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1.
OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ, KTERÉ
MAJÍ BÝT FINANCOVÁNY Z PROGRAMU
Procedura výběru projektů, které mají být podpořeny z ročního programu 2008, plně
odpovídá popisu uvedenému v ročním programu 2007.

POSTUPY NÁKUPŮ ZBOŽÍ A SLUŽEB (VYBAVENÍ,
INFRASTRUKTURA, ŠKOLENÍ)
Projekty na realizaci priority 1:
1. Projekt - Modernizace a pořízení technického vybavení pro kontrolu dokladů
2. Projekt – Modernizace speciálního vozidla s mobilní termovizí pro ostrahu perimetru
letiště
Modernizace a pořízení technického vybavení pro kontrolu dokladů:
Ředitelství cizinecké policie vypracuje investiční záměr a zadávací dokumentaci na dodávku
technického vybavení pro kontrolu dokladů v první polovině roku 2009. Investiční záměr
bude předložen odboru správy majetku MV ČR k zaregistrování do IS PROFIN (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 vybavení pro
kontrolu dokladů 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 vybavení na kontrolu dokladů bude
Hospodářskou správou PP ČR proplacena dodavatelské firmě faktura.
Modernizace speciálního vozidla s mobilní termovizí pro ostrahu perimetru letiště:
Ředitelství cizinecké policie vypracuje investiční záměr a zadávací dokumentaci na dodávku
speciálního vozidla s mobilní termovizí v první polovině roku 2009. Investiční záměr bude
předložen odboru správy majetku MV ČR k zaregistrování do IS PROFIN (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 speciálního vozidla s mobilní termovizní
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 vozidla s mobilní termovizí
bude
Hospodářskou správou PP ČR proplacena dodavatelské firmě faktura.
Projekty na realizaci priority 3:
1. Projekt - Úprava konzulárního úseku na zastupitelském úřadě Pretoria
2. Projekt - Rozšíření kamerových dohledů v čekárnách konzulárních úřadů
3. Projekt - Dodávka bezpečnostních rámů na konzulární úřady
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4. 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 IS PROFIN. 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
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)
2. Projekt - Workshop na téma školení a výměna operátorů SIRENE – podpora zavádění
SIS II
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 IS PROFIN. 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. Výběrové řízení bude uskutečněno
v roce 2009 po podpisu smlouvy. Konkrétní finanční náklady budou upřesněny po úspěšném
dokončení výběrového řízení.
Workshop na téma školení a výměna operátorů SIRENE – podpora zavádění SIS II
Vzhledem k tomu, že v případě workshopu pracovníků národních centrál SIRENE budou
výdaje rozděleny na položky za dopravu, ubytování, stravování a propagační materiál a žádná
z položek nepřesáhne 100 tis.Kč bez DPH, zadavatel – Policie ČR bude postupovat
přiměřeně, dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., a dle N MV č. 22/2007 o
zadávání veřejných zakázek (čl.18, odst.5.)
O výběru dodavatele vypracuje zadavatel písemný záznam, který bude součástí dokumentace
veřejných zakázek k projektu.
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Projekty na realizaci priority 5:
Vzdělávání a výcvik příslušníků Policie ČR:
1. Projekt: Zabezpečení edukačního procesu výuky služby cizinecké policie moderní
didaktickou technikou
2. Projekt: Vybudování učeben k výuce SIS a VIS
3. Projekt: Zabezpečení edukačního procesu výuky cestovních dokladů laboratorní
technikou
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.
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
(PŘICHÁZÍ-LI V ÚVAHU)

A

KONTROLNÍCH

SYSTÉMŮ

K žádným změnám oproti návrhu řídícího a kontrolního systému, který byl zaslán na
Evropskou komisi, nedošlo.

3.
OPATŘENÍ,
KTERÁ
PROGRAM
STANOVENÝCH PRIORIT PODPORUJE

NA

ZÁKLADĚ

3.1. Projekty na realizaci priority 1
Zajištění bezpečnosti na mezinárodních letištích
3.1.1. Modernizace a pořízení technického vybavení pro kontrolu dokladů
i. Účel a rozsah opatření
Cílem je vybavit specializované pracoviště pro kontrolu pravosti dokladů k podpoře výměny
informací o padělaných nebo pozměněných cestovních dokladech a zlepšení odborné přípravy
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v této oblasti včetně vývoje a šíření společných nástrojů a postupů pro odhalování takových
dokladů.
V souladu s celoevropským vývojem se zvyšuje význam odhalování padělaných
a pozměněných dokladů k zamezení nelegální migrace dojde i v této oblasti k postupnému
rozšíření činnosti v souladu s celoevropským vývojem. Proto je nutná modernizace přístrojů
používaných při detekci pozměněných cestovních dokladů. Jedním z úkolů bude zajištění
vstupních informací o vzorech dokladů i o specifikách zneužitých dokladů. Tyto informace se
shromažďují v informačním systému FADO (Falešné doklady), kde jsou k dispozici
prostřednictvím interní policejní sítě.
Realizace této akce směřuje k účinnému provádění společných standardů pro zajištění
ochrany a ostrahy vnějších hranic.
V souvislosti se zabezpečením schengenského prostoru a ochrany vnější hranice na
mezinárodním letišti, je potřebné zmodernizovat a pořídit technické vybavení pro kontrolu
dokladů používaných cestujícími překračující vnější hranice.
V rámci Ředitelství služby cizinecké policie (ŘSCP) spadá pod oddělení dokladů 15
specialistů na doklady, kteří jsou zaměřeni na metodickou činnost. Tito specialisti metodicky
vedou a školí specialisty zařazené na jednotlivých inspektorátech, pracovníky Ministerstva
zahraničních věcí (MZV) a vedou přednášky na Vyšší a Střední policejní škole MV
v Holešově.
Na ICP letiště Praha Ruzyně je zařazeno 35 specialistů na doklady, na letišti v Brně 19
specialistů, na letišti v Ostravě 15 specialistů, na letišti v Pardubicích 15 specialistů a na letišti
v Karlových Varech je zařazeno 16 specialistů na doklady.
Do každé směny v nepřetržitém provozu jsou zařazeni nejméně dva specialisté na doklady,
kteří odbavují cestující v první kontrolní linii. Při odbavování občanů Společenství se dle
Schengenského hraničního kodexu provádí namátková kontrola zaměřená na kontrolu
pravosti dokladů a u občanů třetích zemí se provádí důkladná kontrola, kdy příslušník Policie
ČR musí mj. do dokladu vyznačit datum vstupu nebo výstupu na/z území schengenského
prostoru. Příslušníci vykonávající odbavováni cestujících v první kontrolní linii nemají
k dispozici veškerou techniku k odhalování padělaných dokladů, ale využívají stolní UV
lampy k rozpoznání padělků. Dále mají k dispozici vzory cestovních dokladů vydávaných
jinými státy. Tyto vzory aktualizuje a doplňuje již zmíněné specializované oddělení ŘSCP jak
v elektronické tak papírové podobě. Při jakémkoliv podezření na zásah do cestovního
dokladu, nebo pochybnost o jejich pravosti a platnosti, přebírá si cestujícího specialista na
doklady v rámci druhé kontrolní linie letiště. Zde je již k dispozici speciální technika na
zjišťování pravosti dokladů. Specialisti na tomto kontrolním stanovišti definitivně určí, zda
může být cestující řádně odbaven, nebo mu nebude umožněn při příletu vstup do prostoru,
případně mu nebude umožněn výstup. Podle závažnosti zásahu do dokladu se pak posuzuje
zda se jedná o trestný čin padělání a pozměňování veřejné listiny dle § 176 tr. zákona, nebo
přestupek, za jehož spáchání se pak zahájí správní řízení. Po zjištění padělání a pozměnění
listiny se skutek zaznamená jak do policejních hlášení, tak do systému IS FADO (falešné
doklady), který je k dispozici všem členským státům EU a Společenství k možnému využití.
V IS FADO se uvádějí zajišťovací prvky a typy padělání a pozměnění.
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Lupa a mikroskop slouží k několikanásobnému zvětšení zkoumaných dokladů. Přístroje na
kontrolu v UV světle slouží k odhalování zásahů provedených chemickou cestou, kontrolu
základní luminiscence zabezpečovacích prvků v UV světle. Kontrola v IR světle slouží
převážně k odhalení přepsaných a dopsaných textů.

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.
Konkrétně se bude jednat o následující inspektoráty cizinecké policie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inspektorát cizinecké policie Letiště Praha Ruzyně
Inspektorát cizinecké policie Letiště Brno Tuřany
Inspektorát cizinecké policie Letiště Ostrava Mošnov
Inspektorát cizinecké policie Letiště Pardubice
Inspektorát cizinecké policie Letiště Karlovy Vary
SPŠ MV Holešov
ŘSCP Oddělení dokladů

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
Kvantifikované ukazatele: (výstupy)
•
•
•
•
•
•
•

pořízení 48 ks přístrojů na kontrolu dokladů typu Docutest využívané v první
kontrolní linii;
12 ks přístrojů pro kontrolu dokladů ve druhé kontrolní linii;
11 ks kompletního vybavení pro dokumentaci padělaných dokladů (mikroskop,
digitální fotoaparát, PC včetně grafického SW, skener);
5 ks pevně zabudovaných lamp s UV světlem pro první linii kontroly na odbavovacích
místech letiště Karlovy Vary;
32 ks přenosných kombinovaných přístrojů pro kontrolu dokladů typu Regula
využitelných pro první linii kontroly;
1 ks digitálního mikroskopu pro letiště Ostrava;
4 ks stolních polarizačních lamp pro první linii kontroly na letišti Pardubice.
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Očekávané výsledky
Pořízením speciální techniky na odhalování padělaných nebo pozměněných cestovních
dokladů slouží jako nástroj pro podporu výměny informací v rámci schengenského prostoru.
Každé odhalení napadeného dokladu je ihned vkládáno do příslušného informačního systému,
který využívají všechny státy Společenství.
Pořízením speciální techniky na jednotlivá letiště a vybudováním moderního pracoviště pro
kontrolu padělaných cestovních dokladů, dojde k lepšímu zajištění vnějších hranic v rámci
integrované ochrany.
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.
Veškeré přístroje – přístroje pro kontrolu dokladů, UV lampy, přenosné kombinované
přístroje, digitální mikroskop, polarizační lampy budou opatřeny logem EU.
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 příjme potřebná opatření.
vii. Finanční údaje
Community contribution

A

585 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

195 000,00 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

780 000,00 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

780 000,00 €

100,00%
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Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosinec 2009, maximální délka projektu je 12
měsíců.
3.1.2. Modernizace speciálního vozidla s mobilní termovizí pro ostrahu perimetru letiště
i. Účel a rozsah opatření
V rámci zajišťování ochrany hranic zmodernizuje služba cizinecké policie technický
prostředek k nočnímu vidění – mobilní termovizi na vozidle užívaném na letišti Praha Ruzyně
k hlídkové činnosti. Jedná se technický prostředek nezbytný pro ostrahu hraničního přechodu
na vzdušné hranici a pro ochranu proti nedovolenému překračování vnějších hranic.
S uvedeným technickým prostředkem lze monitorovat pohyb osob v perimetru letiště včetně
okolního prostoru patřícímu k mezinárodnímu letišti a dále monitorovat pohyb osob, které by
se mohly pokusit o nelegální vstup nebo výstup z prostoru mezinárodního letiště mimo
vyznačené vstupy. Za pomoci těchto technických prostředků je možno zefektivnit ochranu
vnější hranice a současně i ochranu civilního letecké dopravy. Mezinárodní letiště Praha
Ruzyně je umístěno v členitém terénu. (rugged terrain)
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.
Konkrétně se bude jednat o Inspektorát cizinecké policie Letiště Praha Ruzyně.
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
Kvantifikovatelné ukazatele
Pořízením 1 ks termovizní soupravy do speciálního vozidla dojde ke zvýšení možnosti
dohledu (surveillance) nad perimetrem a blízkým okolím letiště Praha Ruzyně a tedy ke
zlepšení ostrahy hranic na nejvýznamnějším mezinárodním letišti v České republice.
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
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čerpání prostředků z FVH bude vytvořena prezentace, která bude zveřejněna na webových
stránkách Policie ČR, neboť Služba cizinecké policie bude implementovat tento cíl.
Pořízená technika bude na veřejně přístupných místech opatřena nálepkou s logem EU a
logem FVH.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
Fond pro vnější hranice navazuje na realizaci projektu Výstavba e-Gate na letištích
schengenského typu. Příjemcem a věcným gestorem je Policejní prezidium ČR v zastoupení
Ředitelství služby cizinecké policie. Projekt bude spolufinancován ze strukturálních fondů
EU. Výstupem uvedeného projektu bude pořízení automatizovaného systému odbavování
cestujících na vnějších hranicích občanů EU i občanů třetích zemí vlastnících elektronický
pas s biometrickými prvky. Automatizovaný systém odbavování cestujících bude umístěn na
pěti mezinárodních letištích schengenského typu: na letišti v Praze Ruzyni, na letišti v Ostravě
Mošnov, na letišti v Brně Tuřany, na letišti v Pardubicích a na letišti v Karlových Varech.
Celkový rozpočet projektu činí 158 mil. Kč a bude realizován od roku 2008 do roku 2012.
Projekt se připravuje tak, aby se funkčnost systému dala v budoucnu rozšířit dle doporučení
Evropské rady i na zavedení „registrovaného systému vstup/výstup“ cestujících v dobré víře.
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 příjme potřebná opatření.
vii. Finanční údaje
Community contribution

A

85 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

28 333,33 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

113 333,33 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

113 333,33 €

100,00%
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Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosinec 2009, maximální délka projektu je 12
měsíců.

3.2. Projekty na realizaci priority 3
Development of the infrastructure of the consular offices
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

Úprava konzulárního úseku (KÚ) na zastupitelském úřadě (ZÚ) Pretoria
Rozšíření kamerových dohledů v čekárnách KÚ
Dodávka bezpečnostních rámů a RTG přístrojů na KÚ
Výměna konzulárních oken

3.2.1. Úprava konzulárního úseku na ZÚ Pretoria
i. Účel a rozsah opatření
Bezpečnostní situace na konzulárním úseku na ZÚ je dlouhodobě nevyhovující, zejména pro
velkou část prosklených ploch na vnějším obvodu KÚ. Takto je část je prakticky
nezabezpečitelná. A právě v těchto prostorech dochází k prvnímu kontaktu žadatelů
s vyslanými pracovníky. Je proto nutné vytvořit zónu, která ochrání pracovníky ZÚ před
možnými důsledky nežádoucích projevů 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 KÚ na zděné stěny,
úprava dispozic KÚ, 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 Pretoria, a to ve spolupráci
s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude implementovat odbor
konzulárních činností .
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 MZV.
Tento je odpovědný za bezpečnost svých pracovníků na jednotlivých zastupitelských úřadech.
Úprava konzulárního úseku na ZÚ Pretoria zvýší pasivní i aktivní bezpečnost pracovníků
vyslaných do zahraničí na ZÚ.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Investice se týkají:
• přestavba vnějších hranic KÚ na zděné stěny, úprava dispozic KÚ
• osazení mechanických zábranných systémů, elektronických zábranných systémů
• osazení konzulárních oken
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• osazení bezpečnostních dveří
Na zajištění celé akce se budou podílet externí dodavatelé z ČR s příslušnými oprávněními
k speciálním montážím a certifikáty umožňujícím činnost pro Ministerstvo zahraničních věcí
(MZV).
Kvantifikovatelné výsledky:
• nákup zabezpečovací techniky ZÚ Pretoria
• stavební úpravy ZÚ Pretoria (osazení bezpečnostních oken, dveří apod.)
v. Viditelnost financování ES
U 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 KÚ na ZÚ Pretoria 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 příjme potřebná opatření.
vii. Finanční údaje
Community contribution

A

56 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

18 666,67 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

74 666,67 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

74 666,67 €

100,00%
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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 KÚ je nutno mít přehled o dění v čekárnách, kde se soustřeďují
žadatelé. Tento přehled je vytvářen systémem osazených kamer se zajištěním záznamu
v potřebné délce. Záznam z kamer slouží k následnému vyhodnocení předchozích událostí.
Do čekáren KÚ 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 dění v místnosti v plném rozsahu.
V roce realizace – 2008 se předpokládá osazení systému na počtu 5 ZÚ. Jde o následující ZÚ:
Nairobi, ZÚ Sanaa, ZÚ Brasilia, ZÚ Jakarta, ZÚ Islamabad.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem bude konzulární úsek na pěti zastupitelských úřadech (ZÚ Nairobi, ZÚ Sanaa, ZÚ
Brasilia, ZÚ Jakarta, ZÚ Islamabad) a to ve spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná
jako výkonný subjekt. Cíl bude implementovat odbor konzulárních činností .
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 odbor
konzulárních činností MZV. Odbor konzulárních činností 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. Financování v dalších letech programu se
bude týkat jiných ZÚ s podobnou problematikou.
Investice se týkají:
• dodávka kamerového systému na KÚ 5 ks
• 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.
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v. Viditelnost financování ES
U 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 KÚ 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 příjme potřebná opatření.

vii. Finanční údaje
Community contribution

A

27 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

9 000,00 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

36 000,00 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

36 000,00 €

100,00%

Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosinec 2009, maximální délka projektu je 12
měsíců.
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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 roce realizace – 2008 se předpokládá osazení systému na počtu 8 ZÚ. Konkrétně se jedná
o ZÚ Sanaa, ZÚ Tel Aviv, ZÚ Rabat, ZÚ Mexiko, ZÚ Brasilia, ZÚ Hanoj, ZÚ Bangkok, GK
Doněck.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem bude konzulární úsek na osmi zastupitelských úřadech (ZÚ Sanaa, ZÚ Tel Aviv,
ZÚ Rabat, ZÚ Mexiko, ZÚ Brasilia, ZÚ Hanoj, ZÚ Bangkok, GK Doněck) a to ve spolupráci
s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude implementovat odbor
konzulárních činností .
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 MZV.
Vzhledem k povaze dané aktivity (zejména z důvodu bezpečnostních) není možné vytipovat
jiné subjekty na trhu, než je MZV. Odbor konzulárních činností je odpovědný za chod
jednotlivých zastupitelských úřadů.

iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Z programu akce vyplývají investiční nároky, které budou uplatněny v rámci pořízení
bezpečnostních systémů zahrnutých ve víceletém plánu. Pro tento rok programu se počítá
s pořízením 8 systémů. Financování v dalších letech programu se bude týkat dalších ZÚ
s podobnou problematikou.
Investice se týkají:
• nákup a dodávka bezpečnostních rámů na KÚ - 8 ks
• doprava do cílové destinace
Na zajištění celé akce se budou podílet externí dodavatelé z ČR s příslušnými oprávněními
k speciálním montážím a certifikáty umožňujícím činnost pro MZV.

15

Roční program 2008
Fond vnějších hranic – Česká republika
v. Viditelnost financování ES
U 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.
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 KÚ 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

70 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

23 333,33 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

93 333,33 €

100,00%

Private allocation

D

0€

0,00%

TOTAL

E=C+D

93 333,33 €

100,00%

Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosinec 2009, maximální délka projektu je 12
měsíců.
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3.2.4. Výměna konzulárních oken
i. Účel a rozsah opatření
K zajištění bezpečnosti pracovníků při výběru žádostí o víza na KÚ 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 KÚ na ZÚ bude osazeno bezpečnostní konzulární okno s neprůstřelným sklem,
bezpečnostním podavačem a dorozumívacím zařízením.
V roce realizace – 2008 se předpokládá osazení pěti systému na celkem 4 ZÚ. Jedná se o ZÚ
Islamabad, ZÚ Ulanbatar, ZÚ Madrid 2x, ZÚ Brasilia.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem bude konzulární úsek na pěti zastupitelských úřadech (ZÚ Islamabad, ZÚ
Ulanbatar, ZÚ Madrid 2x, ZÚ Brasilia), a to ve spolupráci s odpovědným orgánem, který
jedná jako výkonný subjekt. Cíl bude implementovat odbor konzulárních činností .
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 důvodu bezpečnostních) není možné vytipovat
jiné subjekty na trhu než je odbor konzulárních činností MZV. Odbor konzulárních činností
je odpovědný za chod jednotlivých zastupitelských úřadů.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Z programu akce vyplývají investiční nároky, které budou uplatněny v rámci pořízení
konzulárních oken na ZÚ, což je v souladu s víceletým plánem. Pro tento rok programu bude
pořízeno 5 ks konzulárních oken na ZÚ. Financování v dalších letech programu se bude týkat
jiných ZÚ s podobnou problematikou.
Investice se týkají:
• Nákup 5 bezpečnostních konzulárních oken s neprůstřelným sklem, bezpečnostním
podavačem a dorozumívacím na celkem 4 KÚ
• doprava do cílové destinace
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
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U 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 KÚ 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 příjme potřebná opatření.

vii. Finanční údaje
Community contribution

A

20 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

6 666,67 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

26 666,67 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

26 666,67 €

100,00%

Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosinec 2009, maximální délka projektu je 12
měsíců.
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3.3. Akce na realizaci priority 4
IT systémy pro konzulární úřady (Launching of IT systems for consular offices)
3.3.1. Snímání biometrických prvků při vyřizování žádosti o udělení víza České
republiky na zastupitelském úřadu (Vízový informační systém MZV ČR)
i. Účel a rozsah opatření
Na základě pozitivních výsledků pilotního projektu z roku 2008, nový systém bude
vybudován v konkrétním regionu začátkem roku 2009 do okamžiku úplného spuštění VIS.
Projekt VIS EU se týká zastupitelského úřadu v severní Africe v rámci 1. etapy a zbývající
části Afriky a Středního východu v rámci 2. etapy projektového roll- outu. Proto 22 pracovišť
bude zprovozněno v roce 2009.
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:
Ověřovací provoz systému s ostrými daty před rolloutem
- ostrý provoz vízového procesu VIS-MZV se spojením na NS-VIS ČR, včetně sběru
biometrických dat na ZÚ
- návrh podpory a údržby systému
- dokumentace procesu provozování
- dokumentace o systému podpory uživatelů
- dokumentace o systému údržby
- dokumentace o managementu konfigurace
- bezpečnostní dokumentace
- dokumentace o sledování jakosti
Rollout systému řízený vedením projektu VIS EU
-

uvedení předmětu dodávky do rutinního provozu
otestovaný VIS-MZV ČR plně funkční a připravený k zahájení ostrého provozu a
připojení k CS-VIS přes NS-VIS, včetně provádění konzultací VISION a plného
připojení ČR k systému VIS EU
19

Roční program 2008
Fond vnějších hranic – Česká republika
-

konkrétní termíny zprovoznění VIS na jednotlivých ZÚ určí zadavatel na základě
stanovení rozhodnuti vedení projektu VIS EU
I. etapa rolloutu - zastupitelské úřady ČR v oblasti Severní Afriky, jedná se o instalaci
přibližně 7 pracovišť
II. etapa rolloutu - zastupitelské úřady ČR v oblasti Blízkého východu a Afriky, jedná
se o instalaci přibližně 15 pracovišť

Na zajištění celé akce se budou podílet zaměstnanci MZV a externí dodavatelé.
Kvantifikovatelné výsledky:
•
instalace 7 pracovišť pro VIS na českém zastupitelském úřadě v Severní Africe a 15
pracovišť na Blízkém Východě.
v. Viditelnost financování z ES
U 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.
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
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kontrolovat podle předem stanoveného věcného a časového harmonogramu a v případě
podezření příjme potřebná opatření.
vii. Finanční údaje
Community contribution

A

637 238,85 €

75,00%

Public allocation

B

212 412,95 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

849 651,80 €

100,00%

Private allocation

D

0€

0,00%

TOTAL

E=C+D

849 651,80 €

100,00%

Projekty musí být dokončeny nejpozději 31. prosinec 2009, maximální délka projektu je 12
měsíců.
3.3.2. Workshop na téma školení a výměna operátorů SIRENE – podpora zavádění
SIS II
i. Účel a rozsah opatření
Popis daných cílů
Podpora zřízení a využívání informačně-technologických systémů potřebných k provádění
právních nástrojů Společenství, proškolení a prohloubení kvalifikace operátorů SIRENE z 30
členských států EU, testování připravenosti ke spuštění SIS II.
Účel a rozsah akce
Plánované školení má sloužit zejména jako podpora využívání technologií a zajištění
specializované odborné přípravy zaměstnanců odpovědných za její účinné využití. Národní
centrála Sirene CZ zajišťuje pořádání akce v rámci pravidelných školení operátorů a zasedání
HOS (Head of SIRENE) během doby předsednictví, a to v rozsahu daném dlouholetou praxí.
Plánovaná akce si klade za cíl využívání technologií a specializované odborné přípravy
operátorů a podporu účinného vyhledávání údajů v reálném čase prostřednictvím
informačních systémů. Plánovaná akce bude reflektovat aktuální stav a vývoj projektu SIS II,
program akce zohlední vývoj projektu SIS II ve vztahu k přípravě operátorů na využití
nového systému a přizpůsobení požadavků na proškolení operátorů dle běžné praxe. Dalšími
podstatnými tématy bude využívání nástrojů policejní a justiční spolupráce v rámci EU se
zaměřením na evropský zatýkací rozkaz a ochranu dětí.
Školení operátorů je rozsáhlou akcí velkého významu, její součástí je konference ředitelů
národních centrál SIRENE –HOS (Heads of SIRENE meeting), pořádaná v průběhu školení.
Celá plánovaná akce slouží ke zvýšení efektivity využívání Schengenského informačního
systému, výměně praktických zkušeností a zlepšení praxe mezinárodní policejní spolupráce
v schengenském prostoru mezi smluvními státy: Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie,
Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko,
Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko,
Švýcarsko, Česká republika, dále zástupci Spojeného království, Irska, Kypru, Bulharska
a Rumunska.
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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 Národní centrála
SIRENE Policejní prezidium ČR.
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
Kvantifikované ukazatele (výstupy)
Počet vyškolených operátorů
128
Počet školitelů
4
Počet účastnických zemí
30
Očekávané výsledky
Školení operátorů SIRENE bude mít zásadní význam z hlediska načasování ve vztahu
k projektu SIS II. Nový systém bude dle nyní dostupného harmonogramu podroben testování
a účastníci Plánované akce budou proškoleni ve vztahu k novému systému s cílem co
nejefektivnějšího využití nových funkcionalit systému. Stavu projektu SIS II je věnována
pozornost ze strany České republiky v rámci priorit předsednictví. Česká republika usiluje jak
o úspěšný průběh testovací fáze, tak i co nejzazší zprovoznění celého systému SIS II.
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.
Při školení pracovníků Národní centrály Sirene budou k dispozici reklamní materiály- trička,
diplomy a medaile s logem EU a Policie ČR .
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů ES
Plánované školení operátorů SIRENE je doplňkovou akcí. Jednotliví operátoři jsou
proškolováni ze zdrojů ČS na národní úrovni. NC SIRENE provádí školení operátorů
průběžně, a to ve formě vzdělávacích seminářů organizovaných z vlastních personálních
zdrojů, včetně pořádání exkurzí na související útvary, tak i školení u zahraničních partnerů.
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Školení v zahraničí v letech 2007-2008 byla financována z prostředků Norského finančního
mechanismu, celkem se školení v zahraničí zúčastnilo 22 operátorů SIRENE CZ. Na školení
je kladen velký důraz na požadavek kvalifikovanosti a profesionality každého operátora.
Duplicitní financování je jednoznačně vyloučeno.
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

A

22 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

7 333,33 €

25,00%

Total public allocation

C=A+B

29 333,33 €

100,00%

Private allocation

D

€

0,00%

TOTAL

E=C+D

29 333,33 €

100,00%

Projekt je plánován na období květen – červen 2009. Projekt bude ukončen nejpozději
31. prosinec 2009, maximální délka projektu je 12 měsíců.

3.4. Projekty na realizaci priority 5
I. Vzdělávání a výcvik příslušníků Policie ČR
Vytvoření tréninkového programu pro Příslušníky Policie v oblasti kontrol na hranicích
(Operační cíl 6 víceletého programu)
3.4.1 Zabezpečení edukačního procesu výuky služby cizinecké policie moderní
didaktickou technikou
3.4.2 Vybudování učeben k výuce SIS a VIS
3.4.3 Zabezpečení edukačního procesu výuky cestovních dokladů laboratorní
technikou
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3.4.1. Zabezpečení edukačního procesu výuky služby cizinecké policie moderní
didaktickou technikou
i.Účel a rozsah akce
V souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru směřuje zkvalitnění vzdělávání
policistů např. na tématický okruh III učebních osnov. Tematicky je v učebních osnovách
zařazena problematika, která se týká evropské integrace, správy státních hranic, ochrany
státních hranic, organizace služby při ochraně hranic, cestovních dokladů, pobytu cizinců na
území ČR, ukončení pobytu cizinců na území ČR, schengenského acquis, hraniční kontroly,
azylu a dočasné ochrany a taktéž dovozu, průvozu a vývozu zbraní a střeliva.
Vzdělávací proces má zajistit, aby studenti/policisté byli důsledně připraveni a schopni
provádět hraniční kontrolu (exercise border checks) specifickou pro mezinárodní letiště, tak
pobytovou kontrolu ve vnitrozemí.
Na základě obsahu jednotlivých vzdělávacích modulů pro ochranu vnější schengenské hranice
zpracovaných agenturou Frontex, je třeba vybavit odborné učebny moderní didaktickou
technikou, která zefektivní a urychlí jednotlivé fáze edukačního procesu.
Účel akce
Účelem akce bude zlepšení výukových podmínek a zvýšení efektivity práce v rámci
edukačních procesů na VOŠ a SPŠ MV v Holešově v souvislosti s implementací CCC
obecného modulu a modulu pro vzdušné hranice (Air border) do výuky cizinecké služby tak,
aby byly naplněny priority Kodaňské a Boloňské výzvy.
Získané znalosti a dovednosti pro výkon služby na vzdušných hranicích a ve vnitrozemí:
• Policista cizinecké služby ovládá vzdělávací procesy cizinecké služby,
• Policista cizinecké služby má schopnosti v oblasti hraniční kontroly a respektuje
morální hodnoty a lidská práva,
• Policista cizinecké služby má základní znalosti o struktuře bezpečnostních sborů, které
se zabývají cizineckou problematikou,
• Policista cizinecké služby zvládá konflikty, jedná a komunikuje v případě potřeby
v angličtině jak při služební činnosti, tak při styku s veřejností,
• Policista cizinecké služby jedná se sdělovacími prostředky,
• Policista cizinecké služby využívá informační technologie,
• Policista cizinecké služby vysvětlí a použije nejdůležitější předpisy práva Evropského
společenství, mezinárodní a národní legislativu a zásady týkající se povinností a práv
občanů, žadatelů o azyl a práv cizinců,
• Policista cizinecké služby popíše a používá taktiku při vyšetřování trestných činů,
dovednosti při vedení výslechů, techniky zkoumání dokladů a forenzní metody.
• Policista cizinecké služby si je vědom souvislostí v oblasti organizovaného zločinu
(OZ) a chápe úlohu OZ v přeshraniční kriminalitě,
• Policista cizinecké služby pracuje v souladu s vnitrostátními právními postupy,
• Policista cizinecké služby si je vědom nezbytnosti pravidelného praktického
procvičování,
• Policista cizinecké služby využívá znalosti taktických postupů a technického vybavení
nezbytného pro činnost SCP,
• Policista cizinecké služby podle potřeby používá služební zbraň,
• Na základě fyzické zdatnosti policista cizinecké služby plní služební úkoly
v náročných situacích,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Policista cizinecké služby poskytuje v případě potřeby první pomoc,
Policista cizinecké služby má obecné povědomí o činnostech SCP např. vzdušné
hranice.
Policista cizinecké služby jedná správně a profesionálně v součinnosti s ostatními
mimoresortními subjekty a zná postupy kontaktování těchto subjektů,
Policista cizinecké služby vysvětlí nejdůležitější části národní, evropské a mezinárodní
legislativy týkající se vzdušných hranic a využívá těchto znalostí ve své každodenní
činnosti na letišti a rozpozná, dojde-li k porušení této legislativy,
Cizinecká policie vykonává své služební činnosti na letišti efektivně a profesionálně
v souladu s odpovídajícími postupy a praxí,.
charakterizuje druhy pobytu cizinců a víz,
vyjmenuje pravidla pro povolování a ukončování pobytu cizinců,
vyjmenuje podmínky pro odepření vstupu,
charakterizuje povinnosti cizinců a jiných osob ve smyslu zákona o pobytu cizinců,
vysvětlí ustanovení vztahující se k oprávněním policistů cizinecké policie,
vyjmenuje důvody pro vydání rozhodnutí o správním vyhoštění.

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 Vyšší policejní školy a Střední policejní školy a v Holešově.
Policie ČR Služba cizinecké policie plní mimo jiné úkoly vyplývající ze zákona č.216/2002
Sb.,o ochraně státních hranic a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytů cizinců, z nichž vyplývají
povinnosti a oprávnění Policie České republiky při zajišťování ochrany hranic a kontrole
pobytového režimu na území ČR.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Činnosti k provedení /rozpis činností)
• analýza požadavků pro zabezpečení odborných učeben pro výuku cizinecké
problematiky didaktickou technikou
• pořízení vybavení odborných učeben (audiovizuální, počítačová technika, didaktická
technika - dataprojektory, interaktivní tabule, vizualizéry a další)
• aplikace systému proaktivní výuky
• pořízení vybavení specializovaného cvičiště (audiovizuální a počítačová technika a
další)
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•
•

adaptace systému proaktivní výuky
příprava a organizování školení pro příslušníky policie

Očekávané kvantifikovatelné výsledky
• vybavení učebny odpovídající audiovizuální, počítačovou a didaktickou technikou dataprojektory, interaktivní tabule, vizualizéry.
• efektivní výuka zaměřená na ochranu vnější schengenské hranice (CCC) a kontroly
pobytového režimu cizinců ve vnitrozemí;
• výuková činnost v rámci základní odborné přípravy – integrovaná výuka (CCC);
• vybavení učebny odpovídající audiovizuální a počítačovou technikou a dalším
potřebným vybavením;
• efektivní výuka zaměřená na ochranu vnější schengenské hranice;
• 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 cizinecké policie na
mezinárodním letišti a základních útvarech služby cizinecké policie ve vnitrozemí;
• 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 FVH ES
U 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, ale taktéž je vyučována
problematika pobytu cizinců a jeho kontrola ve vnitrozemí s cílem vytvořit moderní
didaktický systém, ve kterém bude naplněna vize a strategie výuky související s cizineckou
problematikou zaměřenou zejména na ochranu vnější schengenské hranice a dodržování
pobytového režimu cizinců na území ČR (EU).
VPŠ a SPŠ MV v Holešově úzce spolupracuje při tvorbě vzdělávacích programů s PČR ŘS
CPP, Policejním prezidiem ČR a Odborem vzdělávání a správy resortního školství
Ministerstva vnitra. Tento postup zaručuje provázanost vzdělávacích programů s potřebami
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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
Community contribution
Public allocation
Total public allocation
Private allocation
TOTAL

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

14 500,00-€ 75,00%
4 833,33-€ 25,00%
19 333,33 € 100,00%
€
0,00%
19 333,33 € 100,00%

Realizace akce proběhne v průběhu roku 2007. Projekt bude dokončen nejpozději do
31. prosinec 2009.

3.4.2.

Vybudování učeben k výuce SIS a VIS

i. Účel a rozsah akce
Cílem je vybudovat a vybavit další učebnu k výuce SIS a VIS. Tato akce navazuje na akci
popsanou v ročním programu 2007 (vybudování první učebny k výuce).
Celkově budou vytvořeny 2 učebny se stejným rozsahem vybavení.
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.
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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
výlučně do působnosti Vyšší policejní školy a střední policejní školy v Holešově.
Policie ČR Služba cizinecké policie plní mimo jiné úkoly vyplývající ze zákona č.216/2002
Sb.,o ochraně státních hranic a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytů cizinců, z nichž vyplývají
povinnosti a oprávnění Policie České republiky při zajišťování ochrany hranic a kontrole
pobytového režimu cizinců na území ČR.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
• vybavení speciální učebny potřebnou audiovizuální technikou včetně potřebného
zařízení
S ohledem na to, že tato akce plně navazuje na akci popsanou v ročním programu 2007, je
detailní popis rozepsán v části 3.4.4. ročního programu 2007.
v. Viditelnost spolufinancování ES
U 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, ale taktéž je vyučována
problematika pobytu cizinců a jeho kontrola ve vnitrozemí s cílem vytvořit moderní
didaktický systém, ve kterém bude naplněna vize a strategie výuky související s cizineckou
problematikou zaměřenou zejména na ochranu vnější schengenské hranice a dodržování
pobytového režimu na území ČR.
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
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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

32 500,00 € 75,00%
10 833,33 € 25,00%
43 333,33 € 100,00%
€
0,00%
43 333,33 € 100,00%

Realizace akce se uskuteční v průběhu roku 2009. Projekt bude dokončen nejpozději
do 31. prosinec 2009.
3.4.3. Zabezpečení edukačního procesu výuky cestovních dokladů laboratorní
technikou
i. Účel a rozsah akce
V souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru směřuje zkvalitnění vzdělávání
policistů např. v rámci tématického okruhu III učebních osnov základní odborné přípravy a
modulu Strategie a taktika cizinecké policie na VOŠ.
Tematicky je do těchto modulů zařazena problematika výuky cestovních dokladů, která je
v souvislosti s překračováním a ochranou vnější schengenské hranice vnímána jako klíčová.
Vzdělávací proces má zajistit, aby studenti/policisté byli připraveni důsledně schopni
provádět hraniční kontrolu (exercise border check) specifickou pro mezinárodní letiště, tak
pobytovou kontrolu ve vnitrozemí ve vztahu k odhalování padělaných a pozměněných
cestovních dokladů cizinců z třetích zemí tak občanů EU a jejich rodinných příslušníků.
Na základě obsahu jednotlivých vzdělávacích modulů pro ochranu vnější schengenské
hranice zpracovaných Aagenturou Frontex, je třeba vybavit odborné učebny moderní
laboratorní technikou, jejímž používáním se policistům vštípí do paměti jednotlivé fáze při
konstrukci zabezpečení cestovního dokladu a které při napadení dokladu nejsou běžnými
přístroji rozpoznatelné (falza ID stran CD, jednotného schengenského víza apod.) Na základě
takto získaných poznatků a zkušeností se zefektivní odbavovací proces na vnější schengenské
hranici jak v I. kontrolní linii, tak zejména ve II. kontrolní linii.
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Účel akce
Účelem akce bude zlepšení výukových podmínek a zvýšení efektivity práce v rámci výuky
cestovních dokladů na VOŠ a SPŠ MV v Holešově v souvislosti s implementací CCC
obecného modulu, modulu pro vzdušné hranice (Air border) do výuky základní odborné
přípravy cizinecké služby a do modulu Strategie a taktika cizinecké policie na VOŠ.
Získané znalosti a dovednosti pro výkon služby na vzdušných hranicích a ve vnitrozemí:
•
•

Policista cizinecké služby popíše a používá taktiku při vyšetřování trestných činů,
dovednosti při vedení výslechů, techniky zkoumání dokladů a forenzní metody
(CCC)
odhaluje padělané a pozměněné cestovní doklady a odhaluje cizince, kteří
neoprávněně vstoupili nebo neoprávněně pobývají v schengenském prostoru (VOŠ)

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 Služba cizinecké policie plní mimo jiné úkoly vyplývající ze zákona č.216/2002
Sb.,o ochraně státních hranic a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytů cizinců, z nichž vyplývají
povinnosti a oprávnění Policie České republiky při zajišťování ochrany hranic a kontrole
pobytového režimu cizinců na území ČR.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Činnosti k provedení /rozpis činností)
• analýza požadavků pro zabezpečení odborných učeben pro výuku cizinecké
problematiky laboratorní technikou
• pořízení vybavení odborné učebny videospektrálním komparátorem
• aplikace systému proaktivní výuky
• pořízení vybavení specializovaného cvičiště (audiovizuální a počítačová technika a
další)
• adaptace systému proaktivní výuky
• příprava a organizování školení pro příslušníky policie
Očekávané kvantifikovatelné výsledky
• vybavení učebny odpovídajícím videospektrálním komparátorem
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

efektivní výuka zaměřená na ochranu vnější schengenské hranice (CCC) a kontroly
pobytového režimu cizinců ve vnitrozemí;
výuková činnost v rámci základní odborné přípravy – integrovaná výuka (CCC);
vybavení učebny odpovídající audiovizuální a počítačovou technikou a dalším
potřebným vybavením;
efektivní výuka zaměřená na ochranu vnější schengenské hranice;
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 cizinecké policie na
mezinárodním letišti a základních útvarech služby cizinecké policie ve vnitrozemí;
organizování školení pro příslušníky PČR; nástupní termíny ZOP 4x ročně cca 30
studentů služby cizinecké policie, 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
U 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, ale taktéž je vyučována
problematika pobytu cizinců a jeho kontrola ve vnitrozemí s cílem vytvořit moderní
didaktický systém, ve kterém bude naplněna vize a strategie výuky související s cizineckou
problematikou zaměřenou zejména na ochranu vnější schengenské hranice a dodržování
pobytového režimu na území ČR.
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 fondů Společenství
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(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

110 000,00 € 75,00%
36 667,67 € 25,00%
146 667,67 € 100,00%
€
0,00%
146 667,67 € 100,00%

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

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
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•
•

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.

•

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
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− 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: 2008
Fond: Fond pro vnější hranice
Odkaz na
prioritu
Projekt 3.1.1.: Modernizace a pořízení
technického vybavení pro kontrolu
dokladů
Projekt 3.1.2.: Modernizace speciálního
vozidla s mobilní termovizní
Projekt 3.2.1.: Úprava konzulárního
úseku na ZÚ Pretoria
Projekt 3.2.2.: Rozšíření kamerových
dohledů v čekárnách konzulárních úřadů
Projekt 3.2.3.: Dodávka bezpečnostních
rámů na konzulární úřady
Projekt 3.2.4.: Výměna konzulárních
oken

Odkaz na
zvláštní
prioritu

Příspěvek
Společenství

Veřejné zdroje

Soukromý
zdroj

CELKEM

% ES

Podíl na
celkových
prostředcích

1
1
3
3
3
3

Projekt 3.3.1.: Snímání biometrických
prvků při vyřizování žádosti o udělení
víza

4

Projekt 3.3.2.: Školení a výměna
operátorů pracovníků PČR – NC SIRENE

4

585 000,00 €

195 000,00 €

780 000,00 €

75,00%

32,96%

85 000,00 €

28 333,33 €

113 333,33 €

75,00%

4,79%

56 000,00 €

18 666,67 €

74 666,67 €

75,00%

3,16%

27 000,00 €

9 000,00 €

36 000,00 €

75,00%

1,52%

70 000,00 €

23 333,33 €

93 333,33 €

75,00%

3,94%

20 000,00 €

6 666,67 €

26 666,67 €

75,00%

1,13%

637 238,85 €

212 412,95 €

849 651,80 €

75,00%

35,91%

22 000,00 €

7 333,33 €

29 333,33 €

75,00%

1,24%
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Projekt 3.4.1.: Zabezpečení edukačního
procesu výuky služby cizinecké policie
moderní didaktickou technikou
Projekt 3.4.2.: Vybudování učeben k
výuce SIS a VIS
Projekt 3.4.3.: Zabezpečení edukačního
procesu výuky cestovních dokladů
laboratorní technikou
Technická pomoc
CELKEM

5

5

14 500,00 €

4 833,33 €

19 333,33 €

75,00%

0,82%

32 500,00 €

10 833,33 €

43 333,33 €

75,00%

1,83%

110 000,00 €
154 000,00 €
1 813 238,85 €

36 666,67 €

146 667,67 € 75,00%
154 000,00 € 100,00%
2 366 318,47 €

6,20%
6,51%
100,00%

5
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