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Operační programy,  

na kterých se podílí MV 

• Operační program Zaměstnanost 2014 - 2020(OPZ) 
– Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa (PO4 OPZ) 

 

 

• 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) 

 

 

 



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 bude MV spolupracovat s řídícími orgány obou 

OPZ a IROP (např. při na nastavení harmonogramů výzev, věcném 

obsahu výzev apod.). 

• Tato forma spolupráce je mezi MV a řídícími orgány ošetřena ve formě 

jednotlivých dohod a memorand. 

 

• MV tedy již NEBUDE plnit roli tzv. zprostředkujícího subjektu jako 

v programovém období 2007 – 2013. 

 



Operační program Zaměstnanost 

• Prioritní osa č.4 Efektivní veřejná správa 

 

Naplňuje jeden tematický cíl: 

•  Posilování institucionální kapacity a účinné veřejné správy  

(TC 11) 

 

• Řídící orgán: MPSV 

• Financován z Evropského sociálního fondu 

• Realizace tzv. měkkých neinvestičních projektů 

 

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

 
 

 
 



OP Zaměstnanost 

• schválen  usnesením vlády ČR č. 533 dne 9. července 2014 

 

• následně odeslán Evropské komisi (EK) k zahájení tzv. formálního 

vyjednávání o programech 

 

• v průběhu měsíce října 2014 obdržel řídící orgán připomínky EK, v 

prosinci 2014 se uskutečnilo formální jednání s EK, které doposud 

pokračuje   ve formě technických  jednání 

 

• schválení ze strany EK se očekává až v červnu 2015 

 

• nepočítá se již s tvorbou tzv. prováděcích dokumentů,  

které k jednotlivým OP vznikaly v programovém období 2007-2013 
 

 

 

 

 

 



OP Zaměstnanost 

 příklady podporovaných aktivit 
 

Specifický cíl 4.1.1: Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě 

správy 

• Dokončení podpory plošného procesního modelování agend jak pro přímý, tak pro 

přenesený výkon státní správy a následná realizace doporučených změn 

• Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, metodických, 

evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve veřejné správě a justici 

• Podpora snižování administrativní a regulační zátěže, posílení a zlepšení ex ante a ex post 

hodnocení dopadů regulace (RIA, RIA ex post), včetně zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

• 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 

• Optimalizace výkonu veřejné správy v území 

• Racionalizace soudních řízení, posílení legislativních činností, podpora právního poradenství 

směrem k občanům i procesní standardizace justice, podpora využívání alternativních forem 

řešení sporů, alternativních trestů a procesů podmíněného propuštění, další opatření vedoucí 

ke kvalitnímu a efektivnímu fungování právního státu 

• Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení, včetně environmentálního 

managementu 



OP Zaměstnanost 

 příklady podporovaných aktivit 

 

 

Specifický cíl 4.1.2: Modernizace rozvoje a řízení lidských zdrojů ve 

veřejné správě 

 

• Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke 

zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě 

• Optimalizace řízení lidských zdrojů v institucích veřejné správy zavádění a rozvoj 

moderních metod řízení 

• Využití nástrojů efektivního řízení a rozvoje lidských zdrojů za účelem profesionalizace  

a personální stabilizace zaměstnanců státní služby 



OP Zaměstnanost 

• První výzvy v PO4 a časový plán jsou  pouze indikativní 

 

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

Strategického rámce rozvoje VS ČR pro období 2014 - 2020) 

  - typ výzvy: nesoutežní 

  - typy příjemců: ÚOSS, příp. vybrané OSS a ÚSC (obce, kraje, 

     sdružení) 

  - plánovaná alokace: cca1 mld. Kč 

  - příklady podporovaných aktivit:   

• procesní modelování agend,  

• tvorba analýz, metodik apod., 

• podpora strategického řízení, 

• snižování regulační zátěže, 

• zavádění metod řízení kvality, 

• realizace vzdělávacích aktivit  
 

 

 

 

 



OP Zaměstnanost 

 2) v říjnu 2015 (výzva pro územně samosprávné celky pro projekty 

v souladu se zaměřením Strategického rámce) 

  - typ výzvy: soutěžní 

  - typy příjemců: obce (zejména ORP), kraje, asociace, sdružení a svazy 

     ÚSC 

  - plánovaná alokace: cca 580 mil. Kč 

  - podporované aktivity: Projekty zaměřené na vzdělávací aktivity, 

     na zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů v úřadech ÚSC aj. 
 

 

 

 

 

 



OP Zaměstnanost 
Finanční alokace a absorpční kapacita 

• Do prioritní osy č. 4 bude směřováno přibližně 6 % prostředků 

OPZ, tedy přes 3,5 mld. Kč (není započteno spolufinancování 

ČR) 

 

• Výše alokace přesahuje výsledky analýzy absorpční kapacity, 

zpracovanou MV, která odhaduje čerpání z této prioritní osy na cca 

3,4 mld. Kč 

 

• Analýza absorpční kapacity PO 4 OPZ byla MV provedena celkem 

dvakrát, naposled pak během března 2014 

• Dotazovány všechny resorty, kraje i všechny obce s rozšířenou 

působností prostřednictvím krajských úřadů, na vědomí AK ČR, 

SMO ČR i SMS ČR 

 



Integrovaný regionální 

operační  program (IROP) 
 Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik  

a katastrof  

Naplňuje tematický cíl: 

• Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení 
rizik (TC 5) 

Příjemci: základní složky IZS, organizační složky státu a jimi zřizované 
nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání  
a výcvik složek IZS 

 

Prioritní osa 3, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 
správy prostřednictvím rozvoje, využití a kvality systémů IKT  

Naplňuje tematický cíl: 

• Zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních 
technologií (TC 2) 

Příjemci: organizační složky státu a jejich příspěvkové org., státní 
organizace, kraje, obce, org. zřizované nebo zakládané kraji nebo 
obcemi 

 

• Řídící orgán: MMR 

• Financován z Evropského fondu regionálního rozvoje 

• Realizace tzv. tvrdých investičních projektů 

 

 

 

 



IROP 

• IROP schválen usnesením vlády ČR č. 555 dne 9. července 2014 

• následně odeslán Evropské komisi (EK) k zahájení tzv. formálního 

vyjednávání o programech 

• v průběhu měsíce října 2014 obdržel řídící orgán připomínky EK, 

programový dokument v prosinci 2014 zaslán EK do dalšího kola 

vyjednávání, které doposud probíhá 

 

• schválení ze strany EK se očekává až v červnu 2015 

 

• nepočítá se již s tvorbou tzv. prováděcích dokumentů,  

které k jednotlivým OP vznikaly v programovém období 2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 



IROP 

 

• Termíny vyhlašování prvních výzev jsou pouze orientační, počítá se i 

zde s vyhlášením prvních výzev před schválením IROP EK 

 

• Pro SC 1.3. se první výzvy očekávají v listopadu a prosinci 2015 

pro techniku pro IZS a vzdělávací a výcviková střediska 

 

• Pro SC 3.2. v červnu a srpnu 2015 – v prvé řadě pro zabezpečení 

prvků kybernetické bezpečnosti a poté pro oblast eGovernmentu 

 

 

 

 

 

 

 



IROP 

 příklady podporovaných aktivit 

 

Specifický cíl 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a 

katastrof 

 

• Posílení odolnosti staveb, ve kterých jsou základní složky IZS dislokovány a 

vybudování nových dislokací základních složek IZS k zajištění jejich adekvátní 

připravenosti 

 

• Posílení vybavení základních složek IZS technikou a věcnými prostředky  

 

• Modernizace vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS, 

zaměřených na rozvoj specifických dovedností a součinnost základních složek IZS 

při řešení mimořádných událostí 

 



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 
 Finanční alokace a absorpční kapacita 

• Do specifického cíle 1.3 měly být směřovány 4 % prostředků IROP, 

tedy cca 5,103 mld. Kč. V současné době snížil ŘO IROP alokaci o cca 

20 % tedy o 1 mld. Kč na cca 4,1 mld. Kč. 

 

• Analýza absorpční kapacity SC 1.3  zpracovaná MV, odhaduje 

plánované čerpání ve výši  cca 7,287 mld. Kč, tedy o cca 2 mld., 

respektive 3mld. Kč větší oproti alokovaným prostředkům.  

 



IROP 
 Finanční alokace a absorpční kapacita 

 

 

• 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. 

• Analýza absorpční kapacity, zpracovaná MV, odhaduje 2,5krát větší 

plánované čerpání, tedy cca 19,426 mld. Kč nad alokovanými 

prostředky.  

• V případě SC 3.2 byl sběr absorpční kapacity proveden celkem 

dvakrát, naposled pak během března 2014 

• Dotazovány všechny resorty, kraje i všechny obce s rozšířenou 

působností prostřednictvím krajských úřadů, na vědomí AK ČR, SMO 

ČR i SMS ČR 

 



Financování OPZ a IROP 
mechanismus pro-rata 

• U SC 3.2 IROP a PO 4 OPZ bude aplikován princip pro-rata 

 

 

 

 

 

• Pro příjemce se bude jednat  v některých případech o změnu poměru 

ve spolufinancování způsobilých výdajů cca v poměru 80:20, tedy 80% 

příspěvku ze strukturálních fondů a 20% kofinancování. 

 

 

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

 



Princip partnerství 

• Řídící orgány operačních programů, jako i MV v roli 
gestora za přípravu prioritních os, spolupracuje v rámci 
pracovních skupin při přípravě příštího programového 
období s řadou partnerů na národní i regionální úrovni, 
mimo jiné s: 

• Asociací krajů České republiky (AKČR) 

• Sdružením místních samospráv České 

republiky (SMS ČR)  

• Svazem měst a obcí České republiky 

(SMO ČR) 



Kontakty 

 

 
 

V případě 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 

 


