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Operační programy, 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) 

 

 

 



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 
 

• MV již NEBUDE plnit roli tzv. zprostředkujícího subjektu jako 

     v programovém období 2007 – 2013. 
 

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

 se podílí na nastavení harmonogramu výzev, plánu čerpání 
 se podílí na garanci věcného obsahu zaměření výzev k předkládání 

projektů s ohledem na naplňování plánovaných hodnot monitorovacích 
ukazatelů, plánu čerpání a milníků implementace; 

 se podílí na nastavení technických parametrů výzev  
 spolupracuje při posuzování projektových záměrů;  
 účastní se výběrové komise;  
 se podílí na vyhodnocení výzev, přínosů projektů a spolupracuje na 

evaluacích OPZ, IROP a další 

 



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 

 

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

 

• Schválení ze strany EK se očekává v květnu/červnu 2015 

 

• Do prioritní osy č. 4 bude směřováno přibližně 6 % prostředků OPZ, 
tedy přes 4,1 mld. Kč (není započteno spolufinancování ČR) 

 

• 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 srpnu 2015 (výzva pro strategické projekty výcházející ze 

Strategického rámce rozvoje VS ČR pro období 2014 - 2020) 

  - typ výzvy: nesoutěžní (průběžná) 

             - ukončení: 12/2019 

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

     sdružení) 

  - plánovaná alokace: cca1,5 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 

• První výzvy v PO4 a časový plán jsou  pouze indikativní! 

 

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

Strategického rámce rozvoje VS ČR pro období 2014 - 2020) 

  - typ výzvy: soutěžní (průběžná) 

  - ukončení: 3/2016 

  - typy příjemců: OSS 

   - plánovaná alokace: cca1 mld. Kč 

  - příklady podporovaných aktivit:   

• projektové kanceláře 

• audity 

• realizace vzdělávacích aktivit apod.  
 

 

 

 

 



OP Zaměstnanost 

• První výzvy v PO4 a časový plán jsou  pouze indikativní! 

  

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

souladu se zaměřením Strategického rámce) 

  - typ výzvy: soutěžní 

   - ukončení: 3/2016 

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

    a svazy ÚSC 

  - plánovaná alokace: cca 320 mil. Kč 

  - podporované aktivity:  

     - projekty zaměřené na vzdělávací aktivity, 

                                        - na zvýšení kvality a řízení lidských zdrojů 

      v úřadech 

      - poradenství aj. 
 

 

 

 

 

 



OP Zaměstnanost 

požadavky na příjemce 

 

Plánované požadavky pro Prioritní osu 4 Efektivní veřejná správa 
 

• Pro žadatele v průběžných výzvách určených pro:  

– 1) projekty vycházející ze SRVS a jeho IP  

– 2) projekty organizačních složek státu 

POVINNOST FORMÁLNÍ KONZULTACE S ŘO OPZ (ROVNĚŽ BUDE 

VYDÁNO STANOVISKO VĚCNÉHO GARANTA) PŘED PŘEDLOŽENÍM 

PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU K ŽÁDOSTI O FINANČNÍ PODPORU 

 

• Pro 1. výzvu zaměřenou na projekty vycházející ze SRVS a jeho IP  - 

realizovaná aktivita musí být obsažena v jednom z implementačních plánů 

SRVS 

 

• Pro výzvy zaměřené na ÚSC – projednání na platformě PROP  pokud nad 

15 mil. Kč. 



IROP 
 

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

a katastrof  
 

• Řídící orgán: MMR 

• Financován z Evropského fondu regionálního rozvoje 

• Realizace tzv. tvrdých investičních projektů 

  

• Příjemci: základní složky IZS, organizační složky státu a jimi zřizované     

 nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik 

 složek IZS 
 

• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Schválení IROP 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 

 

 

Prioritní osa 3, specifický cíl 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti 

veřejné správy prostřednictvím rozvoje, využití a kvality systémů IKT  

 

• Řídící orgán: MMR 

• Financován z Evropského fondu regionálního rozvoje 

• Realizace tzv. tvrdých investičních projektů 

 

• 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. 

 

 

 

 

 

 



Výzvy v IROP 

• Termíny vyhlašování prvních výzev jsou pouze orientační ! 
 

• Výzvy budou zejména průběžné 
 

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

vzdělávací a výcviková střediska, v  prosinci 2015 pro 

techniku, zodolnění staveb a výstavba nových dislokací 

až v roce 2016 

 

• Pro SC 3.2. v  září 2015 – v prvé řadě pro zabezpečení 

prvků kybernetické bezpečnosti a pro oblast 

eGovernmentu. Pro specifické informační systémy se 

počítá s výzvou až v roce 2016 

 

 

 

 

 

 

 



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 -  

plánované požadavky na příjemce 

SC 1.3 

SC 1.3 čerpání základních složek IZS 

 

• Soulad s Přílohou č. 6 IROP a klimatickými jevy: vichřice/orkány, 

sucho, sněhové kalamity/námraza a antropogenní rizika 
 

• Soulad s materiálem: Zajištění odolnosti a vybavenosti 

základních složek integrovaného záchranného systému – Policie 

ČR a Hasičského záchranného sboru ČR (včetně JSDH) v území, 

s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům 

v období 2014 – 2020, obdobně i pro ZSS 
 

• Pro JSDH – jejich výběr usměrňován příslušným HZS kraje, 

formou doporučujícího/nedoporučujícího stanoviska 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 –  

plánované požadavky na příjemce 

SC 3.2. 
 

SC 3.2 ICT a eGovernment 

 

• 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 

30 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 III. 

 

 

 

 

 

 



Odkazy 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 

 

2) 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 

 


