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

A.

OBECNÁ PRAVIDLA

Výběr projektů spolufinancovaných z Fondu pro vnější hranice (dále „FVH“) v rámci ročního
programu FVH 2012 bude probíhat v souladu se schváleným společným systémem řízení
a kontroly pro obecný program Solidarita a řízení migračních toků na období let 2007 až
2013 vytvořeným v České republice.
V rámci implementace ročního programu FVH 2012 bude umožněna realizace tzv.
„národních projektů“. Národní projekty jsou předkládány na základě časově omezené
neveřejné výzvy (instrukce) a odpovědný orgán zde vystupuje jako orgán výkonný. Národní
projekt je typem projektu, který nelze vzhledem k jeho povaze (např. právní monopol
či bezpečnostní důvody) provést jinak, než-li jej realizovat s předem známým konečným
příjemcem.
Odpovědný orgán je povinen dodržovat při výběru a schvalování projektů zásady
nestrannosti, transparentnosti, rovného zacházení a objektivity. Odpovědný orgán
zabezpečí, že proces výběru projektů bude obsahovat mechanismy zabraňující vzniku
konfliktu zájmů.

1.1

Pravidlo zákazu konfliktu zájmů

Konflikt zájmů je situace, kdy z osobních nebo podobných vztahů zainteresovaných osob je
narušen nestranný nebo objektivní výkon funkce či plnění pracovních úkolů nebo je reálný
předpoklad, že by k takovému narušení mohlo dojít. Při implementaci obecného programu
Solidarita je kladen důraz na předcházení konfliktů zájmů na všech úrovních.
Konflikt zájmů je sledován u těchto situací a osob:


příprava a předkládání projektových žádostí – osoby podílející se na přípravě
a uveřejňování výzev či poskytování informací potenciálním žadatelům nesmí být
zainteresovány do přípravy či implementace projektů, ani být osobou blízkou žadatele
či konečného příjemce;



kontrola formálních náležitostí projektových žádostí – osoby vykonávající kontrolu
formálních náležitostí projektových žádostí nesmí být zainteresovány do přípravy či
implementace projektů, ani být osobou blízkou žadatele či konečného příjemce;



hodnocení a výběr projektů – členové výběrových komisí nesmí být zapojeni do
přípravy, monitorování, ani implementace hodnocených projektů v rámci dané výzvy.
Zároveň nesmí být osobami blízkými žadatele či konečného příjemce a nesmí být
v posledních dvou letech v pracovním vztahu k těmto subjektům;



ověřování způsobilosti výdajů a platby příjemcům – osoby ověřující způsobilost
výdajů nebo schvalující či realizující platby nesmí být zapojeny do implementace
projektu a ani nesmí být osobami blízkými konečného příjemce.

V případě, realizace národních projektů je konflikt zájmu sledován pouze u těchto situací
a osob:
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hodnocení a výběr projektů – členové výběrových komisí nesmí být zapojeni do
přípravy, monitorování, ani implementace hodnocených projektů v rámci dané výzvy
(instrukce). Zároveň nesmí být osobou blízkou žadatele či konečného příjemce
a nesmí být v posledních dvou letech v pracovním vztahu k těmto osobám;



ověřování způsobilosti výdajů a platby příjemcům – osoby ověřující způsobilost
výdajů nebo schvalující či realizující platby nesmějí být zapojeni do implementace
projektů, ani nesmí být osobou blízkou konečného příjemce.

1.2

Národní projekty

1.2.1 Postup výběru národního projektu
V souladu s časovým harmonogramem ročního programu připraví odpovědný orgán
vyhlášení neveřejné výzvy k předkládání projektových žádostí, tj. vypracuje výzvu (instrukci)
a všechny související přílohy (formulář projektové žádosti, vzor právního aktu o poskytnutí
veřejné finanční podpory, příručka pro žadatele a další podpůrné dokumenty, např. protokol
o posouzení formálních požadavků, souhrnný hodnotící formulář výběrové komise).
Odpovědný orgán nikdy nevykonává realizaci národních projektů přímo, vždy budou národní
projekty implementovány ve spolupráci s jiným odborným útvarem Ministerstva vnitra ČR
nebo jiným ministerstvem, popř. s jiným orgánem státní správy, a to na základě uzavření
právního aktu mezi odpovědných orgánem a příslušným odborným útvarem.

1.2.2 Postup hodnocení národního projektu
Projektové žádosti, předložené v rámci neveřejné výzvy (instrukce) k ročnímu programu,
budou zařazeny odpovědným orgánem do hodnotícího procesu, který je taktéž
dvoustupňový. Nejprve jsou projektové žádosti podrobeny hodnocení formálních náležitostí.
V případě shledání formálních nedostatků požádá odpovědný orgán předkladatele o jejich
odstranění.
Následně jsou projektové žádosti předloženy k posouzení výběrové komisi.
hodnocení národních projektů výběrovou komisí je obdobný procesu hodnocení
individuálních. Při hodnocení projektových žádostí musí být dodržována
transparentnosti a rovného zacházení. Hodnocení probíhá podle výše uvedených
předcházejícím vzniku konfliktu zájmů.

Postup
projektů
pravidla
pravidel

Výstupem hodnocení výběrovou komisí je rozhodnutí výběrové komise o doporučení či
nedoporučení projektu k realizaci. Konečnou pravomoc k schválení či neschválení realizace
projektů má ředitel Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR. Odpovědný
orgán zajistí, aby byli všichni žadatelé o výsledku výběrového řízení informováni písemně.

1.2.3 Předpokládaný časový harmonogram
Vyhlášení výzvy (instrukce) k předkládání projektových žádostí
Termín pro předložení projektových žádostí
Výběrový proces, hodnocení projektových žádostí
Uzavření smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory
Implementace projektů

1.3

červen 2012
srpen 2012
září 2012
říjen 2012
říjen 2012 – červen 2014

Postupy při nákupu zboží a služeb

Nákup zboží a služeb bude probíhat v souladu s čl. 11 prováděcích pravidel, dodržena tímto
budou pravidla veřejné soutěže platná pro EU a Českou republiku.
Výběrové řízení na dodavatele bude probíhat v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel veřejné zakázky bude
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vybrán na základě výběrového řízení. Bude se jednat o veřejné zakázky velkého rozsahu
s předpokládanou hodnotou nad 2 mil. CZK (bez DPH) nebo veřejné zakázky malého
rozsahu, popř. podlimitní veřejné zakázky. Příjemce podpory má povinnost dodržovat zásadu
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. V zájmu dodržení výše
uvedených zásad je obvyklé na základě průzkumu trhu požádat o nabídku alespoň u 3
dodavatelů a vybrat tu nabídku, která je ekonomicky nejvýhodnější.
Prozatím nám nejsou známa opatření a akce z technické pomoci, v rámci kterých by mohly
být realizovány veřejné zakázky.

1.4

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 výstupem 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.

1.5

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 2012.
Seznam realizovaných projektů a konečných příjemců veřejné finanční podpory bude
zveřejněn na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky (www.mvcr.cz).

B.

SOUČASNÝ STAV 5 STRATEGICKÝCH CILŮ

1. Projekt SIS II (Schengenský informační systém druhé generace)
Vývoj dodavatelské části národního řešení je z převážné části ukončen. Probíhají (2011)
a budou probíhat (2012) testy. Povinných testů se CZ bude účastnit. Po ukončení testů
proběhne etapa V (migrace dat ze SIS1+ do SIS II) a etapa VI (zavedení systému).
Původní dodávka HW platformy pro daný projekt v roce 2006 odpovídala tehdejším
odhadům objemů dat, uvažovanému způsobu užití i počtu členských zemí. V důsledku
opakovaně prodlužované realizace projektu vznikly extenzivní nároky na objemy
uložených dat a jejich zpracování. Jedná se zejména o následující faktory:




požadavek na zvýšení kapacity pro ukládání dat nejprve pro testy a následně
pro rutinní provoz;
požadavek na vyšší výkon technologie pro zpracování zásadně vyšších
objemů dat při zachování vysoké dostupnosti národního systému;
potřeba vyřešení morálního zastarávání technologie, jejíž komponenty
postupně ztrácí podporu jejich výrobce.

Přitom je třeba zajistit systémovou kompatibilitu s dožívajícími komponenty původní
technologie SIS, kompatibilitu s prostředím databázového centra P ČR obecně jakož
i kompatibilitu s okolím systému, například nově zprovozněným systémem VIS. Diskové
pole pro současné CTE testy bylo v minimálně nutném rozsahu zakoupeno z národního
zdrojů a lze jej pro budoucí testy, migraci a rutinní provoz rozšířit za prostředky FVH.
Z prostředků FVH bude financováno doplnění diskového pole na finální kapacitu SIS.
Dále se předpokládá financování obnovy morálně zastaralé a výkonem nedostačující
původní technologie SIS II (servery, komunikační komponenty) a rovněž Comprehensive
testy.
5

FOND PRO VNĚJŠÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA
Po delší diskusi byla Evropskou komisí změkčena kritéria pro „Emergency Support grant“
v rámci „Community Actions“ FVH. V případě přidělení grantu lze očekávat jeho využití
pro část již probíhajících testů CTE, dále pro Comprehensive testy v roce 2012
(znemožnit by to mohl posun Globálního harmonogramu) a pro nákup/obnovu
komunikačních komponent SIS II.
2. VIS roll-out
K 30.3.2012 je ČR připojena k VIS v prvním regionu - Severní Afrika (Káhira, Alžír, Tunis,
Rabat). V druhém regionu „Blízký Východ“ je připraveny ZÚ v Ammánu a Beirutu a do
10.5. budou připraveny také ZÚ Damašek a Tel Aviv. Třetí region „Perský záliv“ bude ze
strany MZV ČR zprovozněn do 2.10.2012.
K výše uvedenému datu je vybaveno celkem 9 ZÚ (KÚ) snímačem otisků všech 10 prstů
(Káhira, Alžír, Tunis, Rabat, Tripolis, Ammán, Beirut, Rijád, Islamabad). MZV aktuálně
vykonává vízovou agendu na celkem 79 ZÚ (KÚ).
Implementace VIS-mailu je v gesci MV ČR, MZV ČR je na tuto implementaci připraveno.
Současně probíhá výběrové řízení na dodávku snímačů otisků pro 10 prstů k pokrytí
zbývajícího počtu ZÚ. Vše je hrazeno z vlastních rozpočtů.

3. Programy konzulární spolupráce (s odkazem na články 40 a 41 Vízového kodexu)
Česká republika má uzavřeny bilaterální smlouvy s vybranými státy EU v rozsahu plného
zastupování. V roce 2012 není ze strany ČR plánováno využívání společných vízových
center či společných umístění (kolokací).
4. Evropský systém ostrahy vnějších hranic
Neaplikováno.
5. State-of-the-art technology (koncept integrované správy hranic)
Všechny odbavovací stanoviště pěti veřejných mezinárodních letišť s vnější hranicí, na
kterých jsou dislokovány inspektoráty cizinecké policie, jsou vybaveny pracovními
stanicemi umožňující lustrace v evidencích Policie ČR a dalších databázích (SIS).
Počítače jsou připojeny na intranetovou síť, kde jsou dostupné informace o vzorech
padělaných a pozměněných dokladů a další relevantní informace. Pro automatické čtení
dokladů se v současnosti využívá čtecí zařízení na MRZ zónu, které již umožňuje vyčíst
biometrické informace z cestovního dokladu. Pracoviště jsou dále vybavené přístroji
a nástroji umožňujícími prověření pravosti cestovních a jiných dokladů (Docutest/
Docubox, lupa, ruční UV lampa, koaxiální retrohled).
Pracoviště druhé kontrolní linie na všech letištích jsou technicky vybavené stejně jako
odbavovací stanoviště první kontrolní linie, navíc je zde možné využít videospektrální
komparátor, mikroskop a zařízení regula.
Pro účely zvýšení efektivity provádění ochrany vnějších hranic jsou dále získávány údaje
o cestujících (API data). Pro příjem API údajů je využíván internet a API data jsou
následně manuálně vyhodnocovány.
Služba cizinecké policie ČR využívá při výkonu služby i platformu Mobilní lustrace druhé
generace (MOBLUSTG2) pro provádění hraniční kontroly na neveřejných mezinárodních
letištích. Pro mobilní lustraci jsou využívány stanice PSION.
Plánovaný stav v oblasti zavádění moderních technologií pro efektivní a účinné
provádění hraniční kontroly:
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a) Zavedení ověřování pravosti víz a cestovních dokladů a totožnosti držitele
víza a cestovního dokladu pomocí biometrických prvků (otisku prstů). Nový systém pro
ověřování totožnosti držitele dokladu by měl umožňovat ověřit totožnost oproti sytému
VIS nebo oproti biometrickým identifikátorům v e-dokladu. Zařízením ke snímání otisku
prstů budou vybaveny všechna odbavovací stanoviště. Tento projekt je úzce spojen
s vybudováním Národní kontrolní autority (NKA) pro certifikaci umožňující načítání otisku
prstu z e-dokladů (zařízení na čtení otisků prstů jsou nakoupena a v nejbližších měsících
budou nainstalována na mezinárodní letiště). Vzhledem k odložení projektu vybudování
NKA, bude prozatím možné provádět ověřování otisku prstů pouze vůči systému VIS.
b) Vytvoření systému automatizované celostránkové kontroly optických
bezpečnostních prvků cestovních dokladů vůči databázi optických referenčních prvků na
první a druhé kontrolní linii mezinárodních letišť ČR včetně ověřování pravosti cestovních
dokladů s biometrickými prvky v souladu s požadavky Schengenského hraničního
kodexu. V souvislosti s využíváním nových zařízení a jejich možností (scan datové
stránky dokladu), bude požadováno vytvoření nových funkcionalit do stávajícího
odbavovacího systému (např. modul opatření). Zařízením ke snímání celé stránky
dokladu by měla být
vybavena všechna odbavovací stanoviště (požadavek na
celostránkové čtecí zařízení na cestovní doklady trvá).
c)
Vybavení odbavovacích stanovišť hraniční kontroly biometrickými kamerami
k možnosti biometrické verifikace na základě obličeje cestujících – držitelů biometrických
cestovních dokladů.
d) Vybudování systému automatizovaného odbavení na vnějších hranicích
schengenského prostoru prostřednictvím automatizovaných bran (ABC systém)
využívající k hraniční kontrole cestujících elektronické cestovní doklady opatřené
biometrickými prvky. Osazení automatizovaných bran bude realizováno pouze na
mezinárodním letišti Praha Ruzyně. Celý systém se skládá z koncových zařízení na
letišti, z centrálního systému letiště a z centrálního systému e-Gate. Ředitelství služby
cizinecké policie disponuje v současné době pouze jedním zařízením typu e-Gate, které
bude v brzké době nainstalováno na příletovém stanovišti v Praze Ruzyni. Tento stav je
ale nedostačující.
e) Modernizaci technické infrastruktury a aplikačního programového vybavení
pro zabezpečení předávání údajů o cestujících leteckými dopravci prostřednictvím
telekomunikační sítě SITA s požadavkem na zabezpečení automatizovaného předávání
a zpracování údajů o cestujících. Řešeno projektem v rámci ročního programu 2010.
f)
Pořízena byla zařízení PSION umožňující biometrickou kontrolu držitele
dokladu a úprava mobilního klienta. Mobilní zařízení umožňuje kontrolu oproti systému
VIS nebo e-dokladu (porovnání otisku prstu). Zařízení budou využívána na neveřejných
mezinárodních letištích, tj. tam kde se provádí hraniční kontrola na základě ohlášení.
g) Upgrade nebo výměna stávajících pracovních stanic využívaných při hraniční
kontrole za výkonnější stanice (vzhledem k množství požadovaných připojení periferií se
ukazuje nezbytné tyto stanice výkonnostně optimalizovat).
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3

AKCE, KTERÉ ROČNÍ PROGRAM NA ZÁKLADĚ
STANOVENÝCH PRIORIT PODPORUJE

V rámci ročního programu 2012 bude realizováno celkem 5 akcí:
1. akce: Diskové pole SIS II – záložní centrum
2. akce: Obnova infrastruktury SIS II – 2. etapa záložní centrum
3. akce: Upgrade procesů systému NS-VIS s ohledem na požadavky na odbavení na
vnějších hranicích
4. akce: Obnova HW a koncových stanic v rámci systému NS-VIS
5. akce: Konzulární školení
V souvislosti s požadavky SIS II byly zvláště upřednostněny akce zaměřené na tento systém.
Tyto akce jsou v souladu s operačním cílem 4 víceletého programu. Vzhledem k důležitosti
zajistit požadavky pro SIS II nejsou priority 1 a 3 zařazeny do tohoto ročního programu.

3.1 Akce na realizaci priority 4
Obecné cíle
Podpora a zavádění IT systémů vyžadovaných pro realizaci právních nástrojů Společenství
v oblasti vnějších hranic a víz.
Zvláštní cíle
Podpora účinného vyhledávání údajů v reálném čase na hraničních přechodech
prostřednictvím využití rozsáhlých informačně technologických systémů, jako jsou
Schengenský informační systém (SIS) a Vízový informační systém (VIS) a účinná výměna
informací mezi všemi hraničními přechody na vnějších hranicích v reálném čase.

3.1.1 Diskové pole SIS II – záložní centrum
i. Účel a rozsah opatření
Předmětem této akce je zakoupení rozšiřující technologie úložiště dat (diskového pole). Tím
bude zajištěna potřebná disková kapacita 35TB čistého diskového prostoru pro uložení
potřebného objemu dat SIS II v záložním databázovém centru policie. Diskové pole bude
vybaveno odpovídajícími licencemi firmware pro ovládání, využívání kapacity a nastavení
zabezpečení. Součástí dodávky budou i komunikační switche a služby spojené s instalací.
Uvedené diskové pole bude začleněno do ICT záložního centra Schengenského systému,
což zahrnuje:




Doplnění diskového pole (odhadované náklady: 560 tis. €)
Infrastruktura SAN (odhadované náklady: 425 tis. €)
Následující služby: (odhadované náklady: 55 tis. €)
• Vytvoření systémového projektu a vedení projektové dokumentace
• Nastavení systému diskového pole
• Začlenění diskového pole do infrastruktury SAN
• Migrace dat z dosavadního diskového pole
• Rekonfigurace serverové infrastruktury
• Nastavení zálohování
• Otestování řešení
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• Vytvoření úložiště dat uložení 70 milionů záznamů
• Vytvoření provozní a technické dokumentace
Mezi položkami, které se vztahují k uložení dat NS-SIS II pro primární (roční program 2011)
a záložní lokalitu (roční program 2012), existuje rozdíl v očekávaných nákladech z těchto
důvodů:
 Základ diskového pole pro hlavní i záložní lokalitu databázového centra Policie ČR
byl zakoupen z prostředků Policie ČR. Pro záložní lokalitu byla z těchto prostředků
zakoupena minimální možná konfigurace, oproti diskovému poli v hlavní lokalitě,
které bylo z prostředků Policie ČR dále doplňováno. Je tedy nutné vyrovnat
konfiguraci diskového pole (řadiče, police pro uložení disků, expanzní kabinety,
licence systémového software apod.) v záložní lokalitě na úroveň, která umožní
požadované funkcionality – dostatečnou kapacitu a synchronizaci obou diskových
polí.
 Po přemístění a rekonfiguraci technologie, nutné pro provedení CTE testů SIS II,
nelze zatím zprovoznit synchronizaci dat mezi hlavním a záložním centrem. Výše
uvedené náklady pro tuto akci v rámci tohoto ročního programu 2012 zahrnují
i služby a konzultace pro zprovoznění synchronizace dat mezi lokalitami a začlenění
diskového pole do systému zálohování.
 Diskové pole v záložní lokalitě (oproti hlavní lokalitě) bude obsahovat i prostor pro
školící a testovací prostředí NS-SIS II.
 Náklady pro záložní lokalitu také počítají se službami pro obnovou SAN infrastruktury,
která je nezbytná pro uložení a synchronizaci dat, což je nutné k plnému využití
potenciálu diskového pole - rychlosti uložení a poskytování dat. SAN infrastruktura
a zařazení diskového pole do tohoto prostředí v záložní lokalitě musí být souladu
s novou architekturou SAN v primární lokalitě (financováno z ročního programu 2011
a Emergency Support grant). Dodatečné konzultační činnosti při začlenění nových
prvků do systému zálohování a synchronizace dat mezi lokalitami.
 Dodatečné konzultační činnosti související s vysokou dostupností systému NS-SIS II.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Žadatelem a příjemcem veřejné finanční podpory z fondu bude odbor provozu, komunikací
a technické podpory informační techniky (OKRI) Policejního prezidia ČR, který bude věcným
gestorem národního systému SIS II.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany
odpovědného orgánu, který má funkci výkonného orgánu
Vzhledem k povaze dané akce není možné vytipovat jiný subjekt na trhu než je Policie ČR,
který by mohl tuto akci realizovat.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky



vytvoření úložiště dat pro uložení 70 milionů záznamů
úspěšné otestování

v. Viditelnost financování z EU




na internetových a intranetových stránkách příjemce, Policie ČR, budou
zveřejněny informace o projektu a jeho výstupech včetně uvedení informace o výši
spolufinancování z Fondu pro vnější hranice;
EU logo a název fondu s číslem projektu, kterým bude označeno veškeré vybavení
pořízené v rámci projektu (u drobných předmětů postačí zkratka „FVH“).
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vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů EU
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.
vii. Finanční údaje
EU contribution

A

807 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

269 000,00 €

25,00%

1 076 000,00 €

100,00%

0

0,00%

1 076 000,00 €

100,00%

Total public allocation C=A+B
Private allocation

D

TOTAL

E=C+D

Projekt bude ukončen nejpozději 30. června 2014, maximální délka projektu je 18 měsíců.
viii. Kategorizace akce s ohledem na typologii fondu
Schengenský informační systém (SIS)

3.1.2 Obnova infrastruktury SIS II – 2. etapa (záložní centrum)
i. Účel a rozsah opatření
Předmětem této akce bude obnova technického vybavení serverové a komunikační
infrastruktury NS-SIS II v záložním databázovém centru policie, pořízené v roce 2007. Nová
technologie musí odpovídat zvýšeným kapacitním i výkonnostním požadavkům na SIS II
podle ICD 3.0 a bude připravena pro zpracování dat o celkovém objemu 70 milionů
záznamů.
Obnova HW (odhadované náklady: 1,13 mil. €)
Bude provedena obnova technického vybavení NS-SIS II v záložním databázovém centru
policie:
 serverové infrastruktury (databázové a aplikační servery),
 komunikační infrastruktury (komunikační rack, global site selektor, LAN),
 zálohovacích páskových mechanik.
Obnova SW (odhadované náklady: 150 tis. €)
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Budou zakoupeny licence databáze Oracle pro databázové servery. Tyto náklady souvisejí
se změnou licenční politiky Oracle. Budou zakoupeny licence JMS SW WebLogic pro
aplikační servery národního řešení a SIB.
Služby (odhadované náklady: 130 tis. €)
Bude provedena analýza a definován budoucí cílový stav záložního centra NS-SIS II pro
jeho uvedení do provozu v roce 2013. Činnosti budou zahrnovat:








Analýzu potřeb procesu přepínání do záložního centra NS-SIS II.
Vytvoření systémového projektu a vedení projektové dokumentace
Návrh způsobu přechodu na obnovenou technickou a programovou infrastrukturu
Realizaci obnovy technické a programové infrastruktury
Nastavení zálohování
Otestování řešení a procesů přepínání a návratu
Vytvoření provozní a technické dokumentace

ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Žadatelem a příjemcem veřejné finanční podpory z fondu bude odbor provozu, komunikací
a technické podpory informační techniky (OKRI) Policejního prezidia ČR, který bude věcným
gestorem národního systému SIS II.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany
odpovědného orgány, který má funkci výkonného orgánu
Vzhledem k povaze dané akce není možné vytipovat jiný subjekt na trhu než je Policie ČR,
který by mohl tuto akci realizovat.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky


realizace obnovy technické a programové infrastruktury

v. Viditelnost financování z EU


na internetových a intranetových stránkách příjemce, Policie ČR, budou
zveřejněny informace o projektu a jeho výstupech včetně uvedení informace o výši
spolufinancování z Fondu pro vnější hranice;



EU logo a název fondu s číslem projektu, kterým bude označeno veškeré vybavení
pořízené v rámci projektu (u drobných předmětů postačí zkratka „FVH“).

vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů EU
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

1 096 006,00 €

75,00%

Public allocation

B

365 335,34 €

25,00%

1 461 341,34 €

100,00%

0

0,00%

1 461 341,34 €

100,00%

Total public allocation C=A+B
Private allocation

D

TOTAL

E=C+D

Projekt bude ukončen nejpozději 30. června 2014, maximální délka projektu je 18 měsíců.
viii. Kategorizace akce s ohledem na typologii fondu
Schengenský informační systém (SIS)

3.1.3 Upgrade procesů systému NS-VIS s ohledem na požadavky na odbavení
na vnějších hranicích
i. Účel a rozsah opatření
VIS se skládá z centrální evropské databáze (CS-VIS EU), která je napojena na národní
systémy (NS-VIS) tak, aby konzulární úřady a další kompetentní orgány členských států
mohly vkládat a prohlížet data týkající se žádostí o víza. Ke spuštění centrálního
informačního systému CS-VIS EU došlo 11.10. 2011.
Tato akce je zaměřena tak, aby svými aktivitami zajistila bezproblémový a optimalizovaný
chod VIS a to s využitím nejen odpovídajícího HW, ale i vyhovujících softwarových nástrojů,
které plní požadované standardy v oblasti vízového procesu a ochrany vnějších hranic.
Ad 1) Zajištění spolehlivé lustrace v CS-VIS a dalších lustračních databázích na vnějších
hranicích
V rámci zajištění spolehlivé lustrace na vnějších hranicích je nezbytné, aby všechny systémy
na mezinárodních letištích měly stabilní a dostatečně rychlé propojení do CS-VIS EU, jakož
i do ostatních lustračních databází. V rámci této aktivity dojde k napojení provozních
i záložních systémů na databázi CS-VIS EU. Toto řešení plně nahradí nyní používané
dočasné řešení, které bylo realizováno v rámci povinnosti splnit termín připojení ČR k CSVIS EU. V souvislosti s pokračujícím roll-outem centrálního VIS EU je nezbytné stávající
řešení ČR převést na trvalé stabilní řešení.
Ad 2) Provázání informačních systému PČR (MV) a MZV zajišťujících vízový proces
V rámci zajištění plné implementace vízového kodexu je nutno upravit rovněž komunikaci
mezi informačními systémy PČR (MV) a MZV. Důvodem pro realizaci úprav je, odlišná
implementace některých funkcionalit systémů PČR (MV) a MZV. Pro zajištění plné
funkcionality vízového procesu ČR, včetně rušení víz, je nutné upravit vzájemné rozhraní
informačních systémů PČR (MV) a MZV. Sjednocení funkcionalit je dále potřebné pro
splnění požadavků na komunikaci mezi NS-VIS (ČR) a CS-VIS (EU).
Ad 3) Publicita, administrace
Podle pravidel zajištění publicity projektů budou prostředky použity na propagační předměty
s definovaným označením a textem ve vztahu k projektu EU a Fondu pro vnější hranice
v přibližné hodnotě 2 tis. €.
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Nákup software Microsoft Visio Pro - 1 ks pro vybavení členů projektového týmu celkem
za 700 €.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Žadatelem a příjemcem veřejné finanční podpory z fondu bude Ředitelství služby cizinecké
policie, které je věcným gestorem národního systému NS-VIS.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany
odpovědného orgány, který má funkci výkonného orgánu
Vzhledem k povaze dané akce není možné vytipovat jiný subjekt na trhu než je Policie ČR,
který by mohl tuto akci realizovat.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky




zajištění spolehlivé lustrace v CS-VIS a v dalších lustračních databázích na vnějších
hranicích (odhadované náklady 200 tis. €)
o analýza, vývoj, testy
provázání informačních systémů Policie ČR (MV) a MZV zajišťujících vízový proces
(odhadované náklady 47 tis. €)
o analýza, vývoj, testy

v. Viditelnost financování z EU


na internetových a intranetových stránkách příjemce, Policie ČR, budou
zveřejněny informace o projektu a jeho výstupech včetně uvedení informace o výši
spolufinancování z Fondu pro vnější hranice;



EU logo a název fondu s číslem projektu, kterým bude označeno veškeré vybavení
pořízené v rámci projektu (u drobných předmětů postačí zkratka „FVH“).

vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů EU
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

186 657,00 €

75,00%

Public allocation

B

62 219,00 €

25,00%

248 876,00 €

100,00%

0

0,00%

248 876,00 €

100,00%

Total public allocation C=A+B
Private allocation

D

TOTAL

E=C+D

Projekt bude ukončen nejpozději 30. června 2014, maximální délka projektu je 18 měsíců.
viii. Kategorizace akce s ohledem na typologii fondu
Vízový informační systém (VIS)
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3.1.4 Obnova HW a koncových stanic v rámci systému NS-VIS
i. Účel a rozsah opatření
VIS se skládá z centrální evropské databáze (CS-VIS EU), která je napojena na národní
systémy (NS-VIS) tak, aby konzulární úřady a další kompetentní orgány členských států
mohly vkládat a prohlížet data týkající se žádostí o víza. Ke spuštění centrálního
informačního systému CS-VIS EU došlo 11.10. 2011.
Akce je zaměřena tak, aby svými aktivitami zajistila bezproblémový chod VIS a to za využití
odpovídajícího HW. V rámci akce se očekává provedení:
Ad 1) Výměna koncových stanic pro NS-VIS
Současné koncové pracovní stanice pro NS-VIS jsou již technicky i morálně zastaralé.
S rozvojem informačního prostředí vzrůstají i nároky na HW koncových uživatelů. Cílem je
zajistit adekvátní odezvu a dostupnost při lustracích a ukládání informací do CS-VIS
a odpovídající zpracování dat v NS-VIS.
V současné době jsou pro účely VIS používány počítače, které byly pořízeny v roce 2007
a rozmístěny v roce 2008. Počítače jsou rozmístěny na jednotlivých krajských ředitelstvích
PČR, na mezinárodních letištích a také na Ředitelství služby cizinecké policie, kde jsou
využívány pro provádění konzultací VISION a k testovacím účelům.
Počítače jsou morálně i technicky zastaralé, opatřeny operačním systémem Windows XP,
který již není podporován. Výkonnější počítače jsou nezbytné jak pro práci na území
vhledem k využívaným periferiím, tak pro lustrace na vnějších hranicích (na mezinárodních
letištích), kde je kladen značný důraz na čas vzhledem k procesu odbavování cestujících.
Aktuální stav koncových stanic NS-VIS (plánovaný typ koncových stanic)
Místo
1 Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
2 Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
3 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
4 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
5 Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
6 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
7 Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
8 Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
9 Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
10 Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
11 Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
12 Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
13 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
14 Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
1 Letiště Praha Ruzyně
2 Letiště Karlovy Vary
3 Letiště Pardubice
4 Letiště Brno Tuřany
5 Letiště Ostrava Mošnov
1 ŘSCP
2 Kancelář projektu VIS

Počet
12
16
15
6
11
5
13
7
6
3
16
12
10
5
26
7
10
11
5
11
1

Celkem

208

PC rozmístěné na
území ČR – jednotlivá
krajská ředitelství
police ČR

PC využívaná na
konzultace VISON a
testování

PC rozmístěná na
mezinárodních letištích
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Pro projekt VIS je v současné době využíváno 208 ks počítačů plánovaného typu a dále
přibližně 40 ks koncových stanic, které byly sestaveny ze starší techniky. Na základě
reorganizace, ke které došlo v průběhu minulého roku, byla přehodnocena i struktury PČR.
Ve smyslu výše uvedených změn byl vyčíslen i požadavek na koncové stanice NS-VIS a to
v počtu 253 ks.
Plánovaná výměna koncových stanic
Umístění
Letiště celkem
Letiště Praha Ruzyně
Letiště Karlovy Vary
Letiště Pardubice
Letiště Brno Tuřany
Letiště Ostrava Mošnov
Krajská ředitelství celkem
Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského
kraje
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje

Počet

Počet (celkem/útvar)

67
7
10
11
10

105

12
15
14
6
11
5
11
7
6
3
15
12
5
10

132

ŘSCP (12, 1, 3)

16

16

Celkem (ks)

253

Ad 2) Zajištění síťové dostupnosti pro mezinárodní letiště (ŘSCP)
Aktivní síťové prvky na mezinárodních letištích jsou taktéž morálně a technicky zastaralé,
jejich provoz by mohl ohrozit dostupnost mezinárodních systémů VIS a SIS. Cílem obnovy
HW je zvýšit stabilitu a dostupnost síťového propojení.
Na mezinárodních letištích jsou v současné době využívány aktivní síťové prvky (routery,
switche), které jsou více než 10 let staré. Vzhledem ke stáří výše uvedené techniky hrozí
reálná hrozba omezení dostupnosti systémů VIS a SIS což představuje rizika pro provádění
lustrací na mezinárodních letištích.
Výměna síťových prvků je plánována v rozsahu tabulky uvedené níže. Faktické rozmístění
se může odchýlit (nikoliv zásadně) od původního plánu, a to s přihlédnutím k technickému
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a organizačnímu stavu na jednotlivých mezinárodních letištích. Plánovaná výměna síťových
prvků předpokládá třídu enterprise, prvky budou řízené na úrovní L2, L3, L4.
Plánovaná výměna aktivních síťových prvků
Položka
Centrum datových služeb pro letiště
Switch L2/L3/L4 48p
Příslušenství pro switch L2/L3/L4
ICP Brno Tuřany (mezinárodní letiště)
Switch L2/L3/L4 48p
Switch L2/L3/L4 24p
Příslušenství pro switch L2/L3/L4
ICP Ostrava Mošnov (mezinárodní letiště)
Switch L2/L3/L4 48p
Switch L2/L3/L4 24p
Příslušenství pro switch L2/L3/L4
ICP Pardubice (mezinárodní letiště
Switch L2/L3/L4 48p
Switch L2/L3/L4 24p
Příslušenství pro switch L2/L3/L4
ICP Karlovy Vary (mezinárodní letiště)
Switch L2/L3/L4 48p
Switch L2/L3/L4 24p
Celkem

Ks
4
1
2
2
1
2
5
1
2
3
1
2
2
29

Ad 3) Publicita, administrace
Podle pravidel zajištění publicity projektů budou prostředky použity na propagační předměty
s definovaným označením a textem ve vztahu k projektu EU a Fondu pro vnější hranice.
ii. Očekávaní příjemci veřejné finanční podpory
Žadatelem a příjemcem veřejné finanční podpory z fondu bude Ředitelství služby cizinecké
policie, které je věcným gestorem národního systému NS-VIS a Policejní prezidium ve
spolupráci s jednotlivými Krajskými ředitelstvími Policie České republiky.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany
odpovědného orgány, který má funkci výkonného orgánu
Vzhledem k povaze dané akce není možné vytipovat jiný subjekt na trhu než je Policie ČR,
který by mohl tuto akci realizovat.
iv. Očekávané kvantifikovatelné výsledky


koncové pracovní stanice pro NS-VIS v počtu 253 ks (PC a monitor + Win7
Professional, Office Std. OEM);



síťové prvky pro ŘSCP na mezinárodní letiště v počtu 29 ks.

v. Viditelnost financování z EU


na internetových a intranetových stránkách příjemce, Policie ČR, budou
zveřejněny informace o projektu a jeho výstupech včetně uvedení informace o výši
spolufinancování z Fondu pro vnější hranice;
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EU logo a název fondu s číslem projektu, kterým bude označeno veškeré vybavení
pořízené v rámci projektu (u drobných předmětů postačí zkratka „FVH“).

vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů EU
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

396 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

132 000,00 €

25,00%

528 000,00 €

100,00%

0

0,00%

528 000,00 €

100,00%

Total public allocation C=A+B
Private allocation

D

TOTAL

E=C+D

Projekt bude ukončen nejpozději 30. června 2014, maximální délka projektu je 18 měsíců.
viii. Kategorizace akce s ohledem na typologii fondu
Vízový informační systém (VIS)

3.2 Akce na realizaci priority 5
Obecné cíle
Podpora na účinné a dobře fungující uplatňování příslušných právních nástrojů Společenství
v oblasti vnějších hranic a víz, zejména pak Schengenského hraničního kodexu
a Evropského kodexu o vízech.

3.2.1 Konzulární školení
i. Účel a rozsah opatření
Akce navazuje na obdobnou akci, která byla realizována v roce 2011 prostřednictvím ročního
programu 2010 pod názvem „Realizace a další rozvoj školícího konzulárního modulu
a školícího konzulárního pracoviště“.
Účelem akce je zajištění kvalitního a efektivního výkonu konzulární a vízové agendy na
zastupitelských úřadech ČR v zahraničí prostřednictvím speciálního školení. Systém
vzdělávání konzulárních pracovníků MZV, který byl zaveden v roce 2010, se dělí na dva
základní typy, a to na předvýjezdové a průběžné školení. Třítýdenní intenzivní předvýjezdové
školení je určeno všem pracovníkům, kteří jsou vysíláni do zahraničí k výkonu konzulární,
resp. vízové agendy.
Průběžné školení je určeno těm pracovníkům, kteří již konzulární a vízovou agendu na
zastupitelském úřadě ČR v zahraničí vykonávají. Toto školení navazuje na školení
předvýjezdové a jeho účelem je rozšíření nabytých znalostí a dovedností vyslaných
konzulárních pracovníků v oblasti schengenské spolupráce, aktualizace právních předpisů
ČR a EU ve vztahu k vízové agendě a harmonizace postupů v rámci vízové agendy
jednotlivých zastupitelských úřadů ČR. 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 týkajících se vízové agendy a s ní související
ochrany vnějších hranic EU zejména na evropské ale i národní úrovni. Může rovněž
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docházet ke změnám mechanismů usnadňujících zpracování víz, nových institutů nebo ke
změnám stávajících postupů. V roce 2011 byl na zastupitelských úřadech v teritoriu severní
Afriky zaveden systém VIS, v roce 2012 bude roll-out VIS pokračovat v regionu Blízkého
východu. Průběžným školením dojde k obnově a aktualizaci potřebných informací a postupů
a k získání nových poznatků ve vztahu k používání systému VIS. Součástí školení bude
v tomto smyslu i speciální školení zaměřené na technické aspekty fungování VIS a jeho
bezchybné používání v praxi.
Realizace průběžných školení v období 2012-2013 je plánována několika způsoby, jednak
přímo na území ČR, a jednak v zahraničí, zejména pro regiony s vysokým migračním
rizikem.
Přednášky v rámci průběžných školeních organizovaných v ČR budou probíhat v prostorách
školícího konzulárního pracoviště MZV v Toskánském paláci. Tento druh průběžného školení
bude lektorsky zajištěn pracovníky sekce právní a konzulární MZV, tedy odborem
konzulárních koncepcí a metodiky a odborem konzulárních činností, a dále dle potřeby
pracovníky jiných odborů MZV. Přednášky povedou rovněž lektoři jiných resortů státní
správy či lektoři z nevládního sektoru.
Přednášky v rámci průběžných školení organizovaných v zahraničí budou organizovány ve
vybrané destinaci v daném regionu s přihlédnutím na nejefektivnější využití finančních
prostředků. Přednášky budou lektorsky zajištěny pracovníky odboru konzulárních koncepcí a
metodiky MZV, pracovníky odboru aplikací a informačních služeb (VIS) a dále budou přizváni
zástupci jiných resortů, zejména pak MV, odboru azylové a migrační politiky.
Účastníci průběžných školení (vedoucí konzulárních úseků zastupitelských úřadů ČR) budou
o nabytých vědomostech následně informovat ostatní své pracovníky. Tímto multiplikačním
způsobem bude zajištěno předání aktuálních informací k okamžitému využití v praxi a rovněž
tak bude rozšířen počet proškolených pracovníků. Počet proškolených pracovníků v rámci
této akce se odhaduje na 200 osob.
Oproti předchozímu období bude nově zavedeno hrazení nákladů spojených s dopravou
a pobytem všech účastníků průběžných školení v zahraničí.
Výše uvedené aktivity jsou 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
Žadatelem a příjemcem veřejné finanční podpory z fondu bude Odbor konzulárních koncepcí
a metodiky Ministerstva zahraničních věcí ČR.
iii. Případné uvedení důvodů v případě realizace projektů přímo ze strany
odpovědného orgány, který má funkci výkonného orgánu
Ministerstvo zahraničních věcí ČR je odpovědné za provádění vízové a konzulární agendy
na zastupitelských úřadech, nemůže tuto pravomoc delegovat a je tedy odpovědné i za
adekvátní specializované školení svých pracovníků.
Za systém školení konzulárních pracovníků je zodpovědná sekce právní a konzulární MZV,
potažmo odbor konzulárních koncepcí a metodiky. Školící pracoviště je zajištěno v objektu
MZV a je plně vybaveno. 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


konání cca 5 průběžných školení vyslaných konzulárních pracovníků formou
regionálních školení, a to jak v ústředí tak v zahraničí



proškolení cca 200 osob
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v. Viditelnost financování z EU


internetové stránky příjemce, Ministerstva zahraničních věcí ČR, s uvedením
informací o projektu a jeho výstupech včetně informace o výši spolufinancování
z Fondu pro vnější hranice;



drobné předměty s logem EU a názvem fondu s číslem projektu určené k publicitě
projektu.

vi. Případná doplňkovost prostřednictvím podobných akcí financovaných z ostatních
nástrojů EU
Návrh na realizaci 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

120 000,00 €

75,00%

Public allocation

B

40 000,00 €

25,00%

160 000,00 €

100,00%

0

0,00%

160 000,00 €

100,00%

Total public allocation C=A+B
Private allocation

D

TOTAL

E=C+D

Projekt bude ukončen nejpozději 30. června 2014, maximální délka projektu je 18 měsíců.
viii. Kategorizace akce s ohledem na typologii fondu
Konzulární školení

19

FOND PRO VNĚJŠÍ HRANICE
ČESKÁ REPUBLIKA

4

TECHNICKÁ POMOC

4.1 Účel technické pomoci
Prostředky technické pomoci budou využívány MV ČR jakožto Odpovědným a Certifikačním
orgánem a Ministerstvem financí ČR jakožto Auditním orgánem fondu. Finanční prostředky
technické pomoci budou využity v souvislosti s přípravou ročního programu, hodnocením
a výběrem projektů, monitorováním a hodnocením realizovaných projektů, kontrolou
a auditem, certifikací výdajů a publicitou fondu.
S ohledem na skutečnost, že pro všechny čtyři fondy obecného programu Solidarita a řízení
migračních toků existuje společný systém řízení a kontroly, budou výdaje v rámci technické
pomoci příslušných ročních programů sloučeny v souladu s čl. 14 prováděcích pravidel
každého fondu.
Celková hodnota rozpočtu technické pomoci společného systému řízení a kontroly v rámci
ročních programů 2012 je 423 100,00 EUR. Tato hodnota byla stanovena v souladu s odst. 2
písmeno a) čl. 16 základního rozhodnutí o EUF, čl. 15 základního rozhodnutí o EIF, čl. 18
základného rozhodnutí o FVH a čl. 17 základního rozhodnutí o ENF jako suma přibližně 4 %
z celkové hodnoty jednotlivých ročních programů přidělené na základě rozhodnutí EK plus
30 000,- EUR za každý fond.
Výdaje v rámci technické pomoci jsou propláceny podle podílu hodnoty příslušného ročního
programu fondu na celkové hodnotě rozpočtu technické pomoci.
Vzorec jednoduchého a reprezentativního rozdělení mezi jednotlivé roční programy fondů je
uveden níže. Použití tohoto vzorce nevede ke zvýšení maximální hodnoty výdajů technické
pomoci v rámci jednotlivých ročních programů.
Hodnota podílu HK daného výdaje hodnoty H v rámci jednotlivých fondů je dána vzorcem:
HK = H * pK
kde pK je podíl na celkovém rozpočtu technické pomoci a K = EUF, EIF, FVH, ENF

Fond

Roční
program

EUF
EIF
FVH
ENF

2012
2012
2012
2012

Alokace technické
pomoci

Celkem

Podíl na celkovém
rozpočtu (pK)

55 003,00 €
152 316,00 €
139 623,00 €
76 158,00 €

13,00 %
36,00 %
33,00 %
18,00 %

423 100,00 €

100,00 %

Parametr pK je stanoven na základě podílu hodnoty technické pomoci daného fondu vůči
celkové hodnotě rozpočtu technické pomoci pro dané roční programy. Tento parametr je
z praktického hlediska zaokrouhlen na celá procenta tak, aby jejich součet byl roven 100 %.
Konkrétně by se mělo jednat o:


výdaje na platy a související zákonné odvody zaměstnanců, kteří byly zaměstnáni
výhradně za účelem realizace FVH, případně na platy externích konzultantů;



výdaje na vzdělávání zaměstnanců;
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výdaje za služby. Zejména se jedná o překlady programových materiálů či podkladů
EK, nezávislý audit a odborné poradenství;



výdaje za ITC a spotřební vybavení;



výdaje za zasedání výběrové komise;



výdaje za zahraniční pracovní cesty. Jedná se o úhradu cestovních nákladů,
ubytování a diet za zahraniční pracovní cesty do Výboru, neformálních pracovních
skupin či výměny zkušeností o realizaci FVH s jinými členskými státy;



výdaje za tuzemské cesty. Jedná se o úhradu cestovních nákladů, ubytování a diet
v rámci monitoringů a kontrol realizovaných projektů;



výdaje na propagaci.

Veškeré výdaje v rámci technické pomoci budou realizovány v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s interními
předpisy ministerstva.
Finanční prostředky technické pomoci mohou být využívány na úhradu nákladů vzniklých
v období od ledna 2012 do března 2015. Výše uvedené výdaje budou kryty do výše 100 %.
Nebude využito soukromé ani veřejné spolufinancování.

4.3 Viditelnost financování z EU
Odpovědný orgán zabezpečí publicitu spolufinancování z fondů obecného programu
Solidarita a řízení migračních toků u všech aktivit, financovaných v rámci programu, zejména
prostřednictvím:


umístění znaku EU na všech dokumentech, písemných materiálech a publikacích,
které vydává odpovědný orgán (zveřejnění výzvy k návrhům projektů, pokyny, žádosti
apod.);



umístění znaku EU a informací o spolufinancování z fondů obecného programu
Solidarita a řízení migračních toků v prostorách odpovědného orgánu (ve vstupních
prostorách, kancelářích apod.);



umístění znaku EU a informací o spolufinancování z fondů nebo obecného programu
na všech souvisejících reklamních materiálech a letácích a všech technických
zařízeních zakoupených z technické pomoci fondu;



v případě organizování konferencí, seminářů či školení informování účastníků
o spolufinancování projektu z fondu obecného programu Solidarita a řízení
migračních toků, pokud je v jejich rámci projekt zmíněn;



zveřejnění ročního programu fondu na webových stránkách Ministerstva vnitra;



informování potenciálních příjemců, jiných organizací a veřejnosti o možnosti
spolufinancování z fondu obecného programu Solidarita a řízení migračních toků na
informačních schůzkách, které následují po schválení ročního programu.

Po ukončení realizace ročního programu zorganizuje odpovědný orgán informativní setkání,
v rámci kterého představí úspěchy ročního programu.
Odpovědný orgán zabezpečí publicitu spolufinancování z fondů obecného programu
Solidarita a řízení migračních toků u všech aktivit, financovaných v rámci programu,
prostřednictvím následujících činností příjemců:
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umístění znaku EU a informace o spolufinancování z fondu na všech materiálech
vytvořených příjemcem pro účely realizace projektu;



informování všech zainteresovaných subjektů (cílová skupina, účastníci vzdělávání
apod.) o spolufinancování projektu z fondu;



umístění znaku EU a informace o spolufinancování z fondu na všech materiálech
určených pro informování veřejnosti (PR materiály, tiskové zprávy apod.);



umístění znaku EU a informace o spolufinancování z fondu v prostorách sídla
konečného příjemce (na nástěnce, při vstupu apod.);



informování účastníků o spolufinancování z fondu v případě prezentování projektu na
seminářích a konferencích;



umístění trvalé tabule informující o spolufinancování projektu z fondu;



pokud je obsahem projektu nákup nemovitého majetku, financování infrastruktury
nebo stavební úpravy a celkový příspěvek z fondu na projekt přesahuje 100 000
EUR, vyvěsí v místě realizace projektu příjemce nejpozději do 3 měsíců po skončení
realizace velkoplošný reklamní panel obsahující znak EU, název projektu a informace
o spolufinancování projektu z fondu.

Zaměstnanci MV ČR zabezpečující implementaci fondu v ČR budou v dobré víře a se
zájmem poskytovat kvalitní informace o podporovaných projektech s finanční spoluúčastí
EU. Tito zaměstnanci budou rovněž poskytovat propagační materiály s logem EU
a zodpovídat případné dotazy k fondu, popřípadě poskytovat konzultační podporu. Záměr
úspěšné implementace fondu v ČR bude zajištěn intenzivní a kvalitní spoluprácí s Evropskou
komisí.

22

5

NÁVRH FINANČNÍHO PLÁNU
Roční program - návrh finančního plánu
Tabulka 1

Členský stát: Česká republika
Roční program: 2012
Fond: Fond pro vnější hranice

Akce 1: Diskové pole SIS II - záložní
centrum
Akce 2: Obnova infrastruktury SIS II
- 2. etapa záložní centrum
Akce 3: Upgrade procesů systému
NS-VIS s ohledem na požadavky na
odbavení na vnější hranici
Akce 4: Obnova HW a koncových
stanic v rámci systému NS-VIS
Akce 5: Konzulární školení
Technická pomoc
CELKEM

Podíl na
celkových
prostředcích

Odkaz
na
prioritu

Odkaz na
zvláštní
prioritu

4

4.1

807 000,00 €

269 000,00 €

0,00 € 1 076 000,00 €

75,00

29,82 %

4

4.1

1 092 026,00 €

364 008,67 €

0,00 € 1 456 034,67 €

75,00

40,35 %

4

4.2

186 657,00 €

62 219,00 €

0,00 €

248 876,00 €

75,00

6,90 %

4

4.2

396 000,00 €

132 000,00 €

0,00 €

528 000,00 €

75,00

14,63 %

120 000,00 €

40 000,00 €

0,00 €

160 000,00 €

75,00

4,43 %

139 623,00 €
2 741 306,00 €

0,00 €
867 227,67 €

0,00 €
139 623,00 €
0,00 € 3 608 533,67 €

100,00

3,87 %
100,00 %
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Příspěvek EU

Veřejné zdroje

Soukromé
zdroje

CELKEM

........................................................................
za odpovědný orgán (Responsible Authority)

% EU

6

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ČR
EU
EUF
EIF
ENF
EK
FVH
MV ČR
OAMP
OKRI
ŘSCP
SIS
VIS

Česká republika
Evropská unie
Evropský uprchlický fond
Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí
Evropský návratový fond
Evropská komise
Fond pro vnější hranice
Ministerstvo vnitra ČR
Odbor azylové a migrační politiky MV ČR
Odbor provozu, komunikací a technické podpory informační techniky
Ředitelství služby cizinecké policie
Schengenský informační systém
Vízový informační systém

