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MV jako tzv. věcný garant 

• V programovém období 2014 – 2020 bude MV plnit roli tzv. věcného 

garanta, a to pro: 

 - PO4 OPZ; 

 - SC 1.3 IROP; SC 3.2 IROP 
 

 

• V rámci této role MV za spolupráce s řídícími orgány OPZ a IROP: 

 

 se podílí na nastavení harmonogramu výzev 
 se podílí na garanci věcného obsahu zaměření výzev; 
 spolupracuje při posuzování projektových záměrů (zejména u 

strategických projektů a projektů OSS);  
 se podílí na vyhodnocení výzev 
 spolupracuje na evaluacích OPZ, IROP a další 

 



OP, na kterých se  MV podílí 

• Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 (OPZ) 
 

– Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa (PO4 OPZ) 

o Specifický cíl 4.1.2: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné 
správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení 
organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní 
zátěže 

o Specifický cíl 4.1.2: Profesionalizovat veřejnou správu zejména 
prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, 
rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace 
služebního zákona  

 

• Integrovaný regionální operační  program pro období 2014 – 2020 
(IROP) 
– Prioritní osa 1Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

 Specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik  
a katastrof  (SC 1.3 IROP) 

 

– Prioritní osa 3 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

 Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje využití  a kvality systémů IKT   

 (SC 3.2 IROP) 



Operační program Zaměstnanost 

 

Prioritní osa č. 4 Efektivní veřejná správa – 2 specifické 
cíle 

 

 

• Řídící orgán: MPSV 

• Zprostředkující subjekt: není 

• Financován z Evropského sociálního fondu 

•  realizace tzv. měkkých neinvestičních projektů 
 

 

 

• Programový dokument OPZ byl dne 6. května 2015 schválen 
Evropskou komisí. Dne 28. května 2015 byl  svolán MoV OPZ. 
 

• Do prioritní osy č. 4 bude směřováno přibližně 6 % prostředků OPZ, 
tedy přes 3,5 mld. Kč  
 



Operační program Zaměstnanost 

 

 
 

 

• Příjemci: organizační složky státu, státní příspěvkové organizace a 
územní samosprávné celky a jimi zřizované či zakládané organizace 
 

 

• Příklady podporovaných aktivit 

• Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, 

metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné 

správě a justici 

• Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř veřejné správy samotné i 

navenek směrem k občanům, zjednodušení přístupu veřejnosti, včetně osob se 

specifickými potřebami, ke službám a informacím veřejné správy 

 
 



OP Zaměstnanost 
 

 

 1) v srpnu 2015 (výzva pro strategické projekty výcházející ze 

Strategického rámce rozvoje VS ČR pro období 2014 – 2020 a jeho 

implementačních plánů) 

  - typ výzvy: průběžná, nesoutežní 

  - typy příjemců: ÚOSS, příp. vybrané OSS  a sdružení 

  - plánované ukončení příjmu žádostí: 12/2019 

  - plánovaná alokace: cca1,5 mld. Kč 

  - příklady podporovaných aktivit:   

• tvorba analýz, metodik apod. 

• procesní modelování agend  

• podpora strategického řízení 

• zavádění metod řízení kvality 

• realizace vzdělávacích aktivit  

Způsobilost výdajů je stanovena k 1.1. 2015 



OP Zaměstnanost 
 

 

 1) v září 2015 (výzva pro projekty, které přímo nevycházejí ze 

Strategického rámce rozvoje VS ČR pro období 2014 – 2020 a jeho 

implementačních plánů) 

  - typ výzvy: průběžná, soutežní 

  - typy příjemců: OSS  

  - plánované ukončení příjmu žádostí: 12/2019 

  - plánovaná alokace: cca 1mld. Kč 

  - příklady podporovaných aktivit:   

• podpora projektového řízení 

• řízení lidských zdrojů 

• analýzy, metodiky 

• realizace vzdělávacích aktivit  

 

Způsobilost výdajů je stanovena ke dni vyhlášení výzvy 



OP Zaměstnanost 

 2) v říjnu 2015 (výzva pro územně samosprávné celky a hlavní 

město Praha pro projekty v souladu se zaměřením Strategického 

rámce) 

  -  typ výzev: soutěžní 

  - typy příjemců: obce a kraje, případě sdružení, asociace a 

 svazky územních samosprávných celků  

  - plánovaná alokace: cca 305 mil. Kč 

  - podporované aktivity: vzdělávací aktivity, aktivity na zvýšení  

 kvality a řízení lidských zdrojů v úřadech ÚSC, na optimalizaci 

 chodu úřadů a tzv. good Governance, na procesní a personální 

 audity, projektové řízení aj. 

 

Projekty nad 15 mil. Kč budou diskutovány na PROP PO 4 



IROP 
 

Prioritní osa 3, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti 

veřejné správy prostřednictvím rozvoje, využití a kvality systémů IKT  

 

•Příjemci: organizační složky státu a jejich příspěvkové org., státní organizace, 

kraje, obce, org. zřizované nebo zakládané kraji nebo obcemi 

 

•Do specifického cíle 3.2 bude směřováno 7 % prostředků IROP, tedy cca 8,917 

mld. Kč (zvýšeno o 1 % bod oproti původnímu návrhu schváleného vládou. 

 

Řídící orgán: MMR 

Financován z Evropského fondu regionálního rozvoje 

Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj 

Realizace tzv. tvrdých investičních projektů 

  

• IROP schválen ze strany EK dne 4. června 2015 

 



IROP 

 příklady podporovaných aktivit 

Specifický cíl 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 

správy prostřednictvím rozvoje, využití a kvality systémů IKT  

 

• Projekty z oblasti eGovernment, infrastruktury a informační a 

komunikační systémy veřejné správy v rozsahu rozšíření, 

propojení, konsolidace systémů, aplikací a datového fondu (včetně 

jeho publikování) veřejné správy včetně cloudových řešení 

 

• Modernizace informačních a komunikačních systémů pro specifické 

potřeby subjektů veřejné správy a složek IZS 

 

• Vznik a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu infrastruktury 

IKT a zajištění řízeného a bezpečného sdílení dat veřejné správy v 

souladu se standardy kybernetické bezpečnosti včetně 

komunikační a radiokomunikační infrastruktury státu. 



IROP 

další informace k SC 3.2 

 

• Podmínkou pro předložení projektů k žádosti o finanční podporu je 

stanovisko hlavního architekta, povinné pro všechny  OSS a 

projekty  ÚSC vázané na centrální registry a dále projekty ÚSC nad 

15 mil. Kč. 

 

• opatření  v oblasti kybernetické bezpečnosti se řídí Zákonem o 

kybernetické bezpečnosti (12 technických opatření) 

 

• Soulad se Strategickým rámcem, rozvoje VS ČR pro období 2014 – 

2020, konkrétně implementačním plánem ke strategickému cíli III a 

kartami projektových okruhů. 

 



Výzvy v IROP SC 3.2. 

• Termíny vyhlašování prvních výzev jsou pouze orientační 

 
 

• Pro SC 3.2. v  září 2015 - úplné elektronické podání 

              v říjnu 2015 -  pro oblast kybernetické bezpečnosti 

              v prosinci 2015 -  pro eLegislativa eSbírka a dále  

       Národní digitální archiv 

 

 

 

 

 



Financování OPZ a IROP 
mechanismus pro-rata 

• U SC 3.2 IROP a PO 4 OPZ bude u projektů s dopadem do více 

kategorií regionů aplikován princip pro-rata 

 

 

 

 

• Pro příjemce realizující projekty s dopadem do obou kategorií regionů je 

u SC 3.2. IROP a PO4 OPZ pro  OSS a PO OSS  poměr 

spolufinacování z EU 80,863 % a národní podíl  19,137 %. 

 

• Pokud je projekt realizován na místní úrovni mimo území hlavního města 

Prahy poměr spolufinancování je 85:15, pro území hl. m. Prahy 50:50. 

 

 

PRO-RATA – poměr kombinující prostředky obou kategorií 
regionů, tedy méně rozvinutých i rozvinutých 
 



 

 Projekt Mapy budoucnosti vychází zejména ze  
 

 Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2012 až 

2015, kde jako jedna z priorit je uvedena analytická činnost pro účely 

prevence kriminality 
 

Pro možnost financovat další výstupy, návazné projekty apod. z ESI 

fondů je stěžejní jak pro SC 3.2 IROP tak pro PO4 OPZ:  

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro 

období 2014–2020 (Strategický rámec), schválený vládou ČR 

(27.8.2014) 

a 

Strategie rozvoje infrastruktury pro prostorové 

 informace v České republice do roku 2020 

 (GeoInfoStrategie) 

Výchozí strategické dokumenty 



 

Strategický rámec je dále rozpracován na implementační plány, 
implementační plán č. 3 pro oblast eGovernmentu se dále dělí na karty 
projektového okruhu. 

 

Geoinfostrategie je dále rozpracována v Akčním plánu Geoinfostrategie v 
cíli 3.4 Rozvoj prostorových dat veřejné správy.  

 

O74 Implementace a optimalizace interních procesů Policie ČR 
vedoucích k naplnění cílů Strategie v oblasti prostorových informací 
(využívaných pro podporu rozhodování při zabezpečení vnitřní 
bezpečnosti a veřejného pořádku) 

 

P20 Analýzy využití prostorových dat pro prevenci kriminality a 
bezpečnost na místní úrovni 

 

P21 Posílení kapacit bezpečnostních složek v oblasti využívání 
prostorových dat pro prevenci kriminality a bezpečnost na místní 
úrovni 

Výchozí strategické dokumenty 



 

 

Průsečík Strategického rámce, implementačního plánu 3 s  
Geoinfostrategií  

=  

        karta projektového okruhu 5.2. Prostorová data 

 

je vázána na  cíl č. 5 Strategického rámce Rozšíření, propojení a 
konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a 

bezpečné využívání dle jednotlivých agend 

 

  

Karty projektového okruhu společně s implementačním plánem č. 3 
Strategického rámce, budou vládě zaslány ke schválení do konce 
července 2015 

 

Výchozí strategické dokumenty 



 

  

 Proč je důležité pro realizaci projektů z ESI fondů znát vazbu mezi 
Strategickým rámcem a Geoinfostrategií????  

 

 

 Strategický rámec je jedním ze specifických kritérií 
přijatelnosti pro projekty z SC 3.2 IROP  

  

 Toto kritérium bude u žádosti o finanční podporu 
posuzováno optikou karty projektového okruhu 

 

 Daný projekt musí přispět k naplnění cílů uvedených 

      v kartě projektového okruhu 

Výchozí strategické dokumenty 



Informace a kontakty 

Informace k IROP naleznete na: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana 

 

Informace k OPZ naleznete na:  

http://www.esfcr.cz/op-zamestnanost-2014-2020  
 

V případě dalších dotazů se obracejte na: 1) ŘO IROP/OPZ 

irop@mmr.cz  /  esf@mpsv.cz 
 

V případě dalších dotazů se obracejte na: 

samostatné oddělení strategií a koncepcí Ministerstva vnitra 
Mgr. Jana Menšíková 

vedoucí oddělení 

E-mail: jana.mensikova@mvcr.cz 

Tel.: 974 833 324 

 

Sekretariát: 

E-mail: olga.vikturnova@mvcr.cz 

Tel.: 974 833 323 
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Děkuji za pozornost 
 

Mgr. Jana Menšíková 

vedoucí samostatného oddělení strategií a koncepcí  

Ministerstvo vnitra 

 


