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1

OBECNÁ PRAVIDLA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ, KTERÉ
MAJÍ BÝT FINANCOVÁNY Z PROGRAMU

Procedura výběru projektů, které mají být podpořeny v rámci ročního programu 2010,
odpovídá ve velké míře popisu uvedenému v ročních programech 2007, 2008 a 2009.
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 přímo, 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) popř. ve spolupráci s jiným orgánem státní
správy.
Odpovědný orgán vyhlásí výzvu v září 2010. Hodnotící proces bude zahájen v listopadu
2010 a koneční příjemci budou o výsledku řízení informováni v prosinci 2010. Projekty budou
implementovány (realizovány) od ledna 2011 do 30. června 2012. Příslušné právní akty
o poskytnutí veřejné finanční podpory z FVH mezi odpovědným orgánem a příslušným
realizátorem budou uzavřeny během prosince 2010 nebo v lednu 2011.
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 EU.
Zaslané návrhy projektů budou všeobecně hodnoceny podle:
- aktuální situace, potřeb a požadavků ČR;
- efektivnosti nákladů s ohledem na kvalitu a kvantitu výstupů projektu;
- zkušeností, odborných znalostí a spolehlivosti organizace žádající o příspěvek
z fondu;
- rozsahu, v němž projekty doplňují jiné akce financované ze souhrnného rozpočtu
Evropské unie nebo v rámci vnitrostátních orgánů.
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Po skončení hodnotícího procesu vyrozumí zástupci odpovědného orgánu 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 uzavřen
příslušný právní akt o poskytnutí veřejné finanční podpory z FVH. Po uzavření právního aktu
budou platebním orgánem uvolněny finanční prostředky na realizaci projektu. 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 pořízený 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)
V rámci ročního programu FVH 2010 nebudou realizovány akce priorit číslo 1 a 2.

Akce na realizaci priority 3:
1. akce:

Úprava konzulárního (vízového) úseku na zastupitelském úřadu

2. akce:

Rozšíření kamerových dohledů v čekárnách konzulárních úseků

3. akce:

Dodávka bezpečnostních rámů na konzulární úseky

4. akce:

Výměna konzulárních oken na zastupitelských úřadech

5. akce:

Nákup a dodávka trezorů pro konzulární úseky

U všech výše uvedených akcí bude nákup služeb probíhat v souladu s čl. 11 prováděcích
pravidel, dodržena budou pravidla veřejné soutěže jak v rámci EU, tak v České republice.
Bezpečnostní odbor (dále jen „BEZO“) Ministerstva zahraničních věcí ČR (dále jen „MZV“)
vypracuje investiční záměr na akci a pošle na Odbor správy rozpočtu (dále jen „OSR“) ke
schválení a zaregistrování akce v Informačním systému programového financování (dále jen
„IS PROFIN“). Poté BEZO ve spolupráci s Útvarem koordinátora zakázek (dále jen „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 MZV. Poté bude s vítězem uzavřena
smlouva k dodání předmětu zadané zakázky.

Akce na realizaci priority 4:
1. akce:

Snímání biometrických prvků při vyřizování žádostí o udělení víza ČR na
zastupitelském úřadu (VIS-MZV ČR)

2. akce:

Předávání údajů o cestujících leteckými dopravci PČR

Snímání biometrických prvků při vyřizování žádostí o udělení víza ČR na zastupitelském
úřadu (VIS-MZV ČR)
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Nákup služeb bude probíhat v souladu s čl. 11 prováděcích pravidel, dodržena budou
pravidla veřejné soutěže jak v rámci EU, tak v České republice.
Odbor aplikací a informačních služeb (dále jen „OAIS“) MZV vypracuje investiční záměr na
akci a pošle na OSR ke schválení a zaregistrování akce v IS PROFIN. Poté OAIS ve
spolupráci s ÚKZ 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 zahájeno v roce 2010-2011 po
podpisu právního aktu o poskytnutí veřejné finanční podpory z FVH. Konkrétní finanční
náklady budou upřesněny po úspěšném dokončení výběrového řízení.
Předávání údajů o cestujících leteckými dopravci PČR
Ředitelství služby cizinecké policie vypracuje investiční záměr a zadávací dokumentaci na
dodávku technického vybavení pro předávání údajů o cestujících leteckými dopravci v druhé
polovině roku 2010. Investiční záměr bude předložen odboru správy majetku MV ČR
k zaregistrování do IS PROFIN. 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 vybavení pro předávání údajů o cestujících leteckými dopravci bude probíhat
v souladu s čl. 11 prováděcích pravidel.

Akce na realizaci priority 5:
1. akce:

Realizace a další rozvoj školícího konzulárního modulu a školícího
konzulárního pracoviště

Realizace a další rozvoj školícího konzulárního modulu a školícího konzulárního pracoviště
Nákup služeb bude probíhat v souladu s čl. 11 prováděcích pravidel. Odbor konzulárních
koncepcí a metodiky (dále jen „KKM“) MZV ve spolupráci s OAIS vypracuje investiční záměr
na akci a zašle jej OSR ke schválení a zaregistrování akce v IS PROFIN. Následně KKM ve
spolupráci s ÚKZ vypracuje zadávací dokumentaci a ÚKZ rozhodne o způsobu zadání
veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších
předpisů.
Minimální požadavky na publicitu u akcí/projektů
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.
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Minimální požadavky na publicitu pro odpovědný orgán
V okamžiku schválení ročního programu Evropskou komisí, odbor tisku informuje širokou
veřejnost o projektech, které budou spolufinancovány z FVH v rámci ročního programu 2010.
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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ZMĚNY ŘÍDÍCÍCH A
(PŘICHÁZÍ-LI V ÚVAHU)

KONTROLNÍCH

SYSTÉMŮ

Změny řídících a kontrolních systémů nebyly aplikovány.
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3

AKCE, KTERÉ ROČNÍ PROGRAM NA ZÁKLADĚ
STANOVENÝCH PRIORIT PODPORUJE

3.1 Akce na realizaci priority 3
3.1.1 Úprava konzulárního (vízového) úseku na ZÚ Santiago de Chile
i. Účel a rozsah opatření
Cílem akce je zvýšit bezpečnost pracovníků při vydávání víz na konzulárním úřadě
v Santiago de Chile prostřednictvím zlepšení stávající infrastruktury. Akce navazuje na
obdobné akce týkající se rekonstrukce konzulárních úseků zastupitelských úřadů České
republiky v rámci ročních programů 2007 (akce 3.2.1), 2008 (akce 3.2.1) a 2009 (akce 3.1.1).
Rekonstrukce KÚ Santiago de Chile bude provedena v rámci ročního programu 2010
a spadá do priority 3 strategických pokynů a operační cíl 3.
Situace na KÚ Santiago de Chile je dlouhodobě nevyhovující. Jedná se především o nízkou
úroveň mechanického a elektronického zabezpečení. Vzhledem k tomu, že v těchto
prostorách dochází k prvnímu kontaktu žadatelů s vyslanými pracovníky, je nutné vytvořit
zónu chránící pracovníky před možnými důsledky nežádoucích projevů žadatelů.
Investice jsou zaměřeny na:
 přestavbu vnějších hranic KÚ na zděné stěny, úprava dispozic KÚ,
 osazení mechanických a elektronických zábranných systémů,
 osazení konzulárních oken,
 cestovní náklady.
Očekávané náklady:
 stavební úpravy: 13.500,00 €,
 technické zabezpečení: 15.500,00 €,
 mechanické zabezpečení (2 okna a 1 dveře): 21.000,00 €,
 kamerové systémy CCTV: 16.000,00 €,
 komunikační technologie (strukt. kabeláž): 10.000,00 €.
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).
V rámci ročního programu 2007 byl zmodernizován konzulární úsek na ZÚ Bangkok.
Konzulární úsek na ZÚ Pretoria byl zmodernizován v rámci ročního programu 2009. Roční
program 2009 počítá s rekonstrukcí konzulárního úseku na ZÚ Kyjev a ZÚ Sana‘a.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem předmětné akce bude Santiago de Chile a to ve spolupráci s odpovědným
orgánem, který jedná jako výkonný orgán. Akce bude koordinována a realizována
příslušnými útvary MZV.
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 (vízové) úseky ZÚ.
S ohledem na podstatu předmětné akce není možné přenechat realizaci akce jinému útvaru,
než odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV, který je, ve spolupráci s odborem
konzulárních činností, odpovědným útvarem státní správy za bezpečnost pracovníků
ambasád. Úprava KÚ na Santiago de Chile zajistí zvýšení bezpečnosti jak zaměstnanců, tak
i žadatelů o udělení víza.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
 zvýšení bezpečnosti pracovníků při vydávání víz,
 dodávka bezpečnostní technologie pro KÚ Santiago de Chile (elektronický
a mechanický zabezpečovací systém, kamerový systém),
 stavební úpravy na KÚ Santiago de Chile - studie proveditelnosti: 2 konzulární okna,
1 bezpečnostní dveře a 1 bezpečnostní rám.
v. Viditelnost financování z EU
 internetové stránky MZV s informacemi o projektu a jeho výstupech,
 EU logo a zkratka FVH, kterou bude označeno veškeré vybavení pořízené v rámci
projektu,
 tabule s informací o financování z FVH umístěná na viditelném místě ve veřejných
prostorách ZÚ.
Zabezpečovací technika, konzulární okna, bezpečností dveře a další vybavení budou na
viditelných místech opatřeny nálepkou s logem EU a logem FVH.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů EU
Návrh úpravy KÚ na předmětném 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 EU, bude odpovědný orgán
v rámci hodnotícího procesu při provádění formální a věcné kontroly projektů důsledně
posuzovat možné individuální přesahy předloženého projektu do jiných fondů EU (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 EU 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.
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vii. Finanční údaje
EU contribution

A

57 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

19 000,00 €

25,00%

76 000,00 €

100,00%

0

0,00%

76 000,00 €

100,00%

Total public allocation C=A+B
Private allocation

D

TOTAL

E=C+D

Projekt bude ukončen nejpozději 30. června 2012, maximální délka projektu je 18 měsíců.

3.1.2 Rozšíření kamerových dohledů v čekárnách KÚ
i. Účel a rozsah opatření
Cílem akce je zvýšit bezpečnost na konzulárních úsecích prostřednictvím instalace 360°
kamerových dohledů. Navazuje na akce týkající se rozšíření kamerových dohledů
v čekárnách KÚ, které byly realizovány prostřednictvím ročních programů 2008 a 2009. Akce
bude provedena v rámci ročního programu 2010 a spadá do priority 3 strategických pokynů
pod operační cíl 3.
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 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 rámci ročního programu 2009 bylo kamerovým systémem vybaveno 5 čekáren na
5 konzulárních úsecích (Káhira, Rijád, Taškent, Nové Dillí a Havana).
V rámci ročního programu 2008 bylo kamerovým systémem vybaveno rovněž 5 čekáren na
5 konzulárních úsecích (Ottawa, Abuja, Tripolis, Islamabad, Tel Aviv).
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemci budou konzulární úseky na 5 zastupitelských úřadech (s největší pravděpodobností
ZÚ Sana‘a, Tokio, Buenos Aires, Abu Dhabi a Kuala Lumpur), ve spolupráci s odpovědným
orgánem, který jedná jako výkonný subjekt. Akce bude koordinována a realizována
příslušnými útvary 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 (vízové) úseky ZÚ.
Vzhledem k povaze dané aktivity není možné vytipovat jiné subjekty na trhu než je MZV.
Odbor konzulárních koncepcí a metodiky ve spolupráci s odborem konzulárních činností je
odpovědný za chod jednotlivých KÚ na ZÚ.
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Na zajištění celé akce se budou podílet externí dodavatelé z ČR s příslušnými oprávněními
ke speciálním montážím a certifikáty umožňujícím činnost pro MZV.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky



Pořízení a dodávka 360° kamerového systému na 5 konzul árních úseků výše
uvedených zastupitelských úřadů
instalace kamerového systému a jeho zprovoznění

Ve čtvrtém roce víceletého programu (tj. pro roční program 2010) se očekává osazení
kamerovým systémem na 5 konzulárních úsecích z celkového počtu 25.
v. Viditelnost financování z EU



internetové stránky MZV s informacemi o projektu a jeho výstupech,
EU logo a zkratka FVH, kterou bude označeno veškeré vybavení pořízené v rámci
projektu.

vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů EU
Návrh úpravy KÚ na předmětných ZÚ je v plném souladu se Schengenským katalogem
doporučení – nejlepší praxe, který upravuje tuto oblast v části Bezpečnost.
Odpovědný orgán přijme opatření, která zajistí, že nedojde k přesahu financování v rámci
akce financované z FVH a jiných fondů EU (blíže viz kapitola 3.1.1).
vii. Finanční údaje
EU contribution

A

30 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

10 000,00 €

25,00%

40 000,00 €

100,00%

0

0,00%

40 000,00 €

100,00%

Total public allocation C=A+B
Private allocation

D

TOTAL

E=C+D

Projekt bude ukončen nejpozději 30. června 2012, maximální délka projektu je 18 měsíců.

3.1.3 Dodávka bezpečnostních rámů na KÚ
i. Účel a rozsah opatření
Cílem akce je zvýšit bezpečnost na konzulárních úsecích prostřednictvím instalace
bezpečnostních rámů. Navazuje na podobné akce, které byly realizovány v rámci ročních
programů 2007, 2008 a 2009. Akce bude provedena v rámci ročního programu 2010 a spadá
do priority 3 strategických pokynů a operační cíl 3.
K zajištění bezpečnosti na konzulárním (vízovém) úseku je nutno provádět i osobní kontroly
žadatelů vstupujících do bezprostředního kontaktu s pracovníky ZÚ. V bezpečnostně
rizikových destinacích jsou personální kontroly bezpečnostním rámem naprostou nutností.
Do čekáren KÚ na ZÚ bude pořízen bezpečnostní rám na vstup, kterým budou procházet
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všechny vstupující osoby. Obsluha bude z řad vyslaných pracovníků ZÚ či ostrahy objektu.
Kontrola bude zaměřena na zbraně a výbušniny.
V rámci ročního programu 2010 se předpokládá osazení systému na 5 ZÚ. S největší
pravděpodobností se bude jednat o ZÚ Nairobi, Buenos Aires, Sao Paulo, Ottawa, Accra).
V rámci ročního programu 2008 byly bezpečnostní rámy osazeny na konzulárních úsecích
ZÚ v Moskvě, Doněcku a Pretorii.
V rámci ročního programu 2009 jsou bezpečnostními rámy průběžně vybavovány konzulární
úseky na ZÚ v Rijádu, Taškentu, Addis Abebě, Kyjevě a v Tunisu.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemci budou jednotlivé konzulární úseky (s největší pravděpodobností ZÚ Nairobi, Buenos
Aires, Sao Paulo, Ottawa, Accra) ve spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako
výkonný subjekt. Akce bude koordinována a realizována příslušnými útvary 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 MZV
ČR.
Vzhledem k povaze dané aktivity (zejména z důvodu bezpečnostních) není možné vytipovat
jiné subjekty na trhu, než je MZV. Koordinátorem této akce bude odbor konzulárních
koncepcí a metodiky ve spolupráci s odborem konzulárních činností.
Na zajištění celé akce se budou podílet externí dodavatelé z ČR s příslušnými oprávněními
k speciálním montážím a certifikáty umožňujícím činnost pro MZV.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky



Pořízení a dodávka 5 kusů bezpečnostních rámů na KÚ (Nairobi, Buenos Aires,
Sao Paulo, Ottawa a Accra);
instalace a uvedení do běžného provozu

Ve čtvrtém roce víceletého programu (tj. pro roční program 2010) se očekává osazení
bezpečnostními rámy na celkem 5 ZÚ.
v. Viditelnost financování z EU



internetové stránky MZV s informacemi o projektu a jeho výstupech,
EU logo a zkratka FVH, kterou bude označeno veškeré vybavení pořízené v rámci
projektu.

vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů EU
Návrh úpravy KÚ na předmětných ZÚ je v plném souladu se Schengenským katalogem
doporučení – nejlepší praxe, který upravuje tuto oblast v části Bezpečnost.
Odpovědný orgán přijme opatření, která zajistí, že nedojde k přesahu financování v rámci
akce financované z FVH a jiných fondů EU (blíže viz kapitola 3.1.1).

11

Roční program 2010
Fond pro vnější hranice
Členský stát: Česká republika
vii. Finanční údaje
EU contribution

A

33 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

11 000,00 €

25,00%

44 000,00 €

100,00%

0

0,00%

44 000,00 €

100,00%

Total public allocation C=A+B
Private allocation

D

TOTAL

E=C+D

Projekt bude ukončen nejpozději 30. června 2012, maximální délka projektu je 18 měsíců.

3.1.4 Výměna konzulárních oken na ZÚ
i. Účel a rozsah opatření
Cílem akce je zvýšit bezpečnost pracovníků konzulárních úřadů v rámci procesu přijímání
žádostí o vízum a to prostřednictvím výměny konzulárních oken. Tato akce navazuje na akce
týkající se výměny konzulárních oken. Podobné akce byly realizovány prostřednictvím
ročních programů 2007, 2008 a 2009. Akce bude provedena v rámci ročního programu 2010
a spadá do priority 3 strategických pokynů a operační cíl 3.
K zajištění bezpečnosti pracovníků při výběru žádostí o udělení schengenského 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 vybavené bezpečnostním podavačem
a komunikačním zařízením.
V rámci ročního programu 2010 se předpokládá osazení systému na 5 ZÚ. S největší
pravděpodobností se bude jednat o KÚ na ZÚ v Káhiře, Soulu, Havaně (2x) a Ottawě.
V rámci ročního programu 2009 jsou konzulárními okny postupně vybavovány konzulární
úseky na ZÚ v Záhřebu, Bělehradě, Santiago de Chile, Mexiku City a v Soulu.
Konzulární úseky ZÚ v Ulánbátaru, Rabatu, Islamabádu a v Londýně byly konzulárními okny
vybaveny v rámci ročního programu 2008.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemci budou konzulární úseky na 5 zastupitelských úřadech (Káhira, Soul, Havana 2x
a Ottawa) ve spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný subjekt. Akce
bude koordinována a realizována příslušnými útvary 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 (vízové) úseky ZÚ.
Vzhledem k povaze dané aktivity (zejména z důvodu bezpečnostních) není možné vytipovat
jiné subjekty na trhu než je odbor konzulárních činností MZV. Koordinátorem této akce bude
odbor konzulárních koncepcí a metodiky ve spolupráci s odborem konzulárních činností.
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Na zajištění celé akce se budou podílet externí dodavatelé z ČR s příslušnými oprávněními
ke speciálním montážím a certifikáty umožňujícími činnost pro MZV.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky



pořízení 5 ks konzulárních oken s neprůstřelným sklem, bezpečnostním podavačem
a dorozumívacím zařízením pro 4 konzulární úseky (Káhira, Soul, Havana 2x
a Ottawa),
doprava do cílové destinace a instalace pro běžný provoz.

v. Viditelnost financování z EU



internetové stránky MZV s informacemi o projektu a jeho výstupech,
EU logo a zkratka FVH, kterou bude označeno veškeré vybavení pořízené v rámci
projektu.

vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů EU
Návrh úpravy KÚ na předmětných ZÚ je v plném souladu se Schengenským katalogem
doporučení – nejlepší praxe, který upravuje tuto oblast v části Bezpečnost.
Odpovědný orgán přijme opatření, která zajistí, že nedojde k přesahu financování v rámci
akce financované z FVH a jiných fondů EU (blíže viz kapitola 3.1.1.).
vii. Finanční údaje
EU contribution

A

21 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

7 000,00 €

25,00%

28 000,00 €

100,00%

0

0,00%

28 000,00 €

100,00%

Total public allocation C=A+B
Private allocation

D

TOTAL

E=C+D

Projekt bude ukončen nejpozději 30. června 2012, maximální délka projektu je 18 měsíců.

3.1.5 Pořízení trezorů pro KO
i. Účel a rozsah opatření
Cílem akce je zajistit bezpečné skladování citlivých materiálů na konzulárních úřadech
prostřednictvím pořízení a instalace trezorů na konzulární úřady.
Tato akce navazuje na akce týkající se pořízení a instalace trezorů na konzulárních úřadech.
Podobná akce byla realizována prostřednictvím ročního programu 2009. Akce bude
provedena v rámci ročního programu 2009 a spadá do priority 3 strategických pokynů
a operační cíl 3.
V rámci plnění úkolů se na úsecích KÚ ukládají i citlivé materiály, které nesmí být
v místnostech volně ukládané. K tomuto účelu jsou zde vytvářeny úložny s certifikovanými
trezory, aby nemohlo docházet ke odcizení či znehodnocení těchto materiálů.
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Do úložen KÚ na ZÚ bude osazen trezor s certifikací, do kterého budou ukládány citlivé
materiály KÚ.
V rámci ročního programu 2010 se předpokládá pořízení trezorů pro 10 KÚ (s největší
pravděpodobností se bude jednat o KÚ Washington, New York, Ottawa, Toronto, Lima,
Abuja, Rijád, Abu Dhabi, Soul a Canberra).
V rámci ročního programu 2009 jsou postupně trezory vybavovány následující KÚ (Amman,
Damašek, Peking, Ankara, Kyjev, Sana‘a, Washington, Baku, Káhira, Nové Dillí).
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem budou konzulární úseky na 10 zastupitelských úřadech (s největší
pravděpodobností KÚ Washington, New York, Ottawa, Toronto, Lima, Abuja, Rijád, Abu
Dhabi, Soul a Canberra) a to ve spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako
výkonný subjekt. Akce bude koordinována a realizována příslušnými útvary 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 (vízové) úseky ZÚ.
Vzhledem k povaze dané aktivity (zejména z důvodu bezpečnostních) není možné vytipovat
jiné subjekty na trhu než je odbor konzulárních činností MZV. Koordinátorem této akce bude
odbor konzulárních koncepcí a metodiky ve spolupráci s odborem konzulárních činností.
Na zajištění celé akce se budou podílet externí dodavatelé z ČR s příslušnými oprávněními
k speciálním montážím a certifikáty umožňujícím činnost pro MZV.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky



nákup a dodávka 10 trezorů pro KÚ (s největší pravděpodobností na KÚ Washington,
New York, Ottawa, Toronto, Lima, Abuja, Rijád, Abu Dhabi, Soul a Canberra)
instalace trezorů

v. Viditelnost financování z EU



internetové stránky MZV s informacemi o projektu a jeho výstupech,
EU logo a zkratka FVH, kterou bude označeno veškeré vybavení pořízené v rámci
projektu.

vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů EU
Projekt na vybavení předmětných ZÚ certifikovanými trezory je v plném souladu se
Schengenským katalogem doporučení – nejlepší praxe, který upravuje tuto oblast v části
Bezpečnost.
Odpovědný orgán přijme opatření, která zajistí, že nedojde k přesahu financování v rámci
akce financované z FVH a jiných fondů EU (blíže viz kapitola 3.1.1).
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vii. Finanční údaje
EU contribution

A

11 250,00 €

75,00%

Public allocation

B

3 750,00 €

25,00%

15 000,00 €

100,00%

0

0,00%

15 000,00 €

100,00%

Total public allocation C=A+B
Private allocation

D

TOTAL

E=C+D

Projekt bude ukončen nejpozději 30. června 2012, maximální délka projektu je 18 měsíců.

3.2 Akce na realizaci priority 4
3.2.1 Snímání biometrických prvků při vyřizování žádostí o udělení víza ČR na
zastupitelském úřadu (VIS-MZV)
IT systémy pro konzulární úřady (Launching of IT systems for consular offices).
i. Účel a rozsah opatření
V roce 2011 bude ČR pokračovat ve zprovoznění dalších pracovišť VIS. Nový systém bude
rozmístěn v těch regionech, které byly navrženy projektovými manažery EU. V roce 2011 se
předpokládá zprovoznění celkem 100 pracovních stanic.
Jedno pracoviště bude obsahovat (např.):
 CPU: Intel Core 2 Duo 375W, E4600 (2,4 GHz, 800 MHz, 2MB L2 Cache, Dual Core),
 RAM: 2GB (2 x 1024 MB DIMM) 800 MHz DDR 2 ECC SDRAM Memory,
 8x USB 2.0,
 HDD 320 GB Serial ATA II (7200rs/min) with technology NCQ - 2x,
 RAID: All SATA drivers, RAID 1,2 total configuration,
 DVD ROM: speed 16x
 LCD 19“,
 MS Windows XP Professional SP 3 32bit,
 MS SQL Server 2008 Workgroup Edition+ Workgroup CALs,
 čtečka dokladů CBN 1000,
 snímač otisků prstů L SCAN Guardian (čtyřprstá čtečka).
Očekávaná cena 1 pracovní stanice: 16.200,00 €.
V rámci ročního programu FVH 2008 byl pořízen pouze centrální server pro VIS, který je
umístěn v budově MZV. Externí dodavatel dodal požadované vybavení v nevyhovující
kvalitě. V rámci ročního programu 2009 se očekává globální start VIS a zapojení 112
pracovních stanic v zahraničí.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem veřejné finanční podpory je MZV ve spolupráci s odpovědným orgánem, který
jedná jako výkonný orgán. Akce bude koordinována a realizována příslušnými útvary MZV.
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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 MZV.
Vzhledem k povaze dané aktivity (zejména z důvodů 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:
Roll-out systému řízený vedením projektu VIS-EU
 otestovaný VIS-MZV ČR plně funkční a připravený pro ostrý provoz a připojení k CSVIS přes NS-VIS, včetně provádění konzultací VISION a plného připojení ČR
k systému VIS EU,
 konkrétní termíny zprovoznění VIS na jednotlivých ZÚ určí zadavatel na základě
stanovení rozhodnutí vedení projektu VIS EU.
Na zajištění celé akce se budou podílet pracovníci MZV a externí dodavatelé.
Očekávané výsledky:
 instalace 100 pracovních stanic pro VIS na českých zastupitelských úřadech.
v. Viditelnost financování z EU
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 na
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, čtečka dokladů, čtečka otisků prstů) bude na viditelném místě
umístěna nálepka opatřená logem EU.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů EU
Vízový informační systém vychází z rozhodnutí Rady EU č. 2004/512/ES ze dne 8. června
2004 o zřízení Vízového informačního systému a z nařízení Evropského parlamentu a Rady
767/2008/ES ze dne 9. července 2009 o Vízovém informačním systému a o výměně údajů
o krátkodobých vízech mezi členskými státy.
Odpovědný orgán přijme opatření, která zajistí, že nedojde k přesahu financování v rámci
akce financované z FVH a jiných fondů EU (blíže viz kapitola 3.1.1).
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vii. Finanční údaje
EU contribution

A

1 318 095,00 €

75,00%

Public allocation

B

439 365,00 €

25,00%

1 757 460,00 €

100,00%

0

0,00%

1 757 460,00 €

100,00%

Total public allocation C=A+B
Private allocation

D

TOTAL

E=C+D

Projekt bude ukončen nejpozději 30. června 2012, maximální délka projektu je 18 měsíců.

3.2.2 Předávání údajů o cestujících leteckými dopravci Policii ČR
Ředitelství služby cizinecké policie (dále jen „ŘSCP“) zajišťuje ve své působnosti předávání
informací o cestujících leteckými dopravci Policii ČR. Informace představují údaje o letu,
údaje o cestujících a osobní údaje cestujících v rozsahu vymezené § 68 odst. 4 zákona
č. 49/1997 Sb., o civilním letectví. V první realizační etapě bylo pomocí dostupných
technických a programových prostředků, technické podpory poskytované společností Teledin
a bezplatné technické podpory poskytované národním dopravcem ČSA a.s., realizováno
ŘSCP předávání údajů o cestujících od vybraných leteckých dopravců prostřednictvím
veřejné datové sítě internet (internet MV ČR), které přešlo k datu 1. 11. 2007 do rutinního
provozu.
Přebírání, zpracování a vyhodnocování údajů o cestujících je na straně cizinecké policie nyní
prováděno manuálně, s požadavkem na odborné uživatelské postupy při zpracování dat
oprávněnými osobami. Funkčnost systému při vyhodnocování předaných údajů a ochrana
osobních údajů při přenosu i zpracování jsou z uvedených důvodů doposud málo efektivní.
Stávající řešení využívá technické prostředky a aplikační programové vybavení ICP
mezinárodního letiště, které je určeno i k jiným úkolům. Obměna stávajícího majetku nebude
v rámci 2. realizační etapy řešena a předpokládá se pořízení nového majetku.
i. Účel a rozsah opatření
Automatizované přijímání a odesílání údajů o cestujících od leteckých dopravců
prostřednictvím sítě SITA a s tím související plně automatizované zpracování údajů
o cestujících. Realizace II. etapy předávání údajů o cestujících má vést k zdokonalení
hraničních kontrol a boje proti nedovolenému přistěhovalectví. Je v souladu s účelem,
k jakému jsou údaje o cestujících předávány podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“). Dále pak plnění
povinností členských států a leteckých dopravců předkládat údaje o cestujících, které jim
ukládá směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29.dubna 2004.
Z těchto důvodů byly stanoveny následující cíle realizace II. etapy předávání údajů
o cestujících:




zajistit pro potřeby PČR SCP konektivitu do datové sítě SITA;
nahradit stávající manuální zpracování údajů automatizovaným zpracováním dat;
zajistit efektivní vyhodnocování předávaných údajů o cestujících při důsledném
zabezpečení ochrany osobních údajů.

Dopad očekávané akce:
Na podkladě odborných doporučení (ECAC-FAL, ČSA a.s., AEA aj.), požadavku oslovených
leteckých dopravců a zkušeností se stávajícím předáváním údajů o cestujících datovou sítí
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internet je pro předávání údajů o cestujících od leteckých dopravců třeba zabezpečit pro
Policii ČR konektivitu do datové sítě SITA. Bude tím umožněno přijímání údajů zasílaných
automatizovaně odbavovacími systémy od většiny vybraných leteckých dopravců. Údaje
o cestujících budou moci být předávány obvyklou cestou užívanou pro předávání dat
leteckými společnostmi, ve standardizovaném formátu datových zpráv a v prostředí se
zaručeným doručením údajů.
Dalším dopadem akce je požadavek na nové funkcionality již stávajícího systému .
Automatizované zpracování údajů, příprava na provádění hromadných lustrací v policejních
systémech a potřeba doložení správního deliktu při zahajování správních řízení v případech
předání neúplných nebo nesprávných údajů a nepředání údajů.
II. realizační etapa by měla zahrnovat poskytování konektivity do datové sítě SITA
prostřednictvím vybraného poskytovatele připojení, dodávku aplikačního programového
vybavení, technických prostředků a poskytování technické podpory pro kontaktní pracoviště
ICP Praha Ruzyně a zpracujícím ICP na mezinárodních letištích Brno Tuřany, Mošnov,
Karlovy Vary a Pardubice. Je požadováno, aby součástí dodávky aplikačního programového
vybavení bylo vytvoření programové, instalační, provozní, technické a bezpečnostní
dokumentace.
Údaje o cestujících předávané cizinecké policii slouží zejména:





k zvýšení účinnosti hraničních kontrol,
k zvýšené pozornosti u hraničních kontrol nezletilých osob a jejich doprovodu, pokud
skutečnosti budou nasvědčovat, že nezletilec může být obětí trestné činnosti nebo je
nezletilý bez doprovodu,
k odpovídající lustraci v policejních evidencích a přijetí následných opatření
v souvislosti s pozitivní lustrací,
k odhalování trestné činnosti na úrovni převaděčství a organizování nelegálních
vstupů na území ČR.

ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Příjemcem veřejné finanční podpory budou inspektoráty cizinecké policie (ICP) na
mezinárodních letištích ve spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako výkonný
orgán.
Uvedený systém bude umístěn na ICP letiště Praha Ruzyně, ICP letiště Karlovy Vary, ICP
letiště Pardubice, ICP letiště Brno Tuřany, ICP letiště Ostrava Mošnov.
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


aplikační programové vybavení a konfigurace pro jednotlivé letecké dopravce

18

Roční program 2010
Fond pro vnější hranice
Členský stát: Česká republika



7 pracovních stanic, 1 server
konektivita do datové sítě SITA (pronájem na 1 rok). V další letech bude hrazeno
z vlastních zdrojů.

v. Viditelnost financování z EU
Všechno pořízené zařízení v rámci obou akcí bude viditelně označeno logem EU. Na
webových stránkách Policie ČR a Ministerstva vnitra bude zveřejněna prezentace
k informování odborné i laické veřejnosti o výstupech projektů a výši finančních prostředků
z Fondu pro vnější hranice.
V rámci realizace projektu bude uskutečněna tisková konference s rautem, kde bude
prezentována akce zavedení systému automatizované kontroly moderních biometrických
cestovních dokladů s elektronickým čipem.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů EU
V rámci problematiky hraniční kontroly na vnějších hranicích nebude navrhovaná akce
spolufinancovaná z FVH doplněna jinými akcemi spolufinancovanými z jiných zdrojů EU.
Zmíněná akce je natolik specifická, že jakákoli duplicita financování z jiných zdrojů EU je
téměř vyloučena.
Odpovědný orgán přijme opatření, která zajistí, že nedojde k přesahu financování v rámci
akce financované z FVH a jiných fondů EU (blíže viz kapitola 3.1.1).
vii. Finanční údaje
EU contribution

A

103 500,00 €

75,00%

Public allocation

B

34 500,00 €

25,00%

138 000,00 €

100,00%

0

0,00%

138 000,00 €

100,00%

Total public allocation C=A+B
Private allocation

D

TOTAL

E=C+D

Projekt bude ukončen nejpozději 30. června 2012, maximální délka projektu je 18 měsíců.

3.3 Akce na realizaci priority 5
3.3.1 Realizace a další rozvoj školícího konzulárního modulu a školícího
konzulárního pracoviště
i. Účel a rozsah opatření
Realizace a další rozvoj školícího modulu a školícího konzulárního pracoviště bude
pokračovat také v roce 2011. V souladu se schválenou koncepcí (schválena kolegiem
ministra zahraničních věcí dne 3.9.2009) bude konzulární školení rozšířeno na průběžné
zaškolování konzulárních pracovníků v místě vyslání.
Předvýjezdový školící modul bude zahrnovat teoretickou a praktickou část a bude trvat
minimálně 15 pracovních dnů. Důvodem prodloužení kurzu je vyhodnocení pilotního běhu,
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objem konzulární agendy a zařazení exkurzí a dalších interaktivních prvků do školení. Počet
konzulárních školení v průběhu roku se odvíjí od počtu vyjíždějících pracovníků na
zastupitelské úřady v daném kalendářním roce. Předpokládá se uskutečnění minimálně pěti
konzulárních školení během roku 2011.
Úspěšné absolvování konzulárního školení bude nutnou podmínkou pro výjezd pracovníků
na konzulární úseky zastupitelských úřadů. Počítá se s vytvořením specifických modulů pro
vedoucí zastupitelských úřadů, smluvní síly, a podle možností též místní síly (s přihlédnutím
k jejich jazykovým schopnostem). Konzulární pracoviště bude rovněž využíváno pro
zaškolování imigračních styčných důstojníků působících na zastupitelských úřadech.
Konzulární pracovníci získají během procesu intenzivního zaškolení teoretické znalosti
i praktické návyky a dovednosti,
které jsou nutné 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 nutné, aby absolventi získali
takové taktické a negociační dovednosti, které jsou nutné k plně kvalifikovanému výkonu
funkce konzula, resp. konzulárního referenta.
Teoretická část
Podrobné seznámení se s relevantními předpisy (schengenské acquis, zákon o pobytu
cizinců na území ČR, Vízový kodex, interní předpisy MZV, atd.), jejichž znalost je nezbytná
pro práci na konzulárním (vízovém) úseku zastupitelského úřadu. Teoretická část se tedy
zaměří zejména na kurzy, přednášky a semináře; dostatečný časový prostor bude poskytnut
pro samostudium.
Praktická část
 simulovaný nácvik práce vízového a konzulárního pracovníka „u přepážky“ (sejmutí
otisků prstů od žadatele o vízum, používání čtečky dokladů, vkládání osobních údajů
žadatele o vízum do PC a výběr poplatků od žadatelů o víza);
 psychologická příprava obsahující např. nácvik jednání s obtížnými klient, sdělování
„špatných zpráv“, nácvik komunikace s lidmi v obtížné domácí situaci apod.;
 samostatná práce v pracovních skupinách a řešení případových studií;
 exkurze;
 jazykový konverzační kurz zaměřený na právní, resp. konzulární terminologii.
Zdokonalení systému zaškolování 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 zastupitelského úřadu, včetně vybavení běžně používanými předpisy,
pomůckami, tiskopisy a počítačovými programy. Moderní multifunkční kamerový systém
zajistí kvalitní výuku, simulaci každodenní konzulárních případů a současně okamžité
hodnocení postupu a jednání školených v konkrétních modelových situacích.
Stejný význam jako školení předvýjezdové má rovněž školení průběžné, tj. školení
konzulárních pracovníků již vyslaných na zastupitelské úřady. Konzulární pracovníci jsou ve
většině případů vysílaní na zastupitelské úřady na řádné období čtyř let. Během tohoto
období dochází k přijímání a změnám právních předpisů nejen na národní ale i evropské
úrovni. Může rovněž docházet ke změnám mechanismů usnadňujících zpracování vybrané
konzulární agendy, nových institutů nebo ke změně stávajících postup. Účelem průběžného
vzdělávání je nejen posilovat již nabyté znalosti a vědomosti, ale i podávat informace
o nových trendech a změnách v jednotlivých regionech.
Průběžné vzdělávání bude probíhat několika způsoby. jednak vytvářením informačního
bulletinu, který bude pravidelně na zastupitelské úřady zasílán. Odbor konzulárních koncepcí
a metodiky bude zajišťovat ad hoc přednášky specialistů nejen z ČR, ale také z jiných zemí
včetně zapojení odborníků z evropských institucí. Tyto přednášky budou probíhat
v prostorách školícího konzulárního pracoviště. V případě zavádění nových institutů nebo

20

Roční program 2010
Fond pro vnější hranice
Členský stát: Česká republika
přijetí zásadních právních předpisů bude školení prováděno v rámci řádných nebo
mimořádných regionálních školení, která budou probíhat v daném regionu. Každý účastník
regionálního školení bude povinen seznámit s obsahem průběžného školení (institutem,
právním předpisem) všechny osoby na daném zastupitelském úřadě vykonávající konzulární
agendu (multiplikátor). K účasti na regionálním školení budou podle potřeb přizvání rovněž
odborníci z jiných úřadů, zejména z Ministerstva vnitra, resp. Služby cizinecké policie.
Konzulární školení bude lektorsky zajištěno pracovníky konzulární sekce MZV, tedy odborem
konzulárních koncepcí a metodiky a odborem konzulárních činností, a pracovníky dalších
odborů MZV. Z povahy konzulární agendy vyplývá, že MZV přizve lektory i z jiných resortů
i nevládních institucí vždy podle povahy přednášené agendy.
Návrh na vytvoření školícího modulu včetně průběžného školení je v plném souladu se
Schengenským katalogem doporučení – nejlepší praxe, který upravuje tuto oblast v části
Školení a odborná příprava.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Akce se budou týkat pracovníků vysílaných na zastupitelské úřady České republiky, jejichž
náplní práce bude do větší či menší míry výkon konzulární agendy. V rámci průběžného
vzdělávání se bude dále týkat kmenových pracovníků MZV a pracovníků zastupitelských
úřadů. Akce budou zajištěny ve spolupráci s odpovědným orgánem, který jedná jako
výkonný subjekt. Cíl bude implementovat odbor konzulárních koncepcí a metodiky MZV.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany
odpovědného orgány, 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.
Za rozvoj školícího pracoviště je zodpovědná sekce konzulární MZV, tedy odbor
konzulárních koncepcí a metodiky a odbor konzulárních činností MZV. Školící pracoviště
bude působit v objektu MZV. Potřebné vybavení zajistí příslušné útvary MZV. Lektory zajistí
odbor konzulárních koncepcí a metodiky, a to jak z vnitřních zdrojů MZV, tak z externích
zdrojů mimo rámec MZV.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky
Po zahájení a dalším rozvoji 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;
zajištění průběžného školení již vyslaných pracovníků působících na konzulárních
úsecích zastupitelských úřadů a pracovníků působících v ústředí.

V období do roku 2013 bude proškoleno cca 600 pracovníků ve vízové a konzulární agendě,
kteří ji budou postupně vykonávat na zastupitelských úřadech nebo v ústředí v rámci
konzulární sekce. Konečným cílem je, aby specializované konzulární školení absolvovali
všichni diplomaté a administrativně technický personál vykonávající funkci konzulárních
referentů.
Činnosti k provedení
 analýza a vyhodnocení vytvořeného školícího modulu;
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vytvoření studijních materiálů;
pořízení dalšího technického vybavení školícího centra;
odměny externích lektorů;
cestovní a pobytové náklady lektorů v případě průběžného školení.

Kvantifikovatelné výsledky
 případná úprava školícího konzulárního modulu o rozsahu minimálně 15 pracovních
dnů na základě analýzy a vyhodnocení vytvořeného modulu;
 rozšíření technického zázemí školícího centra;
 vytvoření studijního materiálu pro vyjíždějící pracovníky;
 konání přibližně 5 konzulárních školení (běhů) pracovníků před vysláním během
jednoho roku;
 průběžné školení již vyslaných konzulárních pracovníků formou regionálních školení,
cca 2 ročně.
v. Viditelnost financování z EU
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 informováni účastníci veřejných událostí, kde bude projekt
zmíněn. O spolufinancování z jednotlivých projektů FVH bude Ministerstvo zahraničních věcí
informovat prostřednictvím svých oficiálních webových stránek.
vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů EU
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.
Odpovědný orgán přijme opatření, která zajistí, že nedojde k přesahu financování v rámci
akce financované z FVH a jiných fondů EU (blíže viz kapitola 3.1.1).
vii. Finanční údaje
EU contribution

A

78 750,00 €

75,00%

Public allocation

B

26 250,00 €

25,00%

105 000,00 €

100,00%

0

0,00%

105 000,00 €

100,00%

Total public allocation C=A+B
Private allocation

D

TOTAL

E=C+D

Projekt bude ukončen nejpozději 30. června 2012, maximální délka projektu je 18 měsíců.
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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
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 budou zadávány ad hoc;
vyšší informovanost žadatelů veřejné finanční podpory, dosažená na základě
organizovaných informačních schůzek, seminářů nebo workshopů (1–2 informační
schůzky za rok) s výsledkem kvalitnějších projektů v dalším roce. Informační schůzky
se budou zaměřovat na představení ročního programu a jednotlivých 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 2010. 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 (náklady na cestovné, ubytování a diety);
přehledné a kvalitně zpracované internetové stránky k FVH. Na internetových
stránkách budou obecné informace o FVH, dále budou zveřejněna veškerá
rozhodnutí EU týkající se FVH:
o Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES ze dne 23. května
2007 o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007-2013 jako součást
obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků.“
o Rozhodnutí Komise 2007/599/ES ze dne 27. srpna 2007, kterým se provádí
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 574/2007/ES pokud jde o přijetí
strategických zásad na období let 2007-2013.
o Rozhodnutí Komise 2008/456/ES ze dne 5. března 2008, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady
č. 574/2007/ES o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007-2013 jako
součásti obecného programu „Solidarita a řízení migračních toků“ s ohledem
na řídící a kontrolní systémy členských států, dále pravidla pro správní
a finanční řízení a způsobilost výdajů na projekty spolufinancované tímto
fondem (včetně příloh).
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Rozhodnutí Komise 2009/538/ES ze dne 10. července 2009, kterým se mění
rozhodnutí 2008/456/ES.
kvalitně zpracovaná zpráva o konečném provedení ročního pracovního programu.
Její stručný souhrn bude zveřejněn na internetových stránkách MV ČR;
zabezpečení kontroly transparentnosti 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 kusů 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:
o 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,
o úředníci pracující na dobu určitou, popřípadě zaměstnanci soukromého
sektoru, kteří byli zaměstnáni výhradně za účelem realizace úkolů
jmenovaných výše.
pořízení notebooku (netbooku) pro koordinátora fondu.
o










Všechny akce budou realizovány v období do 31. března 2013.
Očekávané výstupy:
 překlady dokumentů SOLID vztahujících se k FVH;
 informačních schůzky s potenciálními příjemci zapojenými do přípravy
projektů v četně informací o dosažených výsledcích v rámci ročních programů
FVH 2007, 2008 a 2009;
 mzdové výdaje zaměstnanců zaměstnaných na dobu určitou včetně výdajů na
sociální zabezpečení. Tito zaměstnanci jsou zaměstnáni výhradně za účelem
implementace FVH.

4.3 Viditelnost financování z EU
Odpovědný orgán zajistí:






označení logem EU a zkratkou FVH všechny dokumenty zveřejněné/vydané
odpovědným orgánem;
umístění loga EU na všechny prostředky zakoupené odpovědným orgánem;
že ve zprávách z pracovních cest bude zmínka o uhrazení výdajů s cestou spojených
z FVH;
na konferencích nebo workshopech informování veřejnosti o FVH;
provádění aktualizací webových stránek MV a poskytování aktuálních informací.
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NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU
Roční program - návrh finančního plánu
Tabulka 1

Členský stát: Česká republika
Roční program: 2010
Fond: Fond pro vnější hranice
Odkaz
na
prioritu
Akce 1: Úprava konzulárního úseku

3

Akce 2: Rozšíření kamerových dohledů
v čekárnách KÚ

3

Akce 3: Dodávka bezpečnostních rámů
na KÚ
Akce 4: Výměna konzulárních oken na
ZÚ
Akce 5: Pořízení trezorů pro KO
Akce 6: Snímání biometrických prvků při
vyřizování žádostí o udělení víza ČR na
zastupitelském úřadu (VIS)
Akce 7: Předávání údajů o cestujících
leteckými dopravci PČR
Akce 8: Realizace a další rozvoj
školícího konzulárního modulu a
školícího konzulárního pracoviště

Technická pomoc
CELKEM

Odkaz na
zvláštní
prioritu

Příspěvek EU

Veřejné zdroje

Soukromé
zdroje

CELKEM

% EU

Podíl na
celkových
prostředcích

57 000,00 €

19 000,00 €

76 000,00 €

75 %

3,23 %

30 000,00 €

10 000,00 €

40 000,00 €

75 %

1,70 %

33 000,00 €

11 000,00 €

44 000,00 €

75 %

1,87 %

3

21 000,00 €

7 000,00 €

28 000,00 €

75 %

1,19 %

3

11 250,00 €

3 750,00 €

15 000,00 €

75 %

0,64 %

1 318 095,00 €

439 365,00 €

1 757 460,00 €

75 %

74,61 %

103 500,00 €

34 500,00 €

138 000,00 €

75 %

5,86 %

78 750,00 €
151 996,00 €
1 804 591,00 €

26 250,00 €

105 000,00 €
151 996,00 €
2 356 456,00 €

75 %

4,46 %
6,32 %
100,00 %

3

4
4

4.2

5

550 865,00 €
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

BEZO
CCTV
CP
ČR
EU
EK
FVH
ICP
IS PROFIN
KKM
KO
KÚ
MV ČR
MZV ČR
OSR
OAIS
PČR
PP ČR
ŘSCP
SCP
ÚKZ
VIS
VPŠ a SPŠ
ZOP
ZÚ

Bezpečnostní odbor Ministerstva zahraničních věcí ČR
Uzavřený kamerový systém
Cizinecká policie
Česká republika
Evropská unie
Evropská komise
Fond pro vnější hranice
Inspektorát cizinecké policie
Informační systém programového financování
Odboru konzulárních koncepcí a metodiky MZV ČR
Konzulární odbor
Konzulární úsek
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Odbor správy rozpočtu Ministerstva zahraničních věcí ČR
Odbor aplikací a informačních služeb Ministerstva zahraničních věcí ČR
Policie České republiky
Policejní prezidium České republiky
Ředitelství služby cizinecké policie
Služba cizinecké policie
Útvar koordinátora zakázek
Vízový informační systém
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola MV v Holešově
Základní odborná příprava
Zastupitelský úřad

