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OP, na kterých se  MV podílí 

• Operační program Zaměstnanost 2014 – 2020 (OPZ) 
 

– Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa (PO4 OPZ) 

o Specifický cíl 4.1.1: Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné 
správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení 
organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní 
zátěže (Procesy) 

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 (Lidé ve VS) 

 

• 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 – složky IZS) 

– 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 - eGovernemnt a ICT ve VS) 



MV jako tzv. věcný garant 

V programovém období 2014 – 2020 nebude MV plnit roli zprostředkujícího 

subjektu, bude plnit roli tzv. věcného garanta, a to pro: 

 - PO4 OPZ; 

 - SC 1.3 IROP a SC 3.2 IROP 
 

Odpovědnost za přidělování dotací je plně na řídících orgánech OP 
 

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 v OPZ i IROP), 
 se podílí na vyhodnocení výzev, přínosů projektů a spolupracuje na 

evaluacích OPZ, IROP a další. 

 



 

Strategický rámec rozvoje veřejné 

správy České republiky pro období 

2014 – 2020 (SRR VS) 

 
 

- navazuje na strategii Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné 
služby (Smart Administration) z období 2007 – 2013 

- definuje témata pro další etapu modernizace a rozvoje veřejné správy 
(VS) a eGovernmentu v ČR 

- zahrnuje čtyři strategické cíle, k jejichž realizaci byly vytvořeny čtyři 
samostatné implementační plány (IP) 

- na eGovernment je zaměřen IP pro strategický cíl č. 3 Zvýšení 
dostupnosti a transparentnosti VS prostřednictvím nástrojů 

eGovernmentu – IP3 (obsahuje karty projektových okruhů a seznam 
projektů) 

-  na oblast veřejné správy jsou zaměřené ostatní implementační 
plány 1, 2, 4. 

- http://www.mvcr.cz/clanek/strategicky-ramec-rozvoje.aspx 
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Operační program Zaměstnanost 

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

 
 

Řídící orgán: MPSV 

Zprostředkující subjekt: není 

Realizace tzv. měkkých neinvestičních projektů 

 
 

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

 
 

 

• Do prioritní osy č. 4 bude směřováno přibližně 6 % prostředků OPZ, 
tedy přes 3,5 mld. Kč (není započteno spolufinancování ČR) 
 



OP Zaměstnanost 

 příklady podporovaných aktivit 
 

Specifický cíl 4.1.1: Optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě 

správy (Procesy) 

• Zkvalitnění strategického a projektového řízení, využívání analytických, 

metodických, evaluačních a dalších obdobných studií a kapacit ve VS a justici 

• Zlepšení komunikace a zvyšování důvěry uvnitř VS samotné i navenek  

• Optimalizace výkonu veřejné správy v území 

• Nastavení a rozvoj procesů dosahování kvality a jejího řízení 

 

Specifický cíl 4.1.2: Modernizace rozvoje a řízení lidských zdrojů ve 

veřejné správě (Lidé ve VS) 

• 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 

 



Výzvy v OPZ PO4  

Vyhlášené výzvy: 
 

• v srpnu 2015 výzva č. 19: vyhlášena průběžná výzva přímého přidělení pro 

strategické projekty vycházející ze Strategického rámce rozvoje VS ČR pro 

období 2014 – 2020 a jeho implementačních plánů – nevztahuje se na 

oblast eGovernmentu (vyjmuty aktivity IP3), příjemci zde nejsou ÚSC, 

pouze jejich svazky 

 

• v září 2015 výzva č. 25: průběžná výzva pro projekty, které vycházejí ze 

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

implementačních plánů nebo jiných strategických dokumentů – vztahuje se 

na oblast eGovernmentu; finanční rozpětí 1 - 50 mil. Kč na projekt, 

určeno pro OSS a jejich příspěvkové organizace, ÚSC pouze jako 

partneři 

 



Výzvy v OPZ PO4  

Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a 

sdružení a asociace ÚSC) – výzva č. 33 
 

vyhlášena 11. ledna 2016 

typ výzvy: otevřená, kolová, bude se vyhlašovat opakovaně 

zahájení příjmu žádostí: 11. února 2016 

ukončení příjmu žádostí: 11. dubna 2016 

maximální délka projektu: 24 měsíců 

příjemci: obce, kraje, asociace a sdružení obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, 

příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi - pouze základní složky IZS 

alokace výzvy: 285 mil. Kč (včetně národního podílu) 

minimální výše způsobilých výdajů: 1 mil. Kč 

maximální výše způsobilých výdajů: 10 mil. Kč 

forma financování: ex ante 

podporované aktivity: vzdělávací aktivity, aktivity na zvýšení kvality a řízení 

lidských zdrojů v úřadech ÚSC, na procesní a personální řízení/audity, projektové 

řízení aj. 



Výzvy v OPZ PO4  
Výzva pro územní samosprávné celky – hl. m. Praha 

(výzva č. 34) 
vyhlášena 11. ledna 2016 

typ výzvy: otevřená, kolová, bude se vyhlašovat opakovaně 

zahájení příjmu žádostí: 11. února 2016 

ukončení příjmu žádostí: 11. dubna 2016 

maximální délka projektu: 24 měsíců 

příjemci: hlavní město Praha a jeho městské části, příspěvkové organizace 

zřízené kraji a obcemi (Praha a jeho městské části) - pouze základní složky 

integrovaného záchranného systému 

alokace výzvy: 15 mil. Kč (včetně národního podílu) 

minimální výše způsobilých výdajů: 1 mil. Kč 

maximální výše způsobilých výdajů: 5 mil. Kč 

forma financování: ex ante 

podporované aktivity: vzdělávací aktivity, aktivity na zvýšení kvality a řízení 

lidských zdrojů v úřadech ÚSC, na procesní a personální řízení/audity, projektové 

řízení aj. 



MV jako věcný garant v OPZ 

• Role MV definována v Dohodě o spolupráci při realizaci 

OPZ mezi MV a MPSV podepsané v červnu 2015 

• Vztahuje se na PO 4 

 

MV zejména: 

• podílí se na nastavení harmonogramu výzev, jejich vyhodnocení, 

účastní se relevantních platforem OPZ - Monitorovací výbor, 

platformy pro přípravu výzev PO3 a PO4 - konzultuje materiály 

určené k dalšímu projednání 

• poskytuje žadatelům neformální konzultace k projektům  

• vydává doporučující stanovisko řídícímu orgánu OPZ k 

předloženým projektovým záměrům OSS, nikoli k projektům ÚSC! 



IROP 
 

Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik  

a katastrof  
 

• Příjemci: základní složky IZS (u JSDH pouze JPO II a III), organizační složky 

státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a 

výcvik složek IZS 
 

• Do specifického cíle 1.3 měly být směřovány 3 % prostředků IROP, tedy cca 

4,0 mld. Kč. 

 

Řídící orgán: MMR 

Zprostředkující subjekt: Centrum pro regionální rozvoj 

Realizace tzv. tvrdých investičních projektů 

 

 



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 organizace, státní 

organizace, kraje, obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji nebo 

obcemi 

 

• Do specifického cíle 3.2 bude směřováno 7 % prostředků IROP, tedy cca 8,3 

mld. Kč 

 

 

 

 

 

 



 

Specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti 

k řešení a řízení rizik  

a katastrof  

 



IROP 

 příklady podporovaných aktivit 

Specifický cíl 1.3: 

 

• 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 – zde příjemcem 

nemohou být obce zřizující JSDH 

 



IROP 

další informace k SC 1.3 

• Územní vymezení dána přílohou č. 6 PD IROP – celkem 108 ORP dle 

klimatologických map pro jevy: sucho, orkány/větrné smrště, sněhové 

srážky/masivní námrazy a  havárie nebezpečných látek 
 

• Způsobilé ORP pro Ústecký kraj: 
 

 VIZ DALŠÍ SLIDE 
 

   

• Standardy vybavenosti popsány v materiálu Zajištění odolnosti a 

vybavenost základních složek integrovaného záchranného 

systému - Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (JSDH) 

v území s důrazem na přizpůsobení se změně klimatu a novým 

rizikům v období 2014 – 2020, obdobně samostatný materiál pro 

zdravotní záchranné služby krajů. 

 

• Materiál MV schválen dne 30. dubna 2015 (http://www.mvcr.cz/clanek/zajisteni-

odolnosti-a-vybavenosti-zakladnich-slozek-izs.aspx)  
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Způsobilé ORP pro Ústecký 

kraj 

 

 



Výzvy v IROP SC 1.3 

Výzvy budou průběžné 
 

• Pro SC 1.3 byla první výzva vyhlášena v prosinci 2015, a sice na 

Techniku pro IZS 

 

• JSDH, které zřizují JPO II a III, musí před žádostí o finanční 

podporu obdržet také Souhlasné stanovisko HZS kraje 

 

• Výzva na modernizace výcvikových středisek je plánována na březen 

2016 - není určena pro JSDH 

 

• Pro zodolnění staveb a výstavbu nových stanic (dislokací) je 

výzva plánovaná  na červen 2016 (alokace cca 2,1 mld. Kč, 

ukončení příjmu žádostí prosinec 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výzvy v IROP SC 1.3 

Výzva č. 19 Technika pro Integrovaný záchranný systém 

 

• vyhlášena 18. prosince 2015 

• typ výzvy: otevřená 

• zahájení příjmu žádostí: 31. prosince 2015 

• ukončení příjmu žádostí: 20. prosince 2017 

• příjemci: GŘ HZS ČR, HZS krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují 

jednotky požární ochrany (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) – 

jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, PP ČR, krajská 

ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické 

záchranné služby krajů, státní organizace, která zřizuje jednotku HZS podniku s 

územní působností 

• alokace výzvy: 1,75 mld. Kč (včetně národního podílu) 

• minimální výše způsobilých výdajů: 1 mil. Kč 

• maximální výše způsobilých výdajů: není stanovena 

• forma financování: ex post 

• způsobilost výdajů od 1. ledna 2014 

• mzdové náklady nejsou způsobilé 

 

 

 

 

 



Souhlasné stanovisko HZS 

kraje 



 

Specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a 

transparentnosti veřejné správy 

prostřednictvím rozvoje, využití a kvality 

systémů IKT 



IROP 

 příklady podporovaných aktivit 

Specifický cíl 3.2:  

• 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. (podpora pouze VIS a KII) 



Výzvy v IROP SC 3.2 
 

 

17. září 2015 byla vyhlášena výzva č. 4 Aktivity vedoucí 

k úplnému elektronickému podání (kombinuje i prvky  pro 

CzechPOINT a základní registry) 

 

Mezi příjemce jsou zařazeny obce a kraje a jimi zřizované či 

zakládané organizace (mimo hl. m. Praha) 

Ukončení příjmu žádostí: 30.6.2017 

Alokace:  470 mil. Kč 

Podporované projekty v rozmezí: 3 – 120 mil. Kč 

Forma podpory: ex post financování 

 

Způsobilost výdajů od 1.1.2014 do 30.6.2019 

Mzdové náklady nebudou způsobilé 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výzvy v IROP SC 3.2 
 

 

´ 

21. října 2015 byla vyhlášena výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost  

 

Oprávněnými žadateli jsou jen správci KII/VIS, mezi příjemce 

zařazeny i obce a kraje (mimo hl. m. Praha) 

Ukončení příjmu žádostí: 30.6. 2017 

Alokace:  1,4 mld. Kč 

Podporované projekty v rozmezí: 3 – 100 mil. Kč 

Forma podpory: ex post financování 

 

Způsobilost výdajů od 1.1.2014 do 30.5.2019 

Mzdové náklady nebudou způsobilé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výzvy v IROP SC 3.2 
 

 

´ 

24. února 2016 byla vyhlášena výzva č. 23 Specifické informační a 

komunikační systémy a infrastruktura I. 

 

Příjemci: OSS, příspěvkové organizace OSS, státní organizace, 

státní podniky 

Ukončení příjmu žádostí: 31.12. 2017 

Alokace:  1,7 mld. Kč 

Podporované projekty v rozmezí: 1 – 250 mil. Kč 

Forma podpory: ex post financování 

 

Způsobilost výdajů od 1.1.2014 do 31.12.2020 

Mzdové náklady nebudou způsobilé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plánované výzvy v IROP SC 3.2 
Informace o  plánovaných výzvách jsou orientační! 

 

 

• v březnu 2016 výzva na eGovernment I. 

Příjemci: OSS, příspěvkové organizace OSS,  státní organizace, kraje, 

organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované 

nebo zakládané obcemi, státní  podniky 

Alokace: 2,9 mld. Kč 
 

• v dubnu 2016 výzva na Specifické informační a komunikační 

systémy a infrastrukturu pro obce a kraje 

     Příjemci: obce, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji,    

organizace zřizované nebo zakládané obcemi 

     Alokace: 882 mil. Kč 



MV jako věcný garant v IROP 

• Návrh Dohody mezi MV a MMR o spolupráci v rámci IROP 

byl schválen UV 596/2014 (platí pro SC 1.3 i SC 3.2) 

 k podpisu Dohody došlo 7. ledna 2016 

 

o MV se vyjadřuje k: 

o harmonogramu výzev a k věcnému obsahu zaměření výzev 

o Ke všem návrhům na změnu alokace u specifických cílů 

o MV bude mít přístup do MS2014+ s rolí „náhled“ 

o MV připravuje posouzení a stanoviska k předloženým projektům – 

především  souhlasné stanovisko hlavního architekta 

eGovernmentu  

 



Stanovisko hlavního 

architekta eGovernmentu 

• Činnost HA eGovernmentu je realizována odborem HA eGovernmentu 

MV ČR 

 

• Stanovisko hlavního architekta eGovernmentu (u ÚSC pouze u 

projektů nad 15 mil. Kč, nebo projektů vážících se na CR, pro 

OSS  a jejich PO vždy povinné) obsahuje: 

– posouzení souladu projektu s Implementačním plánem/ 

kartami projektových okruhů SRRVS 

– posouzení souladu projektu s požadavky na technologické 

řešení, které vychází z Národního architektonického plánu ČR 

– další doporučení k projektovému záměru 

 



Stanovisko hlavního 

architekta eGovernmentu 



Míra podpory – rozpad poměru 

financování 

• Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní 

organizace (projekty s dopadem na území celé ČR): 

80, 863% příspěvek EU 

19, 137% státní rozpočet 

 

• Kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi (kromě Prahy a 

jejích částí): 

85% příspěvek EU 

5% (IROP)/10% (OPZ) státní rozpočet 

10% (IROP)/5% (OPZ) příjemce 

 

• Organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, státní podniky 

85% příspěvek EU 

15% příjemce 

 

Platí pro IROP i OPZ, jiný režim pouze pro hl. m. Prahu 



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 ESIF Ministerstva vnitra 
PhDr. Marta Léblová 

E-mail: marta.leblova@mvcr.cz 

Tel.: 974 833 315 

 

Sekretariát: 

E-mail: olga.vikturnova@mvcr.cz 

Tel.: 974 833 323 
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Děkuji za pozornost 
 

PhDr. Marta Léblová 

samostatné oddělení strategií a ESIF  

Ministerstvo vnitra 

 


