společenství (např. ve vztahu k Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.
Proto, aby nebyl přesah projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů
Společenství možný, MV rovněž přijme administrativní opatření (např. projektová žádost
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v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky
z EU). V takovém případě nebude možné projekt podpořit.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
uzavřené smlouvy s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření přijme potřebná opatření.

vii. Finanční údaje
Community contribution

A

15 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

5 000,00 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

20 000,00 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

20 000,00 €

100,00%

Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosince 2009, maximální délka projektu
je 12 měsíců.

3.3. Akce na realizaci priority 4: Podpora zřízení informačnětechnologických systémů potřebných k provádění právních nástrojů
Společenství v oblasti vnějších hranic a víz
3.3.1. Oblast víz
3.3.2. Oblast ochrany vnější hranice
Spuštění informačních systémů na konzulárních úřadech

3.3.1 Oblast víz
Snímání biometrických prvků při vyřizování žádosti o udělení víza České republiky
na zastupitelském úřadu (Vízový informační systém MZV ČR)
i. Účel a rozsah opatření
Součástí schengenské spolupráce je i společná vízová politika členských států. Jedním
z jejích prvků je vydávání jednotného schengenského víza. Vízový informační systém bude
důležitým nástrojem společné vízové politiky. Provádění schengenského acquis v ČR
vyžaduje plně funkční národní vízový informační systém. Národním vízovým informačním
systémem v ČR bude NS-VIS (v gesci MV ČR) a na něj navazující VIS-MZV.
VIS-MZV zajišťuje komunikaci mezi ŘSCP a zastupitelskými úřady ČR, která
spočívá ve výměně jednotlivých dávek obsahujících data žadatelů o víza, nabíraných na
zastupitelských úřadech ČR ve světě (cca 110 ZÚ). VIS-MZV poskytuje vízová data pro NSVIS ke zpracování a k rozhodnutí, zda vízum bude či nebude vydáno. NS-VIS následně
odesílá tato rozhodnutí prostřednictvím VIS-MZV zpět na ZÚ. Prostřednictvím VIS-MZV
nedochází ke zpracování biometrických dat, pouze k jejich pořízení a následnému zasílání do
národního systému, který je v gesci MV ČR.
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Investiční nároky, vyplývající z programu projektu VIS-MZV pro roční program 2007,
zahrnují pouze cenu za analýzu požadavků na systém VIS-MZV a návrh systému respektive
cenu za bezpečnostní a organizační studii.
Cena za vývoj a testování systému, cena za integraci systému s centrálním VIS a cena
za pilotní provoz systému se rozpouští do jednotkové ceny jednoho předávaného pracoviště.
Fakturace pro každé pracoviště bude provedena na základě akceptačního protokolu se
stanoviskem „bez výhrad“ na základě stanoviska poradních orgánů MZV a při dodržení
termínu spuštění. Součástí akceptace bude odsouhlasení funkčnosti provozu systému MZV
vůči systémům na MV ČR (resp. Ředitelství služby cizinecké policie).
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemce veřejné finanční podpory bude Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) ve
spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude
implementovat MZV.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgány, který má funkci výkonného orgánu
MV jako výkonný subjekt projektu FVH zadalo realizaci projektu těm orgánům státní
správy, které působí v oblasti ochrany vnějších hranic EU. Mezi tyto orgány patří: Policie
ČR a konzulární úřady MZV.
Vzhledem k povaze dané aktivity (zejména z důvodu bezpečnostních) není možné
vytipovat jiné subjekty na trhu, než je MZV. MZV je odpovědné za VIS-MZV, který zajišťuje
komunikaci mezi Ředitelstvím služby cizinecké policie a zastupitelskými úřady.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Činnosti k provedení
Analýza požadavků na systém VIS-MZV a návrh systému
-

bezpečnostní a organizační studie

-

analýza rizik projektu, návrh systému řízení těchto rizik

-

návrh celkové architektury systému

-

analýza požadavků na software, včetně analýzy dopadů na jednotlivé informační
systémy (MVP, VAS, NS-VIS, CS-VIS, VISION, NS-SIS II), z nich vyplývající
sumarizované požadavky změn systémů, analýza rozhraní a analýza migračních
procesů

-

zpřesnění návrhu architektury HW a použitého SW na základě výsledků analýzy

-

podrobný návrh postupu realizace

-

podrobný harmonogram

-

zpřesnění součinnosti

-

zpřesnění personálních zdrojů

-

požadavky na komunikační infrastrukturu

Vývoj a testování systému
-

dodávka HW a SW pro vývoj
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-

vývoj a implementace aplikace

-

specifikace rozhraní s jednotlivými systémy

-

provedení základních simulačních testů funkčnosti VIS-MZV vůči NS-VIS
a následně vůči CS-VIS či simulátoru centra VIS (simulátor byl dodán Evropskou
unií z projektu VIS EU)

-

zpráva o kódování a testování vyvíjených složek softwaru, o integraci softwarových
komponent, zpráva o zkušební migraci a o vytvoření testovacích dat, zpráva
o kvalifikačním testování SW komponent, zpráva o kvalifikačním testování HW
komponent, zpráva o převzetí vyvíjených SW komponent systému

Integrace systému s centrálním VIS
-

zpráva o implementaci integrovaného systému, zpráva o testování systému vůči
testovacímu prostředí centra VIS (pre-production system), zpráva o kvalifikačním
testování systému

-

dokumentace o instalaci jednotlivých HW a SW komponent, dokumentace
o funkčnosti integrovaných komponent systému

-

plán realizace pilotního provozu

-

dodávka školení pro administrátory a provozní obsluhu

Pilotní provoz systému
-

ověření předmětu dodávky v pilotním provozu

-

testovací provoz mezi VIS-MZV a NS-VIS ČR, kde bude nasimulována vízová
činnost jednoho vybraného ZÚ ČR

-

zpráva o testech integrity provozního používání systému, zpráva o zátěžových
testech, zpráva o bezpečnostních testech

-

plán realizace ostrého provozu a spuštění

Na zajištění celé akce se budou podílet zaměstnanci MZV a externí dodavatelé.
Kvantifikovatelné výsledky
• zřízení a instalace Vízového informačního systému včetně instalace a uvedení
do provozu
• na 1 vízové pracoviště připadá následující HW a SW: PC, LCD monitor, inkoustová
tiskárna vízových štítků s patřičnými parametry (barevný inkoustový tisk, tisk formátu
A4, A5, A6, zaručené vedení dokumentů delší i kratší stranou bez vybočení při jejich
zpracování, garance nastavení okrajů tisku, infračervený tisk zpracovatelný čtečkou
strojově čitelných dokladů, minimální rozlišení 2400x1200 dpi), laserová tiskárna
hraničních průvodek a různých potvrzení, scanner formát A4 s minimálním rozlišením
2400x1200 dpi, kamera, čtečka dokladů, čtečka otisků prstů
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v. Viditelnost financování z ES
Od projektů, které obdrží příspěvek se předpokládá, že budou mít plán propagace,
který důkladně popíše, jak bude příspěvek z FVH zviditelněn v prováděných aktivitách,
včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu
nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem
projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu
v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování z FVH budou
informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt zmíněn.
Na všechny přístroje a vybavení (PC, LCD monitor, inkoustová tiskárna vízových
štítků, laserová tiskárna, scanner, kamera, čtečka dokladů, čtečka otisků prstů) bude na
viditelném místě umístěna nálepka opatřená logem EU.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
Vízový informační systém vychází z rozhodnutí Rady EU ze dne 8. června 2004
č. 2004/512/EC.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství, bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
fondů Společenství (např. ve vztahu k Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.
Proto, aby nebyl přesah projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů
Společenství možný, MV rovněž přijme administrativní opatření (např. projektová žádost
v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky
z EU). V takovém případě nebude možné projekt podpořit.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
uzavřené smlouvy s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření přijme potřebná opatření.
vi. Finanční údaje
Community contribution

A

712 500,00 €

75,00%

Public allocation

B

237 500,00 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

950 000,00 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

950 000,00 €

100,00%

Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosince 2009, maximální délka projektu
je 12 měsíců.
Spuštění informačních systémů na mezinárodních letištích
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3.3.2 Oblast ochrany vnější hranice
Efektivní organizace úkolů kontroly a sledování ve vztahu k vnějším hranicím - efektivní
řízení toků osob na vnějších hranicích členských států, jednotná aplikace ustanovení práva
Společenství na přechodech vnějších hranic ze strany pohraniční stráže
i. Účel a rozsah opatření
Cílem akce je zvýšit bezpečnost a spolehlivost používaných informačních systémů pro
cizineckou policii na letištích s mezinárodním provozem, a to vybudováním záložního
centra informačních systémů cizinecké policie (ZCCISCP) .
V souladu se zavedením společného evropského systému integrovaného řízení hranic
bude cizinecká policie realizovat v rámci tohoto ročního programu vybudování záložního
centra informačních systémů využívaných cizineckou policií (dále je ZCISCP).
Cílem vybudování a zprovoznění záložního centra je zajištění plynulosti kontrolního
odbavovacího procesu se zabezpečením základní bezpečnostní prověrky na mezinárodních
letištích (které na toto centrum budou napojeny) i v době, ve které nebudou dostupné centrální
provozní systémy nezbytné pro plnohodnotnou hraniční kontrolu (border check). Tím bude
zajištěna maximální eliminace rizika výpadku datových komunikačních kanálů a centrálních
informačních systémů Policie České republiky.
Záložní centrum musí obsahovat datové fondy používané při hraniční kontrole –
- PATROS – Pátrání po osobách,
- ENO – Evidence nežádoucích osob,
- POZORKA – místní evidence osob,
- BLOKACE – blokace osob, blokace dokladů
- ZZD – Ztracené a odcizené doklady
- PATRMV – Pátrání po motorových vozidlech
- SIS – WP(osoby), DB(bianko doklady), ID(vydané doklady), VE(vozidla)
Po spuštění vízového informačního systému VIS se krátkodobá víza budou primárně
kontrolovat proti databázi CS-VIS (při její nedostupnosti proti NS-VIS) a dlouhodobá víza
v národní databázi NS-VIS. Proto je nutné při budování záložního centra počítat i s vazbami
na tento systém.
Záložní centrum musí především spolehlivě zajistit průběžnou aktualizaci datových
fondů 24x7x365 tak, aby bylo neustále připraveno nahradit provozní centrální systémy při
jejich nedostupnosti. Dále je nezbytná maximální spolehlivost a rychlost naběhnutí záložního
centra v okamžiku výpadku běžných systémů a jeho plnohodnotná činnost po dobu nezbytně
nutnou k odstranění závady na produkčním prostředí.
Vybudování záložního centra zajistí provádění úplné hraniční kontroly z hlediska
bezpečnostní prověrky v informačních systémech P ČR i při mimořádných stavech, kdy by
jinak tato bezpečnostní prověrka musela být značně omezena.
Omezení bezpečnostní prověrky je rizikové jak pro Českou republiku, tak i pro celý
Schengenský prostor.
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Vybudováním záložního systému CIS naplní cizinecká policie obecný cíl fondu:
účinné řízení toků osob na vnějších hranicích členskými státy s cílem zajistit vysokou úroveň
ochrany vnějších hranic na jedné straně a plynulé překračování vnějších hranic v souladu
s schengenským acquis a se zásadou zacházení založeného na vzájemné úctě a důstojnosti na
straně druhé.
Občané EU jsou při odbavování podrobováni v souladu se Schengenským hraničním
kodexem minimální kontrole (minimum check), která spočívá ve zjištění totožnosti na
základě předložení platného cestovního dokladu a ověření, zda předložený doklad není
pozměněn nebo padělán. Ověřování je prováděno v databázi odcizených, neoprávněně
držených, ztracených, nebo neplatných dokladů. Databáze odcizených dokladů je součástí
Cizineckého informačního systému a Schengenského informačního systému.
Občané třetích zemí absolvují důkladnou kontrolou (thorough check), která ověřuje účel
a délku pobytu, zda mají tyto osoby dostatečné prostředky na pokrytí nákladů na pobyt atd.
Kontrola zahrnuje také prověření dotčené osoby v Schengenském informačním systému,
Cizineckém informačním systému a dalších policejních databázích.
V případě aktualizace dat, závady na hlavních centrálních policejních serverech (CIS,
SIS, Dotazy do IS) nebo jejich nedostupnosti cestou datových komunikačních linek dochází
k omezení nebo zastavení možnosti kontroly osob překračujících vnější hranice v těchto
centrálních systémech a tím i zdržení provozu leteckých společností.
Tyto investice do IT v případě jakékoliv závady na hlavních serverech nebo
komunikačních trasách odstraní riziko zdržení cestujících a omezení kontroly nebo zastavení
pasové kontroly na vnějších hranicích (mezinárodních letištích). Zvýší se tak spolehlivost
informačních systémů, což v důsledku garantuje spolehlivost a plynulost kontrol (border
checks on passengers) cestujících.

Rozsah akce
• Vybudováním záložního centra (ZCISCP) dojde k zajištění dostupnosti datových
fondů a funkcionalit nezbytných pro zajištění výkonu útvarů služby cizinecké policie
na letištích s mezinárodním provozem, a to i v případě výpadku dostupnosti
provozního centra policejních informačních systémů (CIS, SIS, Dotazy do IS).
•

Bude zajištěno plnohodnotné vytěžování záznamů, ukládání a editace dat, datové
a tiskové výstupy.

•

Bude zajištěna datová komunikace s centrálními informačními systémy (CIS –
Cizineckým informačním systémem, SIS-Schengenským informačním systémem,
VIS- Vízovým informačním systémem.

•

Při výpadku provozního centra policejních IS bude zajištěn okamžitý přechod na
záložní centrum a po náběhu hlavního provozního centra přechod zpět ze záložního na
provozní centrum.

•

Eliminuje se riziko ztráty dat při přepínání uživatelů mezi provozním a záložním
centrem.
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Z důvodů zachování kompatibility a identické funkčnosti systémů v rámci provozního
a záložního centra bude vhodné zohlednit HW prostředí i uživatelské rozhraní. Implementace
záložního centra bude znamenat aktualizaci aplikačního SW, nezbytnou pro zajištění
vzájemné kompatibility obou center včetně nových funkcionalit zajišťujících konzistenci
datových fondů v prostředí obou center.
ii. Očekávaní příjemci grantů
Příjemci veřejné finanční podpory budou útvary Policie ČR ve spolupráci
s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude implementovat Služba
cizinecké policie.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgány, který má funkci výkonného orgánu
MV jako výkonný subjekt projektu FVH zadalo realizaci projektu těm orgánům státní
správy, které působí v oblasti ochrany vnějších hranic EU. Mezi tyto orgány patří: Policie
ČR a konzulární úřady.
Vzhledem k povaze dané aktivity není možné vytipovat jiné subjekty na trhu, než je Policie
ČR, které by mohly tuto realizovat.
Policie ČR plní úkoly vyplývající ze zákona č.216/2002 Sb.,o ochraně státních hranic
a zákona č. 326/1999 o pobytů cizinců, z nichž vyplývají povinnosti a oprávnění Policie
České republiky při zajišťování ochrany hranic.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
V rámci podporované akce se předpokládají následující kvantifikované výsledky:
• vybudování záložního centra CIS na letišti Praha-Ruzyně za účelem zvýšení
bezpečnosti a spolehlivosti používaných informačního systému pro cizineckou policii
v. Viditelnost financování z ES
Veškeré zařízení a majetek zakoupený z prostředků FVH bude označen logem EU.
Logo bude rovněž umístěno v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. Ohledně
informací k čerpání prostředků z FVH bude vytvořena prezentace, která bude zveřejněna na
webových stránkách Policie ČR, neboť Služba policie bude implementovat tento cíl.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
V rámci problematiky ochrany vnějších hranic budou navržené akce spolufinancované
z Fondu na ochranu vnějších hranic doplněné akcí zaměřenou na zvýšení rychlosti
a bezpečnosti odbavení cestujících na mezinárodních letištích (e-Gate), která bude
spolufinancována ze strukturálních fondů EU. Výše uvedené akce jsou svým charakterem
specifické a nedojde tak k duplicitě financování ze zdrojů EU.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství, bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
fondů Společenství (např. ve vztahu ke Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.

25

Roční program 2007
External Borders Fund – the Czech Republic

Proto, aby nebyl přesah projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů
Společenství možný, MV rovněž přijme administrativní opatření (např. projektová žádost
v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky
z EU). V takovém případě nebude možné projekt podpořit.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
uzavřené smlouvy s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření přijme potřebná opatření.
vii. Finanční údaje

Community contribution

A

712 500,00 €

75,00%

Public allocation

B

237 500,00 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

950 000,00 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

950 000,00 €

100,00%

Realizace akce se uskuteční v průběhu roku 2006. Projekt bude dokončen nejpozději do
31. prosince 2009.

3.4. Akce na realizaci priority 5: Podpora a účinné a dobře fungující
uplatňování příslušných právních nástrojů společenství v oblasti
vnějších hranic a víz, zejména pak Schengenského hraničního kodexu
a Evropského kodexu o vízech
I. Zajištění schengenských standardů ohledně vzdělávání a školení příslušného
personálu
3.4.1 Vytvoření školícího konzulárního pracoviště
3.4.2 Vytvoření školícího konzulárního modulu
3.4.1 Vytvoření školícího konzulárního pracoviště
i. Účel a rozsah opatření
Je nezbytné zkvalitnit teoretickou přípravu spočívající v systematickém osvojování
znalostí příslušných právních i interních předpisů upravujících konzulární a vízovou činnost
(např. agenda legalizační, matriční, vízová, pasová, poplatková apod.). Toho je možné
dosáhnout jen pod vedením zkušených lektorů. Tohoto výsledku lze jen obtížně dosáhnout při
individuálním školení tak, jak je prováděno dosud. Vytvořením školícího konzulárního
pracoviště bude dosaženo zásadního kvalitativního posunu jak v teoretickém vzdělávání
konzulárních pracovníků, tak v získávání praktických dovedností a návyků nezbytných při
výkonu vízové agendy na zastupitelských úřadech (ovládání počítačového vízového programu
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MVP/EVC a programu k podávání žádostí o e-pasy). Součástí školení je rovněž získání
speciálních taktických dovedností, jako je způsob vedení pohovoru se žadateli o vízum,
schopnost obhájit neudělení víza apod.
Zdokonalení systému zaškolení lze dosáhnout vytvořením specializovaného školícího
pracoviště pro konzulární a vízové pracovníky. Součástí školícího pracoviště bude vytvoření
modelového konzulárního a vízového pracoviště, které by co nejvěrněji simulovalo situaci na
konzulárním úseku ZÚ, včetně vybavení běžně používanými předpisy, pomůckami, tiskopisy
a počítačovými programy. Pracoviště bude využíváno v rámci pevně stanoveného
dvoutýdenního školícího modulu v rámci předvýjezdové přípravy dlouhodobě vysílaných
pracovníků, který se bude opakovat cca 5x ročně. Současně by pracoviště sloužilo
i operativně dle potřeby konzulárního odboru pro zaškolování krátkodobých výpomocí
a průběžného školení kmenových pracovníků konzulárního odboru. Pracoviště bude zřízeno
při Diplomatické akademii MZV a bude vytvořen školící modul s pevně stanovenou
strukturou a osnovami.
Je žádoucí, aby byla navázána rutinní spolupráce se školícími pracovišti jiných
resortů, zejména Ministerstva vnitra a Ministerstva spravedlnosti. Jejich prostřednictvím by
pak absolventi měli mít možnost seznámit se s činností specializovaných pracovišť. Jednalo
by se zejména o způsob odbavování na hraničních přechodech (air borders). V této souvislosti
je také důležité, aby budoucí konzulové získali poznatky o způsobu řešení a prevence závažné
trestné činnosti, jako nelegální výroba a přeprava narkotik a obchodování s lidmi.
Dosud se na konzulárním odboru MZV každoročně zaškolovalo celkem přibližně
25 diplomatických pracovníků a 25 administrativně-technických pracovníků. Po vytvoření
školícího pracoviště a školícího modulu se počítá s rozšířením konzulárního školení také pro
tzv. smluvní síly (partnery vyslaných diplomatů či administrativně-technických pracovníků),
pro posluchače Diplomatické akademie 1 (prezenční denní studium) a průběžné školení
kmenových pracovníků Ministerstva zahraničních věcí ČR. Rozsah ročního objemu školení
by se měl po zřízení školícího konzulárního pracoviště rozšířit na cca dvojnásobek, tedy
celkem na 100 zaškolovaných pracovníků ročně.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Akce se budou týkat pracovníků konzulárního odboru a zastupitelských úřadů a dále
též pracovníků tzv. smluvních sil (partneři vyslaných diplomatů či administrativnětechnických pracovníků), posluchačů Diplomatické akademie 1 (prezenční denní studium)
a průběžné školení kmenových pracovníků Ministerstva zahraničních věcí ČR. Akce budou
zajištěny ve spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude
implementovat konzulární odbor MZV.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgánu, který má funkci výkonného orgánu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR jako odpovědný orgán za provádění vízové
a konzulární agendy na zastupitelských úřadech nemůže tuto pravomoc delegovat a je tedy
odpovědný i za adekvátní specializované školení svých pracovníků.
Je žádoucí, aby byla navázána rutinní spolupráce se školícími pracovišti jiných
resortů, zejména Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR. Jejich
prostřednictvím by pak absolventi měli mít možnost seznámit se s činností specializovaných
pracovišť. Jednalo by se zejména o způsob odbavování na hraničních přechodech. V této
souvislosti je významné též, aby budoucí konzulové získali o poznatky o způsobu řešení
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a prevence závažné trestné činnosti, jako nelegální výroba a přeprava narkotik a obchodování
s lidmi.
Na zřízení školícího pracoviště se budou společně podílet Diplomatická akademie
MZV a konzulární odbor MZV. Školící pracoviště bude působit v objektu MZV. Potřebné
vybavení zajistí příslušné útvary MZV. Lektory zajistí Diplomatická akademie MZV, a to jak
z vnitřních zdrojů MZV, tak z externích zdrojů mimo rámec MZV.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Po zahájení specializovaného školení se očekává
-

zkvalitnění systému vzdělávání konzulárních pracovníků,
zdokonalení metod účinného a systematického osvojování znalostí právních a interních
předpisů upravujících konzulární a vízovou činnost,
vytvoření předpokladů pro získávání vědomostí, praktických návyků a dovedností
nezbytných pro kvalitní výkon vízové a konzulární agendy na zastupitelských úřadech.

V období do roku 2013 proškolení cca 500 pracovníků ve vízové a konzulární agendě,
kteří ji budou postupně vykonávat na zastupitelských úřadech nebo v ústředí na konzulárním
odboru. Konečným cílem je, aby specializované konzulární školení absolvovali všichni
diplomaté a administrativně technický personál, vykonávající funkci konzulárních referentů.
Vytvoření školícího konzulárního pracoviště:
-

vytvoření 1 výukové místnosti se zázemím (pro cca 15 osob),
vytvoření 1 vízového pracoviště s okénkem ,
vytvoření 4 vízových pracovišť MVP/EVC s příslušenstvím (PC, LCD monitor, SW,
inkoustová a laserová tiskárna, scanner, kamera, čtečky dokladů a otisků, kamera),
vytvoření 1 pracoviště pro snímání biometrických prvků (PC, LCD monitor, SW,
laserová tiskárna, scanner, čtečky dokladů a otisků, digitální fotoaparát).

Na zřízení školícího pracoviště se budou společně podílet Diplomatická akademie
MZV a konzulární odbor MZV. Školící pracoviště bude působit v objektu MZV. Potřebné
vybavení zajistí příslušné útvary MZV. Lektory zajistí Diplomatická akademie MZV, a to jak
z vnitřních zdrojů MZV, tak z externích zdrojů mimo rámec MZV.
Kvantifikovatelné výsledky
- vytvoření 1 výukové místnosti se zázemím pro cca 15 osob,
- vytvoření 1 vízového pracoviště s okénkem,
- vytvoření 4 vízových pracovišť MVP/EVC s příslušenstvím,
- vytvoření 1 pracoviště pro snímání biometrických prvků,
- zkvalitnění procesu proškolování diplomatických pracovníků.
v. Viditelnost financování
Projekty, které obdrží příspěvek, budou mít plán propagace, který důkladně popíše, jak
bude příspěvek z FVH zviditelněn v prováděných aktivitách, včetně různých produktů, zpráv
a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU bude
připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo EU
umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné
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finanční podpory. O spolufinancování z FVH budou informování účastníci veřejných
událostí, kde bude projekt zmíněn.
Výukové místnosti budou opatřeny propagačními materiály opatřené logem EU
(plakáty, informační letáky apod.).
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
Návrh na vytvoření školícího pracoviště je v plném souladu se Schengenským
katalogem doporučení – nejlepší praxe, který upravuje tuto oblast v části Školení a odborná
příprava. Projekt není financován z ostatních nástrojů ES.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
fondů Společenství (např. ve vztahu k Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.
Proto, aby nebyl přesah projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů
Společenství možný, MV rovněž přijme administrativní opatření (např. projektová žádost
v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky
z EU). V takovém případě nebude možné projekt podpořit.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
uzavřené smlouvy s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření přijme potřebná opatření.
vii. Finanční údaje
Community contribution

A

37 500,00 €

75,00%

Public allocation

B

12 500,00 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

50 000,00 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

50 000,00 €

100,00%

Realizace akce se uskuteční v průběhu roku 2006. Projekt bude dokončen nejpozději do
31. prosince 2009.

3.4.2. Vytvoření školícího konzulárního modulu
i. Účel a rozsah akce
Školící modul bude zahrnovat teoretickou a praktickou část. Po vyhodnocení potřeb
MZV se pro první rok víceletého programu FVH jeví jako vhodné stanovit délku školícího
modulu na 10 pracovních dnů. Po zhodnocení účinnosti školícího modulu po uplynutí
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jednoho roku bude možné kurz případně prodloužit na 15 – 20 pracovních dnů. Základním
předpokladem je konání minimálně pěti konzulárních školení během jednoho roku.
Předpokladem je, že úspěšné absolvování konzulárního školení bude podmínkou pro
výjezd pracovníků na konzulární úseky ZÚ. Počítáme s rozšířením jeho frekventantů na
smluvní, a podle možností též místní síly (s přihlédnutím k jejich jazykovým schopnostem),
které by v rámci svých soukromých cest do ČR absolvovaly kurz mimo rámec řádné
dovolené.
Návrh na vytvoření školícího modulu je v plném souladu se Schengenským katalogem
doporučení – nejlepší praxe, který upravuje tuto oblast v části Školení a odborná příprava.
Konzulární pracovníci získají během procesu intenzivního zaškolení praktické návyky
a dovednosti, kterých je zapotřebí pro kvalitní výkon funkce na zastupitelském úřadu, a to
zejména při výkonu vízové agendy. Toho je možné dosáhnout zejména vytvářením
modelových situací. V této souvislosti je též zapotřebí, aby absolventi získali takové taktické
a negociační dovednosti, které jsou nutné k plně kvalifikovanému výkonu funkce konzula,
resp. konzulárního pracovníka.
Je žádoucí, aby byla navázána rutinní spolupráce se školícími pracovišti jiných
resortů, zejména Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR. Jejich
prostřednictvím by pak absolventi měli mít možnost seznámit se s činností specializovaných
pracovišť. Jednalo by se zejména o způsob odbavování na hraničních přechodech. V této
souvislosti je významné, aby budoucí konzulové získali o poznatky o způsobu řešení a
prevence závažné trestné činnosti, jako např. nelegální výroba a přeprava narkotik a
obchodování s lidmi. V případě potřeby budou mít příslušní pracovníci uvedených resortů
možnost absolvovat konzulární školení na MZV.

Teoretická část
Předpokládá podrobné seznámení se s relevantními předpisy (schengenské acquis,
zákon o pobytu cizinců na území ČR, CCI (Common Consular Instruction), interní předpisy
MZV atd.), jejichž znalost je nezbytná pro práci na konzulárním úseku zastupitelského úřadu.
Teoretická část se tedy zaměří zejména na přednášky a semináře a bude poskytnut dostatečný
časový prostor rovněž pro samostudium.
Praktická část
1) simulovaný nácvik práce vízového a konzulárního pracovníka „u přepážky“
2) psychologická příprava obsahující např. nácvik jednání s obtížnými klienty,
sdělování „špatných zpráv“, nácvik komunikace s lidmi v obtížné domácí situaci
apod.
3) jazykový konverzační kurz zaměřený na právní, resp. konzulární terminologii
Při realizaci kurzu se předpokládá spolupráce s dalšími věcně příslušnými rezorty a
jejich vzdělávacími institucemi, tedy s Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem
spravedlnosti ČR (včetně vězeňské služby). Předpokládá se lektorské zajištění pracovníky KO
MZV, MV, MS, specializovanými psychology, jazykovými lektory působícími např. na
právnických fakultách, atd.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
30

Roční program 2007
External Borders Fund – the Czech Republic

Akce se budou týkat pracovníků konzulárního odboru a zastupitelských úřadů a dále
též pracovníků smluvní síly (partnery vyslaných diplomatů či administrativně-technických
pracovníků), posluchačů Diplomatické akademie 1 (prezenční denní studium) a průběžné
školení kmenových pracovníků Ministerstva zahraničních věcí ČR. Akce budou zajištěny ve
spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude
implementovat konzulární odbor MZV.

iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgánu, který má funkci výkonného orgánu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR jako odpovědný orgán za provádění vízové a
konzulární agendy na zastupitelských úřadech nemůže tuto pravomoc delegovat a je tedy
odpovědný i za adekvátní specializované školení svých pracovníků.
Je žádoucí, aby byla navázána rutinní spolupráce se školícími pracovišti jiných
resortů, zejména Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva spravedlnosti ČR. Jejich
prostřednictvím by pak absolventi měli mít možnost seznámit se s činností specializovaných
pracovišť. Jednalo by se zejména o způsob odbavování na hraničních přechodech. V této
souvislosti je významné též, aby budoucí konzulové získali o poznatky o způsobu řešení a
prevence závažné trestné činnosti, jako nelegální výroba a přeprava narkotik a obchodování
s lidmi.
Na zřízení školícího pracoviště se budou společně podílet Diplomatická akademie
MZV a konzulární odbor MZV. Školící pracoviště bude působit v objektu MZV. Potřebné
vybavení zajistí příslušné útvary MZV. Lektory zajistí Diplomatická akademie MZV, a to jak
z vnitřních zdrojů MZV, tak z externích zdrojů mimo rámec MZV.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Po zahájení specializovaného školení se očekává
-

zkvalitnění systému vzdělávání konzulárních pracovníků
zdokonalení metod účinného a systematického osvojování znalostí právních a interních
předpisů upravujících konzulární a vízovou činnost
vytvoření předpokladů pro získávání vědomostí, praktických návyků a dovedností
nezbytných pro kvalitní výkon vízové a konzulární agendy na zastupitelských úřadech.

V období do roku 2013 proškolení cca 500 pracovníků ve vízové a konzulární agendě,
kteří ji budou postupně vykonávat na zastupitelských úřadech nebo v ústředí v konzulárním
odboru. Konečným cílem je, aby specializované konzulární školení absolvovali všichni
diplomaté a administrativně technický personál vykonávající funkci konzulárních referentů.
Kurz bude ukončen závěrečným testem z teoretické a praktické části školícího
modulu. O absolvování kurzu bude vydáno osvědčení.
Činnosti k provedení
• Analýza požadavků pro obsah školícího konzulárního modulu
• Návrh struktury školícího konzulárního modulu
• Vytvoření školícího konzulárního modulu
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• Školící modul bude obsahovat 2 části – teoretickou a praktickou:
Kvantifikovatelné výsledky
• vytvoření školícího konzulárního modulu o rozsahu 10 pracovních dnů
• základním předpokladem je konání minimálně 5 konzulárních školení během
jednoho roku
v. Viditelnost financování ES
Projekty, které obdrží příspěvek, budou mít plán propagace, který důkladně popíše,
jak bude příspěvek z FVH zviditelněn v prováděných aktivitách, včetně různých produktů,
zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na internetu nebo seminářích. Logo EU
bude připojeno na všechny materiály, které budou výsledkem projektu. Podobně bude logo
EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci projektu v prostorách příjemce veřejné
finanční podpory. O spolufinancování z FVH budou informování účastníci veřejných
událostí, kde bude projekt zmíněn.

vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
Návrh na vytvoření školícího modulu je v plném souladu se Schengenským katalogem
doporučení – nejlepší praxe, který upravuje tuto oblast v části Školení a odborná příprava.
Projekt není financován z ostatních nástrojů ES.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
fondů Společenství (např. ve vztahu k Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.
Proto, aby nebyl přesah projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů
Společenství možný, MV rovněž přijme administrativní opatření (např. projektová žádost
v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky
z EU). V takovém případě nebude možné projekt podpořit.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
uzavřené smlouvy s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření příjme potřebná opatření.

vi. Finanční údaje
Community contribution

A

22 500,00 €

75,00%

Public allocation

B

7 500,00 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

30 000,00 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

30 000,00 €

100,00%
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Realizace akce se uskuteční v průběhu roku 2006. Projekt bude dokončen nejpozději
do 31. prosinec 2009.

II. Vzdělávání a výcvik příslušníků Policie ČR
3.4.3 Vybudování speciálního cvičiště pro odbavování na vnější schengenské hranici –
terminál mezinárodního letiště s příslušenstvím
3.4.4 Vybudování učeben k výuce SIS a VIS
3.4.5 Modernizace jazykových učeben
3.4.6 Vytvoření nového systému předvýjezdové přípravy a průběžného vzdělávání
styčných důstojníků ČR

3.4.3 Vytvoření speciálního cvičiště pro odbavování na vnější schengenské hranici –
terminál mezinárodního letiště s příslušenstvím
i.Účel a rozsah akce
V souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru směřuje zkvalitnění
vzdělávání policistů např. na tématický okruh III osnov, ve kterém se vyučuje téma
pohraniční kontrola (border check procedure). Vzdělávací proces má zajistit, aby
studenti/policisté byli připraveni důsledně provádět hraniční kontrolu (exercise border check)
specifickou pro mezinárodní letiště. Na základě jednotlivých vzdělávacích modulů pro
ochranu schengenské vnější hranice zpracovaných agenturou Frontex, je třeba vybudovat
odpovídající výcvikové zařízení, ve kterém se účelně a efektivně budou procvičovat činnosti
spojené s touto problematikou.
Ve druhé části studia jsou studenti zařazeni do řízené praxe. I zde se studenti
procvičují v praktických činnostech - modelových situacích - mimo jiné i problematiku
ochrany vnější schengenské hranice (border control at the external Air borders) na
mezinárodních letištích.
Účelem dané akce bude zlepšení výukových podmínek v rámci výukového procesu
CCC „Common Core Curriculum“ modulu pro vzdušné hranice (Air borders). Zde se budou
procvičovat činnosti na letišti dle obsahu zmiňovaného modulu. Jedná se zejména o činnosti
vztahující se k bezpečnostním opatřením na letišti a hraniční kontrole.
Pro vzdělávání studujících na vyšší odborné škole, kteří budou zařazeni do výkonu
služby na II. kontrolní linii (second line office), budou do výuky zařazena témata, která se
týkají dohledu a vyšetřování.
Získané dovednosti pro výkon služby na vzdušných hranicích:
• identifikace a rozlišování typů letů za účelem provedení nezbytných opatření;
• popis a výkon rozdílné kontroly podle destinace nebo země původu cestujících;
• provedení kontroly a namátkové kontroly na letišti (i v souvislosti s poznatky
z kamerových systémů);
• postup podle nařízení o společných základních bezpečnostních standardech v civilním
letectví;
• vykonávání bezpečnostních opatření a schopnost reagovat správným způsobem
v případě jejich porušení;
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

provádění bezpečnostních opatření na letištích a hraniční kontroly v rámci general
aviation a schopnost provést nezbytná další šetření;
provádění součinnosti s jinými útvary zařazenými na letištích;
jednání podle adekvátních postupů v nouzových situacích;
předcházení ilegálnímu vstupu na území typováním možných modelů chování
cestujících (profiling);
rozpoznání a předcházení nesprávnému odbavení smíšených letů;
identifikace a rozlišení typů víz;
vykonání formálních postupů pro vystavení víza včetně poplatků;
ověření vízového štítku a jeho orazítkování;
provádění odepření vstupu (refusal of entry), opatření pro zajištění a schopnost
asistovat při odepření vstupu, zajištění (detention) a návratech (removals);
rozlišování typů letenek a schopnost vyhledání informací na letenkách a označení
zavazadel;
odhalování padělaných letenek;
rozpoznávání certifikátu člena posádky a schopnost výkonu příslušné následné
činnosti;
využití informačních systémů a dalších zdrojů a aplikace získaných poznatků;
analýza informací před vlastním příletem;
výkon azylové procedury;
provádění dotazování na podmínky vstupu, pas a letenku;
provádění opatření související s dopravci;
výkon policejních opatření v tranzitním prostoru v rámci omezení daných národní
legislativou;
výkon bezpečnostní kontroly na prstech (at the gates) a kontroly v ostatních prostorách
letiště;

ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem veřejné finanční podpory bude VPŠ a SPŠ MV v Holešově a to ve
spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude
implementovat VPŠ a SPŠ v Holešově.
Akce uvedené v této oblasti se budou týkat policistů zařazených do základní odborné
přípravy a následných vzdělávacích systémů.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgánu, který má funkci výkonného orgánu
MV jako výkonný subjekt projektu FVH zadalo realizaci projektu těm orgánům státní
správy, kteří působí v oblasti ochrany vnějších hranic EU. Mezi tyto orgány patří: Policie
ČR a konzulární úřady.
Vzhledem k povaze dané aktivity není možné vytipovat jiné subjekty na trhu než je
Policie ČR, které by mohly tuto realizovat. Vzdělávání policie v cizinecké problematice spadá
do gesce Střední policejní školy a vyšší policejní školy v Holešově.
Policie ČR plní úkoly vyplývající ze zákona č.216/2002 Sb.,o ochraně státních hranic
a zákona č. 326/1999 o pobytů cizinců, z nichž vyplývají povinnosti a oprávnění Policie
České republiky při zajišťování ochrany hranic.
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iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Činnosti k provedení /rozpis činností)
• analýza požadavků pro vytvoření specializovaného cvičiště
• pořízení vybavení specializovaného cvičiště (audiovizuální, počítačová technika,
didaktická technika, kamerový systém, zabezpečení plochy mezinárodního letiště,
bezpečnostní rámy a další)
• aplikace systému proaktivní výuky
• příprava a organizování školení pro příslušníky policie
Kvantifikovatelné výsledky
• vybavení učebny odpovídající audiovizuální, didaktickou a počítačovou technikou a
dalším potřebným vybavením (pomůcky na odhalování neregulérních CD apod.);
• efektivní výuka zaměřená na ochranu vnější schengenské hranice (CCC);
• výuková činnost v rámci základní odborné přípravy – integrovaná výuka (CCC);
• výuková činnost v rámci řízené praxe – integrovaná výuka;
• výuková činnost v rámci VOŠ – integrovaná výuka
• vytvoření systému proaktivní výuky;
• vytvoření návyků a upevnění dovedností souvisejících s činností cizinecké policie na
mezinárodním letišti;
• organizování školení pro příslušníky PČR; nástupní termíny ZOP 4x ročně cca 30
studentů služby cizinecké policie (SCP resp. APS), výcvik studentů SCP v rámci
řízené praxe, zdokonalovací kurzy pro příslušníky SCP, specializační školení pro
příslušníky migračního managementu ze třetích zemí v rámci spolupráce s IOM ČR ,
(počty osob v jednotlivých akcích jsou individuální cca 10 – 25 osob, zdokonalovací
kurzy probíhají zpravidla formou týdenních krátkodobých kurzů);

v. Viditelnost spolufinancování ES
Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření se předpokládá, že budou mít
plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z FVH zviditelněn v prováděných
aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na
internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou
výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci
projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování bude
informováno publikum při veřejných událostech, kde bude zmíněn projekt.
Konkrétně se jedná o viditelné umístění tabulek s logem EU na budovách a třídách. Na
jednotlivých pomůckách bude samolepkou označeno logo EU. Tato samolepka bude na
pomůcce viditelně umístěna.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
Plán rozvoje vzdělávacího systému SPŠ MV v Holešově je zaměřen na plnění priorit
Common Core Curriculum – zejména modulu pro vzdušné hranice s cílem vytvořit moderní
didaktický systém, ve kterém bude naplněna strategie výuky související s cizineckou
problematikou zaměřenou na ochranu vnější schengenské hranice.
VPŠ a SPŠ MV v Holešově úzce spolupracuje při tvorbě vzdělávacích programů s PČR
ŘSCP, Policejním prezidiem ČR ČR a Odborem vzdělávání a správy resortního školství MV.
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Tento postup zaručuje provázanost vzdělávacích programů s potřebami policejní praxe. Obsah
modulů CCC schválených Agenturou Frontex bude zahrnut do výuky cizinecké problematiky.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
fondů Společenství (např. ve vztahu k Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.
Proto, aby nebyl přesah projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů
Společenství možný, MV rovněž přijme administrativní opatření (např. projektová žádost
v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky
z EU). V takovém případě nebude možné projekt podpořit.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
uzavřené smlouvy s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření příjme potřebná opatření.

vii. Finanční údaje
1. speciální cvičiště pro odbavování na vnější schengenské hranici – terminál
mezinárodního letiště
Community contribution
Public allocation
Total public allocation
Private allocation
TOTAL

A
B
C=A+B
D
E=C+D

30 000,00 € 75,00%
10 000,00 € 25,00%
40 000,00 € 100,00%
€
0,00%
40 000,00 € 100,00%

Realizace akce se uskuteční v průběhu roku 2006. Projekt bude dokončen nejpozději
do 31. prosinec 2009.

3.4.4 Vybudování učeben k výuce SIS a VIS
i. Účel a rozsah opatření
Tato akce bude realizována na pracovišti školy, která není doposud vybavena
hardwarovými ani softwarovými prostředky pro praktickou výuku všech typů studia pro
jednotlivá odvětví činnosti Policie České republiky. Zkvalitnění vzdělávání je
podmíněno nákupem nového hardwaru a odpovídajícího softwaru tak, aby mohla být plně
realizována specializovaná praktická výuka na pracovišti kontroly/lustrace (lokalita ICP
letiště) a pracoviště víza (tamtéž).
Pro účely výuky musí být školní datové soubory odděleny od ostrých dat používaných
v praxi. Studenti musí mít možnost pracovat podle jednotlivých specializací s konkrétními
daty ale tak, aby nedošlo ke zničení nebo znehodnocení provozních dat. Z výše uvedených
důvodů budou data do policejních informačních systémů pořizována částečně ve škole,
částečně převzata z pracovišť Policie České republiky.
Je třeba připravit takový návrh řešení, jehož výsledkem bude jednotný systém
vzdělávání. Účinná organizace úkolů v oblasti školního kurikula reagující na potřeby policejní
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praxe, bude vychovávat policejní odborníky a zajistí přenos nejnovějších poznatků do
policejní praxe.
Splnění a zajištění nových rámcových vzdělávacích programů na všech úrovních
lokalit ICP a uplatnění nového pojetí kurikula, které je založeno především na systematické
a vyvážené struktuře základních pojmů a vztahů, přispěje k podpoře zavádění informačně –
technologických systémů v oblasti vnějších hranic a víz. Hlavní prioritou jsou investice se
vztahem k informačnímu systému SIS II, a investice se vztahem k informačnímu systému
VIS.
Připravenost policistů v této oblasti bude směřovat k efektivnímu využívání
současných policejních informačních systémů a podsystémů a k následné snadnější
adaptabilitě při zavádění nových, modernějších informačních systémů a informačních
technologií.
K realizaci výše uvedených cílů v resortu vnitra existují různé nástroje. Jedním z nich
je vytvoření učebny se 16-ti pracovišti kontroly-lustrace a víz. Dále jedno pracoviště lektoraučitele.
Taková změna kurikulární politiky umožní policejní škole realizovat profesní
vzdělávání v rámci požadavků Ministerstva vnitra při respektování potřeb Policie České
republiky.
Účel akce
Účelem akce bude zlepšení výukových podmínek v rámci vyučovacího procesu CCC
modulu pro vzdušné hranice (Air borders). Jedná se o činnosti spojené s vytvořením
dovedností a návyků tak, aby při výkonu každodenní služby a při složitějších úkolech
dokázal policista samostatně používat uživatelská zařízení, programové vybavení a národní
databáze včetně samostatné práce se schengenským informačním systémem (SIS).
Proškolený policista:
• je schopen vytvořit adekvátní policejní dokumenty, včetně grafického zpracování dat
• dokáže vytvářet jednoduché databáze a výstupy, vytvořit a vytisknout odpovídající
sestavy; z těchto umí výsledky své práce dokumentovat pomocí elektronické
prezentace
• je schopen efektivně využívat existující policejní informační systémy
• aplikuje zásady bezpečnosti práce s výpočetní technikou jak v oblasti antivirové
ochrany, tak i v oblasti zabezpečení dat
• bude seznámen s aspekty počítačové kriminality, významem ochrany dat a stupně
utajení
• používá odpovídajícím způsobem informační systémy cizinecké policie, je schopen
běžně používat SIS, VIS.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem veřejné finanční podpory bude VPŠ a SPŠ MV v Holešově a to ve
spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude
implementovat VPŠ a SPŠ Holešov.
Akce uvedené v této oblasti se budou týkat policistů zařazených do základní odborné
přípravy a následných vzdělávacích systémů.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgánu, který má funkci výkonného orgánu
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MV jako výkonný subjekt projektu FVH zadalo realizaci projektu těm orgánům státní
správy, které působí v oblasti ochrany vnějších hranic EU. Mezi tyto orgány patří: Policie
ČR a konzulární úřady.
Vzhledem k povaze dané aktivity není možné vytipovat jiné subjekty na trhu než je
Policie ČR, které by mohly tuto realizovat. Vzdělávání policie v cizinecké problematice spadá
výlučně do působnosti Vyšší policejní školy a střední policejní školy v Holešově.
Policie ČR plní úkoly vyplývající ze zákona č.216/2002 Sb.,o ochraně státních hranic
a zákona č. 326/1999 o pobytů cizinců, z nichž vyplývají povinnosti a oprávnění PČ při
zajišťování ochrany hranic.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Činnosti k provedení /rozpis činností)
• analýza požadavků pro učebny k výuce SIS a VIS
• pořízení vybavení učeben (audiovizuální a počítačová technika a další)
• aplikace systému proaktivní výuky
• příprava a organizování školení pro příslušníky policie
Kvantifikovatelné výsledky
• vybavení speciální učebny odpovídající audiovizuální, počítačovou technikou včetně
specializovaného vybavení
• efektivní výuka zaměřená na práci s odpovídajícími informačními systémy Policie ČR
• výuková činnost v rámci základní odborné přípravy – integrovaná výuka
• výuková činnost v rámci řízené praxe – integrovaná výuka
• výuková činnost v rámci VOŠ – integrovaná výuka
• vytvoření systému proaktivní výuky
• vytvoření návyků a upevnění dovedností souvisejících s činností policie na
mezinárodním letišti v souvislosti s požíváním informačních systémů
• organizování školení pro příslušníky PČR; nástupní termíny ZOP 4x ročně cca 150
studentů - výuka informačního systému SIS u odbornosti SCP a SPP (služba
pořádkové policie), výcvik studentů SCP v rámci řízené praxe, zdokonalovací kurzy
pro příslušníky SCP při výuce IS VIS ve spolupráci s kanceláří VISION (počty osob
v jednotlivých akcích jsou individuální cca 10 – 25 osob, zdokonalovací kurzy
probíhají zpravidla formou týdenních krátkodobých kurzů)

v. Viditelnost spolufinancování ES
Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření se předpokládá, že budou mít
plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z FVH zviditelněn v prováděných
aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na
internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou
výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci
projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování bude
informováno publikum při veřejných událostech, kde bude zmíněn projekt.
Konkrétně se jedná o viditelné umístění tabulek s logem EU na budovách a třídách. Na
jednotlivých pomůckách bude samolepkou označeno logo EU. Tato samolepka bude na
pomůcce viditelně umístěna.
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vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
Plán rozvoje vzdělávacího systému VPŠ a SPŠ MV v Holešově je zaměřen na plnění
priorit Common Core Curriculum – zejména modulu pro vzdušné hranice s cílem vytvořit
moderní didaktický systém, ve kterém bude naplněna strategie výuky související s cizineckou
problematikou zaměřenou na ochranu vnější schengenské hranice.
VPŠ a SPŠ MV v Holešově úzce spolupracuje při tvorbě vzdělávacích programů s PČR ŘS
CP, Policejním prezidiem ČR a Odborem vzdělávání a správy resortního školství MV. Tento
postup zaručuje provázanost vzdělávacích programů s potřebami policejní praxe. Obsahy
jednotlivých modulů CCC schválených Agenturou Frontex budou zahrnuty do výuky
cizinecké problematiky.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství, bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
fondů Společenství (např. ve vztahu k Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.
Proto, aby nebyl přesah projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů
Společenství možný, MV rovněž přijme administrativní opatření (např. projektová žádost
v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky
z EU). V takovém případě nebude možné projekt podpořit.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
uzavřené smlouvy s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření příjme potřebná opatření.

vii. Finanční údaje
Vybudování učebny k výuce SIS a VIS - období 2008/2009

Community contribution
Public allocation
Total public allocation
Private allocation
TOTAL

A
B
C=A+B
D
E=C+D

45 000,00 € 75,00%
15 000,00 € 25,00%
60 000,00 € 100,00%
€
0,00%
60 000,00 € 100,00%

Realizace akce se uskuteční v průběhu roku 2006. Projekt bude dokončen nejpozději
do 31. prosinec 2009.

3.4.5 Modernizace jazykových učeben
i. Účel a rozsah opatření
Cílem daného opatření je sjednotit rozdílnou vstupní jazykovou znalost a navázat na
odbornou problematiku za velmi krátký čas a s co největší efektivitou. Toto lze dosáhnout
cestou interaktivní výuky.
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Vzhledem k tomu, že učební skupiny jsou rozděleny na menší celky podle toho, jaký
cizí jazyk si studenti zvolili, je nutné vybavit jazykové učebny vhodnou moderní technikou.
(Vzhledem ke čtyřem nástupním termínům ročně u základní odborné přípravy je zároveň
vyučováno tři až pět skupin, čítajících vždy 10 – 15 studentů v jedné skupině).
Pouze jedna jazyková učebna je velmi dobře technicky vybavena (tato je však
využívána také pro výuku čtyř ročníků maturitního studia (8 tříd) a intenzivních kurzů pro
získání jazykové zkoušky Ministerstva vnitra). Pro skupiny odborné praxe tak mají vyučující
cizích jazyků k dispozici pouze CD přehrávač a tabuli s křídou, popř. bílou tabuli.
Takové vybavení není pro moderní výuku dostačující. Cílem je všestranné využití
moderní didaktické techniky a také využití působení rodilého AJ mluvčího – odborníka na
cizineckou problematiku.
Účel akce
Účelem akce bude zlepšení výukových podmínek v rámci vyučovacího procesu CCC
modulu pro vzdušné hranice (Air borders). Jedná se o činnosti spojené se schopností řešit
problémové situace s cizinci v anglickém jazyce a formulovat krátké vysvětlení nebo návod
v jednotlivých situacích včetně čtení formulací v dokumentech a letenkách.
Policista:
• používá angličtinu jako frekventovaný cizí jazyk
• používá služební terminologii
• je schopen informovat cestující o opatřeních, která jsou proti nim směřována
• dokáže poučit cestující o jejich právech
• řeší problémy vzniklé při pohraniční kontrole na mezinárodním letišti
• dokáže provést jednoduchý výslech podezřelé osoby a svědka v angličtině
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem veřejné finanční podpory bude VPŠ a SPŠ MV v Holešově a to ve
spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude
implementovat VPŠ a SPŠ v Holešově.
Akce uvedené v této oblasti se budou týkat policistů zařazených do základní odborné
přípravy a následných vzdělávacích programů.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgánu, který má funkci výkonného orgánu
MV jako výkonný subjekt projektu FVH zadalo realizaci projektu těm orgánům státní
správy, které působí v oblasti ochrany vnějších hranic EU. Mezi tyto orgány patří: Policie
ČR a konzulární úřady.
Vzhledem k povaze dané aktivity není možné vytipovat jiné subjekty na trhu než je
Policie ČR, které by mohly tuto realizovat. Vzdělávání policie v cizinecké problematice spadá
do působnosti Vyšší policejní školy a střední policejní školy v Holešově.
Policie ČR plní úkoly vyplývající ze zákona č.216/2002 Sb., o ochraně státních hranic
a zákona č. 326/1999 o pobytů cizinců, z nichž vyplývají povinnosti a oprávnění Policie ČR
při zajišťování ochrany hranic.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky

40

Roční program 2007
External Borders Fund – the Czech Republic

Činnosti k provedení /rozpis činností)
• analýza požadavků pro učebny k výuce anglického jazyka
• pořízení vybavení učeben (audiovizuální a počítačová technika a další)
• adaptace systému proaktivní výuky
• příprava a organizování školení pro příslušníky policie
Kvantifikovatelné výsledky
• vybavení učebny odpovídající audiovizuální a počítačovou technikou a dalším
potřebnými pomůckami
• zlepšení efektivity výuky angličtiny v souvislosti se zavedením nových didaktických
prostředků do výuky
• výuková činnost v rámci řízené praxe – modelové situace
• výuková činnost v rámci VOŠ – integrovaná výuka
• vytvoření systému proaktivní výuky
• vytvoření návyků a upevnění jazykových dovedností souvisejících s činností policie
na mezinárodním letišti
• výuka studentů specializace SCP – v rámci řízené praxe odborná jazyková příprava –
angličtina, němčina, ruština (cca 120 studentů ročně), výuka cizích jazyků v rámci
zkoušky MV I. a II. stupeň angličtina, němčina (počty studentů jsou individuální cca
15-20 v každém typu studia), jazykové vzdělávání na střední odborné škole – v každé
ročníku dva cizí jazyky, počet studentů cca 60 v každém ročníku
v. Viditelnost spolufinancování ES
Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření se předpokládá, že budou mít
plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z FVH zviditelněn v prováděných
aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na
internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou
výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci
projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování bude
informováno publikum při veřejných událostech, kde bude zmíněn projekt. Konkrétně se
jedná o viditelné umístění tabulek s logem EU na budovách a třídách. Na jednotlivých
pomůckách bude samolepkou označeno logo EU. Tato samolepka bude na pomůcce viditelně
umístěna.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
Plán rozvoje vzdělávacího systému VPŠ a SPŠ MV v Holešově je zaměřen na plnění
priorit Common Core Curriculum – zejména modulu pro vzdušné hranice s cílem vytvořit
moderní didaktický systém, ve kterém bude naplněna strategie výuky související s cizineckou
problematikou zaměřenou na ochranu vnější schengenské hranice.
VPŠ a SPŠ MV v Holešově úzce spolupracuje při tvorbě vzdělávacích programů s PČR
ŘSCP, Policejním prezidiem ČR a Odborem vzdělávání a správy resortního školství MV.
Tento postup zaručuje provázanost vzdělávacích programů s potřebami policejní praxe.
Obsahy jednotlivých modulů CCC schválených Agenturou Frontex budou zahrnuty do výuky
cizinecké problematiky.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
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fondů Společenství (např. ve vztahu k Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.
Proto, aby nebyl přesah projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů
Společenství možný, MV rovněž přijme administrativní opatření (např. projektová žádost
v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky
z EU). V takovém případě nebude možné projekt podpořit.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
uzavřené smlouvy s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření příjme potřebná opatření.
vii. Finanční údaje
2. modernizace jazykových učeben
Community contribution
Public allocation
Total public allocation
Private allocation
TOTAL

A
B
C=A+B
D
E=C+D

33 750,00 € 75,00%
11 250,00 € 25,00%
45 000,00 € 100,00%
€
0,00%
45 000,00 € 100,00%

Realizace akce se uskuteční v průběhu roku 2006. Projekt bude dokončen nejpozději
do 31. prosinec 2009.

3.4.6 Vytvoření nového systému předvýjezdové přípravy a průběžného vzdělávání styčných
důstojníků ČR
i. Účel a rozsah opatření
V souvislosti s rozšířením schengenského prostoru se změnily podmínky pro ochranu
vnitřní bezpečnosti České republiky (a de facto celého teritoria schengenského prostoru).
Česká republika již neprovádí kontroly na pozemních hranicích, které jsou vnitřními
hranicemi schengenského prostoru. Čtyřpásmový model ochrany vnitřních hranic je
uplatňován s důrazem na činnost ve třetích zemích, ochranu vzdušných hranic, spolupráci se
sousedními státy a aktivity na vlastním území. S ohledem na geografickou podobu byla ČR
vždy tranzitní, nově také cílovou zemí nelegální migrace.
Z tohoto pohledu budou nyní posilovány také kompenzační nástroje ochrany hranic ve
třetích zemích. Akcentována tak bude činnost zejména v zemích původu a tranzitních zemích
mezinárodní migrace. Činnost ve třetích zemích je přímým prvkem ochrany hranic a boje
proti nelegální migrace a má také preventivní funkci. Vedle klíčové úlohy zastupitelských
úřadů v procesu vydávání víz hrají důležitou roli styční důstojníci. Jejich působení ve třetích
zemích představuje jeden z předpokladů efektivního systému ochrany hranic, potírání
nelegální migrace a celkového monitorování a analyzování migračních proudů ve směru do
České republiky, popř. EU.
Působení styčných důstojníků ČR by do budoucna mělo doznat určitých změn. V
souvislosti s narůstajícím významem agendy týkající se boje proti nelegální migraci bude této
problematice věnována větší pozornost. To se kromě budoucího výběru destinací pro vyslání
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styčných důstojníků promítne i do systému jejich vzdělávání. Vyslání bude připraveno také na
základě stanoviska Analytického centra pro ochranu hranic a migraci.
Účel akce
Dle nové koncepce vysílání styčných důstojníků bude připraven nový systém
specializovaného vzdělávání, které bude tvořit systém průběžného a předvýjezdového
vzdělávání. Takovéto vzdělávání zahrne široké spektrum migrační, policejní a
zahraničněpolitické problematiky, konzulárních dovedností a jazykových schopností.
Kromě teoretických znalostí se budou kandidáti seznamovat s činností
specializovaných pracovišť. Tato fáze bude zajištěna formou stáží u útvarů policie zabývající
se závažnou trestnou činností, cizineckou problematikou, problematikou mezinárodní
policejní spolupráce a dalších útvarů, u nichž lze předpokládat následnou spolupráci se
styčným důstojníkem.
Délka předvýjezdové a průběžné přípravy styčného důstojníka bude optimálně
nastavena dle relevantních potřeb, předpokladem je nicméně absolvování minimálního
rozsahu přípravy. Úroveň znalostí absolventů školení bude garantována osvědčením.
Mezi základní předpoklady, které musí kandidát na pozici styčného důstojníka
splňovat, patří: ukončené vysokoškolské vzdělání (min. bakalářský stupeň); oprávnění
seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení „důvěrné“, popř. vyšší; jazykové
znalosti odpovídající zvyklostem hostitelské země (na úrovni 3. stupně, pro zařazení do
databáze a do průběžné přípravy je nutné ovládat daný jazyk minimálně na úrovni 3. stupně);
3 roky praxe v oblasti migrační problematiky a/nebo v oblasti práce s doklady; schopnost
tvořivé, analytické a koncepční práce; navazování a udržování profesních kontaktů; politické,
hospodářské a geografické znalosti o hostitelské zemi; dobrý zdravotní stav; znalost právních
předpisů v oblasti vstupu a pobytu cizinců na území České republiky případně další specifické
požadavky s ohledem na výběr destinace.
Takto vyškolení styční důstojníci budou vysláni do relevantních destinací, kde budou
průběžně monitorovat události s možným vlivem na mezinárodní migraci, průběžně
analyzovat získané poznatky a pravidelně informovat Analytické centrum pro ochranu hranic
a migraci a další útvary, pro které je taková informace relevantní.
Rozmístění styčných důstojníků bude vybíráno s půlročním předstihem do konkrétních
destinací s ohledem na migrační toky v České republice a dle státní příslušnosti, které lze
označit jako nejproblematičtější a nejčetnější. Výběr destinace, bude dále proveden na základě
dohody MZV, MV a Služby cizinecké policie a na základě vyhodnocení Analytického centra
pro ochranu hranic a migrace. Stejným způsobem bude rozhodováno o délce pobytu i o
personálním obsazení.
K tomuto účelu bude vytvořena databáze styčných důstojníků, která zajistí v případě
potřeby okamžité vyslání důstojníka. Tyto osoby budou připraveny k odjezdu a bude tak
zajištěno jejich včasné nasazení s ohledem na vzniklou situaci (migrační vlna apod.).
Styční důstojníci budou spolupracovat se styčnými důstojníky jiných států
EU/Schengenu působícími v místě pobytu, a to s ohledem na vytváření sítí imigračních
styčných důstojníků (ILO). Tyto informační sítě budou založeny na bázi formálních a
neformálních pracovních setkáních. Prvotní styk s důstojníky jiných členských států zajistí
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velvyslanec ČR. Styčný důstojník bude vykonávat široké spektrum činností popsaných výše
za účelem zamezení nelegální migrace na území ČR resp. schengenského prostoru.

Styční důstojníci se budou věnovat následujícím oblastem:
1) shromažďování informací operativní i strategické povahy, jejich výměna a analytická
činnost, zejména:
•

toky nelegální migrace pocházející z/či tranzitující přes hostitelskou zemi; trasy
nelegální migrace; modus operandi nelegálních migrantů (dopravní prostředky,
zprostředkovatelé apod.); existence a aktivity kriminálních organizací podílejících se
na převaděčství

•

metody používané při padělání či pozměňování dokladů

•

sběr, vyhodnocování informací a analýza situace v hostitelské zemi; předávání
informací Analytickému centru pro ochranu státních hranic a migraci; přímému
předávání informací MV a MZV

•

právní předpisy a právní praxe vztahující se k výše uvedeným oblastem

•

způsoby používané hostitelskými státy při boji s nelegální migrací

•

informace předávané prostřednictvím systému včasného varování

•

výměna informací v rámci sítě ILOs

2) oblasti víz a dokumentů:
•

prověřování pravosti a platnosti náležitostí předkládaných žadatelem o vízum nebo
povolení k pobytu v České republice, zejména pak cestovních dokladů, víz, povolení k
pobytu, pozvání a dalších veřejných listin

•

poskytování metodické a odborné podpory ostatním pracovníkům zastupitelského
úřadu

•

spolupráce na kompletaci a posouzení náležitostí předkládaných zastupitelskému
úřadu v řízeních, která, dle zákona o pobytu cizinců, spadají do působnosti Policie ČR
(víza k pobytu nad 90 dnů a povolení k pobytu, včetně zvláštních pobytových
povolení)

•

spolupráce na provádění pohovorů s žadateli o víza a povolení k pobytu

•

poskytování vlastních poznatků, které příslušný pracovník zastupitelského úřadu při
rozhodování o udělení víza k pobytu nad 90 dnů vezme na vědomí a v řízení o vízech
k pobytu nad 90 dnů a povoleních k pobytu k nim přihlédne

•

prověřování pravosti a platnosti cestovních dokladů a víz cestujících na mezinárodních
letištích na leteckých linkách do České republiky

3) další oblasti:
•

zajišťování návratů a repatriací nelegálních migrantů do zemí jejich původu

•

účast na školeních, komunikaci a spolupráci s partnerskými úřady hostitelské země
(imigrační úřady a policejní složky hostitelské země)
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•

podílení se na rozvoji (technická podpora, školení managementu) migračního
managementu hostitelské země

ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Vzdělávání bude zaměřeno na pracovníky Policie ČR a Ministerstva vnitra, kteří
budou vzděláváni ve speciálním školícím programu. Na tomto programu se budou podílet
příslušné resorty a jejich vzdělávací instituce, tedy VPŠ a SPŠ Holešov, MZV, Diplomatická
akademie MZV, a to ve spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný
subjekt. Cíl bude implementovat VPŠ a SPŠ v Holešově ve spolupráci s Diplomatickou
akademií MZV.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany odpovědného
orgány, který má funkci výkonného orgánu
MV jako výkonný subjekt projektu FVH zadalo realizaci projektu těm orgánům státní
správy, které působí v oblasti ochrany vnějších hranic EU. Mezi tyto orgány patří: Policie
ČR a konzulární úřady.
Vzhledem k povaze dané aktivity není možné vytipovat jiné subjekty na trhu než je
Policie ČR, které by mohly tuto realizovat. Vzdělávání policie v cizinecké problematice spadá
do gesce Vyšší policejní školy a střední policejní školy v Holešově.
Policie ČR plní úkoly vyplývající ze zákona č.216/2002 Sb.,o ochraně státních hranic
a zákona č. 326/1999 o pobytů cizinců, z nichž vyplývají povinnosti a oprávnění Policie ČR
při zajišťování ochrany hranic.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Činnosti k provedení /rozpis činností)
Na základě koncepce vysílání styčných důstojníků bude ve věci nového systému vzdělávání
provedeno:
•
•
•
•
•

analýza požadavků pro obsah systému vzdělávání
návrh struktury a rozsahu systému vzdělávání
vytvoření systému vzdělávání, předpokládaná délka studijního programu jsou dva
semestry (1 školní rok)
stanovení požadavků pro obdržení osvědčení o absolvování výcviku
systém vzdělávání bude obsahovat 2 části – teoretickou a odbornou

Na vytvoření systému předvýjezdového a průběžného vzdělávání a podrobných
učebních osnov kurzu se budou podílet Ministerstvo vnitra, VPŠ a SPŠ Holešov a
Diplomatická akademie MZV. Školícími pracovišti budou VPŠ a SPŠ Holešov (učebny
dokladů a jazyků), Analytické centrum pro ochranu hranic a migraci, objekt MZV. Potřebné
vybavení zajistí tato pracoviště, stejně jako lektory. V některých případech budou lektoři
zajištěni Diplomatickou akademií MZV z externích zdrojů mimo rámec státní správy.
Kvantifikovatelné výsledky
• vytvoření systému předvýjezdového a průběžného vzdělávání
• spuštění pilotního programu vzdělávání v minimálním rozsahu 3 školení (pro rok
2007/2008)
• vyškolení 5 – 10 styčných důstojníků
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v. Viditelnost spolufinancování ES
Od projektů, které obdrží příspěvek z tohoto opatření se předpokládá, že budou mít
plán propagace, který důkladně popíše, jak bude příspěvek z FVH zviditelněn v prováděných
aktivitách, včetně různých produktů, zpráv a dalších písemných materiálů zveřejněných na
internetu nebo seminářích. Logo EU bude připojeno na všechny materiály, které budou
výsledkem projektu. Podobně bude logo EU umístěno na veškeré vybavení pořízené v rámci
projektu v prostorách příjemce veřejné finanční podpory. O spolufinancování bude
informováno publikum při veřejných událostech, kde bude zmíněn projekt.
Konkrétně se jedná o viditelné umístění tabulek s logem EU na budovách a třídách. Na
jednotlivých pomůckách bude samolepkou označeno logo EU. Tato samolepka bude na
pomůcce viditelně umístěna.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
Příprava speciálního vzdělávání pro styčné důstojníky je součástí implementace
nařízení Rady č. 377/2004 o vytvoření sítě styčných důstojníků pro přistěhovalectví. Zároveň
vychází z Národního plánu řízení ochrany státních hranic České republiky, jehož
aktualizovanou verzi schválila vláda ČR v roce 2007.
Systém předvýjezdového a průběžného vzdělávání dále spadá do plánu rozvoje
vzdělávacího systému VPŠ a SPŠ MV v Holešově, který má být také financován z FVH.
Aby se projekty daného opatření nepřekrývaly s jinými nástroji Společenství bude
odpovědný orgán v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly
projektů důsledně posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných
fondů Společenství (např. ve vztahu k Strukturálním fondům). V takovém případě MV
povede ve věci projektu jednání s konkrétním odpovědným orgánem a takový projekt bude
vyřazen a nebude v rámci FVH realizován.
Proto, aby nebyl přesah projektů FVH a jejich duplicitní financování v rámci fondů
Společenství možný, MV rovněž přijme administrativní opatření (např. projektová žádost
v sobě bude zahrnovat dotaz, zda-li na tentýž projekt již nebudou použity finanční prostředky
z EU). V takovém případě nebude možné projekt podpořit.
Odpovědný orgán rovněž učiní i další právní, organizační a kontrolní opatření
k vyloučení duplicit financování - závazek čerpání pouze z jednoho zdroje EU bude součástí
uzavřené smlouvy s realizátorem projektu. Odpovědný orgán bude plnění tohoto závazku
průběžně kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu
a v případě podezření příjme potřebná opatření.

vii. Finanční údaje
Community contribution
Public allocation
Total public allocation
Private allocation
TOTAL

A
B
C=A+B
D
E=C+D

38 863,72 € 75,00%
12 954,57 € 25,00%
51 818,29 € 100,00%
€
0,00%
51 818,29 € 100,00%

Realizace akce se uskuteční v průběhu roku 2006. Projekt bude dokončen nejpozději
do 31. prosinec 2009.
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4.

TECHNICKÁ POMOC
4.1. Účel technické pomoci

Využitím finančních prostředků na technickou pomoc se ČR bude snažit o
zabezpečení úspěšné implementace národního programu Fondu pro vnější hranice (FVH)
transparentním způsobem a zároveň poskytnutí příjemcům veřejné finanční podpory
dostatečné informace pro dosažení očekávaných výsledků a to formou informačních schůzí,
zpracovaných materiálů, dotazníků, přehledných internetových stránek a zajištění workshopů.
MV ČR chce zajistit širokou informovanost veřejnosti o principech FVH. Zejména hodlá
aktivně zapojit všechny subjekty v ČR, které by se mohly stát potenciálními příjemci pomoci
z fondu. Cílem MV ČR, jako odpovědného orgánu za implementaci FVH v ČR je kvalitní
spolupráce s Evropskou komisí při výběru, implementaci a monitoringu opatření FVH a jeho
know-how.
4.2. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
•
•

•
•

úspěšná implementace cílů národního ročního programu
zajištění efektivní komunikace mezi jednotlivými orgány v rámci
implementační struktury. Toto bude zajištěno výběrem a dodáním informačního
systému pro sledování realizace projektů a pro předávání informací, dokumentů
a jiných podkladů a materiálů mezi zúčastněnými odbory. Půjde o zakázku
malého rozsahu, tzn. oslovení 3 firem a vybrání firmy splňující jednak cenové
požadavky a jednak požadavky kvalitativní. Informační systém bude sloužit
všem zúčastněným odborům a plánuje se pořídit celkem cca 20 přístupových
licencí. Konkrétní počet licencí však bude upřesněn v investičním záměru.
uzavření smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory (evidence, rozesílání)
zlepšení kvality dotazníků a dalších doprovodných materiálů k FVH

•

kvalitní překlady dokumentů zajištěné v časném termínu pro zrychlení
implementace ročního programu FVH. Překlady bude zajišťovat firma
Skřivánek, která na základě výběrového řízení MV provádí všechny překlady
a tlumočení. Překlady budou zadávány ad hoc.

•

vyšší informovanost žadatelů veřejné finanční podpory dosažená na základě
organizovaných informačních schůzí, seminářů nebo workshopů (1 – 2
schůze/rok) s výsledkem kvalitnějších projektů v dalším roce. Informační
schůzky se budou zaměřovat na představení ročního programu a jednotlivých
opatření, akcí a cílů, kterých má být dosaženo. Informace se budou týkat i
finančního rozdělení prostředků na jednotlivá opatření.

•

monitoring projektů realizovaných v rámci ročního programu FVH 2007.
Z technické pomoci budou hrazeny cestovní výlohy na kontrolu jednotlivých
projektů (doprava, stravné a v případě vzdálených regionů i ubytování).
Snahou bude realizovat alespoň 1 – 2 monitoringy v rámci každého projektu.
Výpočet cestovních náhrad a výpočet diet budou vycházet z platného zákona o
cestovních náhradách.

47

Roční program 2007
External Borders Fund – the Czech Republic

•
•

•
•

•

výměna zkušeností, osvědčených postupů a informací při realizaci
a implementaci FVH mezi členskými státy (cestovné náklady, ubytování
a diety)
přehledné a kvalitně zpracované internetové stránky k FVH. Na internetových
stránkách budou obecné informace o FVH, dále budou zveřejněny veškerá
Rozhodnutí ES týkající se FVH ( základní právní akt – Rozhodnutí o zřízení
FVH, prováděcí pravidla k Rozhodnutí včetně všech příloh), dále po jejich
vytvoření i pravidla pro realizaci ročního programu, pravidla uznatelnosti
výdajů, informace o realizovaných projektech včetně finančního vyjádření
(celková hodnota projektu i spolufinancování) apod.
kvalitně zpracovaná zpráva o konečném provedení ročního pracovního
programu. Tato po její schválení ze strany EK bude rovněž zveřejněna na
internetových stránkách FVH.
zabezpečení kontroly viditelnosti spolufinancování z FVH u implementovaných
akcí a propagace těchto akcí. Bude mimo jiné zajištěna výroba štítků různých
rozměrů s logem EU a tyto budou distribuovány konečným příjemcům veřejné
finanční podpory za účelem označení jednotlivých ks nakoupeného vybavení
v rámci projektů.
mzdové výdaje včetně výdajů na sociální zabezpečení úředníků pracujících na
dobu určitou, kteří byli zaměstnáni výhradně za účelem implementace FVH.
Jedná se o dva pracovníky odpovědného orgánu, dva pracovníky certifikačního
orgánu a dva pracovníky auditního orgánu.
Mzdové výdaje včetně výdajů na sociální zabezpečení jsou oprávněné pouze
v těchto případech:
− úředníci s pracovní smlouvou na dobu neurčitou, kteří byli dočasně
převedeni na jinou práci formálním rozhodnutím odpovědného
orgánu, a kteří jsou pověřeni realizací výše vyjmenovaných úkolů
− úředníci pracující na dobu určitou, popřípadě zaměstnanci
soukromého sektoru, kteří byli zaměstnáni výhradně za účelem
realizace úkolů jmenovaných výše.

Všechny akce budou realizovány v období do 31. prosince 2009.
4.3. Viditelnost financování z ES
V okamžiku schválení ročního programu Evropskou komisí, odbor tisku informuje
širokou veřejnost o projektech, které budou spolufinancovány z FVH v rámci ročního
programu 2007.
Seznam realizovaných projektů a konečných příjemců veřejné finanční podpory bude
zveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky (www.mvcr.cz).
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5.

NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU

Roční program - návrh finančního plánu
Tabulka 1
Členský stát: Český republika
Roční program: 2007
Fond: Fond pro vnější hranice
Odkaz na
prioritu
Akce 3.1.1: Kamerové systémy
Akce 3.2.1: Úprava konzulárního
úseku na zastupitelském úřadě
Bangkok
Akce 3.2.2: Rozšíření kamerových
dohledů v čekárnách konzulárních
úřadů
Akce 3.2.3: Dodávka bezpečnostních
rámů na konzulární úřady
Akce 3.2.4: Nákup trezorů pro
konzulární odbor
Akce 3.2.5: Výměna konzulárních
oken

1

Odkaz na
zvláštní
prioritu

Příspěvek
Společenství

Veřejné zdroje

Soukromý
zdroj

CELKEM

% ES

Podíl na
celkových
prostředcích

52 500,00 €

17 500,00 €

70 000,00 €

75,00%

2,72%

45 000,00 €

15 000,00 €

60 000,00 €

75,00%

2,33%

30 000,00 €

10 000,00 €

40 000,00 €

75,00%

1,55%

15 000,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

75,00%

0,78%

15 000,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

75,00%

0,78%

15 000,00 €

5 000,00 €

20 000,00 €

75,00%

0,78%

712 500,00 €

237 500,00 €

950 000,00 €

75,00%

36,90%

712 500,00 €

237 500,00 €

950 000,00 €

75,00%

36,90%

3

3
3
3
3

Akce 3.3.1: Snímání biometrických
prvků při vyřizování žádosti o udělení
víza České republiky na
zastupitelském úřadu (Vízový
informační systém MZV ČR)

4

Akce 3.3.2: Vybudování zálohového
centra Cizineckého informačního
systému

4

49

Roční program 2007
External Borders Fund – the Czech Republic
Akce 3.4.1: Vytvoření školícího
konzulárního pracoviště
Akce 3.4.2: Vytvoření školícího
konzulárního modulu
Akce 3.4.3: Vybudování speciálního
cvičiště pro odbavování na vnější
schengenské hranici – terminál
mezinárodního letiště s příslušenstvím
Akce 3.4.4: Vybudování učeben k
výuce SIS a VIS
Akce 3.4.5: Modernizace jazykových
učeben
Akce 3.4.6: Vytvoření nového
systému předvýjezdové přípravy a
průběžného vzdělávání styčných
důstojníků ČR
Technická pomoc
CELKEM

5
5

37 500,00 €

12 500,00 €

50 000,00 €

75,00%

1,94%

22 500,00 €

7 500,00 €

30 000,00 €

75,00%

1,17%

30 000,00 €

10 000,00 €

40 000,00 €

75,00%

1,55%

45 000,00 €

15 000,00 €

60 000,00 €

75,00%

2,33%

33 750,00 €

11 250,00 €

45 000,00 €

75,00%

1,75%

38 863,72 €
168 000,00 €
1 973 113,72 €

12 954,57 €

51 818,29 € 75,00%
168 000,00 € 100,00%
2 574 818,29 €

2,01%
6,52%
100,00%

5

5
5

5

50

601 704,57 €

