
Pro bezpečnější život. 

EHP a Norské fondy 
v České republice
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Spolupráce v rámci 
Schengenu v boji 
proti přeshraniční  
a organizované 
trestné činnosti, 
včetně nezákonného
obchodování  
s lidmi a migrace 
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Česká republika
131,8 mil. EUR 

(cca 3,5 mld. Kč) 

EHP a Norské  
fondy 2009−2014

3 dárcovské země

16 přijímajících zemí

1,79 mld. EUR 
(cca 48,5 mld. Kč)

EHP fondy

988,5 mil. EUR 
(cca 26,8 mld. Kč)
financovaných Islandem, 
Lichtenštejnskem 
a Norskem

Norské fondy

800 mil. EUR 
(cca 21,7 mld. Kč) 
financovaných 
Norskem



Prostřednictvím EHP a Norských fondů 
přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko 
ke snižování ekonomických a sociálních 
rozdílů v Evropském hospodářském prostoru. 

Díky finančním příspěvkům z EHP a Norských 
fondů jsou posilovány bilaterální vztahy 
s 16 přijímajícími zeměmi ve střední, východní 
a jižní Evropě ve stanovených prioritních 
sektorech. EHP a Norské fondy patří mezi 
dotační tituly, které kladou důraz na sdílení 
a výměnu zkušeností mezi partnery.

Česká republika rozdělila v programovacím 
období 2009−2014 přibližně 3,5 mld. Kč. 
Finanční podpora směřovala mimo jiné 
na projekty v oblasti vědy a výzkumu, 
zdravotnictví, občanské společnosti, kultury, 
životního prostředí, prosazování rovnosti 
žen a mužů, sociálního začleňování, zlepšení 
kvality péče o ohrožené děti a mládež. 
Podpořena byla i oblast spolupráce v rámci 
Schengenu v boji proti přeshraniční 
a organizované trestné činnosti.
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Výsledky Programu CZ14

•	 zvýšení	kompetence	policistů	podle	schengenských	pravidel	(PDP	1)	
•	 využití	dostupného	technického	vybavení	pro	přeshraniční	
	 policejní	spolupráci	(PDP	1)	
•	 zvýšení	efektivnosti	a	bezpečnosti	při	hraničních	kontrolách	
	 na	mezinárodních	letištích	(PDP	2	a	PDP	3)	
•	 zlepšení	plánování	a	doby	reakce	policie	(PDP	4	a	PDP	5)	
•	 analýza	předchozích	a	aktuálních	problémů	na	úseku	práce	policie	
	 s	romskými	komunitami	(PDP	6)	
•	 posílení	nezbytné	znalosti	v	práci	mezi	policií	a	romskou	komunitou	(PDP	6)

O programu

Zprostředkovatelem	
Programu	CZ14	je	 
Ministerstvo	financí	ČR.	

Partnerem	programu	je	 
Ministerstvo	vnitra	ČR,	 
na	které	jsou	prostřednictvím	
Dohody	o	partnerství	delego-
vány	některé	z	povinností	
Zprostředkovatele	nebo	 
jejich	části.

Hlavním cílem Programu CZ14 je zvýšení bezpečnosti obyvatel 
pomocí efektivní spolupráce mezi orgány, které prosazují právo 
v zemích Schengenu a bojují proti organizovanému zločinu, včetně 
obchodování s lidmi. 

Z Programu bylo podpořeno celkem 6 předem definovaných 
projektů (dále jen PDP), které realizuje Policejní prezidium  
České republiky.

Díky těmto projektům dochází k rozvoji a zlepšování struktur, 
systémů a technických zařízení s cílem zlepšit předpisy  
a pravidla schengenského prostoru. 

O programu



Program CZ14 v číslech

①  Přepočet fixním kurzem: 26,50 Kč/EUR 

Program CZ14 v číslech

①  Přepočet fixním kurzem: 26,50 Kč/EUR 

Příjemce podpory

Počet podpořených projektů

Součet schválených grantů na realizaci 
6 předem definovaných projektů

Projekty realizovány v letech

Počet e-Gate na mezinárodním 
Letišti Václava Havla v Praze

Počet průchodů hranic s využitím e-Gate 
pro účely zvýšení účinnosti zajištění ochrany 
vnějších hranic schengenského prostoru

Počet multifunkčních čtecích zařízení instalova-
ných na 5 mezinárodních letištích v ČR

Počet nových pracovišť GIS (Geografický 
informační systém Policie ČR)

Počet proškolených policistů celkem 
za Program CZ14

• v oblasti  prevence a boji s přeshraničním 
 a organizovaným zločinem
• v oblasti policejní práce ve vztahu 
 k minoritní skupině Romů

Policejní prezidium
České republiky

Počet multifunkčních čtecích zařízení instalova-

České republiky

6

148 752 821 Kč

2014−2017

17

100 000

80

8

1 012

850

65

①

více než

80

100 000
více než

měsíčně
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Policie	ČR	postupně	implementuje	do	svých	činností	nástroje	a	standardy	
v	oblasti	mezinárodní	policejní	a	justiční	spolupráce	v	souladu	s	vývojem	
evropské	a	národní	legislativy.	

Základním	záměrem	projektu	je	zvýšení	informovanosti	příslušníků	a	zaměst-	
nanců	Policie	ČR	o	implementaci	společných	evropských	nástrojů	v	oblasti	
výkonu	agendy	mezinárodní	policejní	spolupráce.	

V	rámci	aktivit	projektu	bylo	navrženo	nové,	efektivnější	propojení	informač-
ních a komunikačních platforem	za	účelem	zlepšení	vzájemné	informovanosti	
o	konkrétních	případech	a	objektech	z	vyřizované	kauzální	agendy	v	oblasti	
mezinárodní	policejní	spolupráce	na	regionální	a	centrální	úrovni.	Finanční	
prostředky	byly	použity	zejména	na	vzdělávání	příslušníků	a	zaměstnanců	
Policie	ČR,	SW	úpravy	stávajících	informačních	systémů	a	s	tím	související	
dokoupení	prvků	výpočetní	a	komunikační	techniky,	dále	na	pracovní	návštěvy	
v	některých	členských	státech	a	institucích	EU.	

Zlepšení přeshraniční
policejní spolupráce

PDP 1 Schengenská spolupráce a potírání  
příhraniční kriminality Období realizace: 

1.	12.	2014	–	30.	4.	2017

Cíl: 
Integrace	informačních	
platforem.

Schválený grant: 
8 544 925 Kč

Jakou zajímavost jste  
v průběhu realizace zažili?
„Nejzajímavější byl proces 
přípravy dokumentu, jehož 
cílem bylo analyzovat  
stav mezinárodní výměny  
informací v rámci schengen-
ské spolupráce a mezinárodní 
policejní výměny informací 
v příhraničních oblastech. 
Konkrétní debaty a nastolená 
pracovní atmosféra v rámci 
workshopů výrazně pomohly  
k tvorbě softwarových 
úprav, které v konečném 
důsledku zlepší možnosti 
práce v příslušných systé-
mech Policie ČR.“

Mgr. Ivo Malecha, 
projektový manažer

Projekty Programu CZ14



Počet vzdělávacích akcí

Počet IT kurzů

Počet účastníků zahraničních cest

Počet proškolených policistů v prevenci a boji 
s přeshraničním a organizovaným zločinem

Počet návštěv zahraničních expertů

15

9

42

850

8

Počet vzdělávacích akcí

Projekt PDP 1 v číslech
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Citlivá	data	obsažená	v elektronických	pasech	občanů	zemí	EU	musí	být 
chráněna	proti	neoprávněnému	vyčtení.	Takovými	citlivými	daty	uchováva-
nými	na	čipu	jsou	nejen	biometrická	fotografie	obličeje	osob,	ale	také	otisky	
prstů.	Povinností	každého	státu	je	vytvořit	národní infrastrukturu pro ověření 
integrity a autenticity elektronických cestovních dokladů s biometrickými 
prvky,	tzv.	ePasů	a	jejich	ověření	vůči	držitelům.	Vytvořená	Národní	kontrolní	
autorita	(NKA)	se	stane	součástí	mezinárodní	bezpečnostní	infrastruktury	
zejména	za	účelem	bezpečné	výměny	certifikátů.	

Systém	NKA	je	jedinou	českou	certifikační	a	verifikační	autoritou,	která	
umožňuje	ověřit	pravost	ePasu	a	vyčíst	z něj	otisky	prstů	certifikovaným	
terminálem.	Cílem	projektu	je	stav,	kdy	NKA	provozovaná	Ředitelstvím	služby	
cizinecké	policie	bude	kvalifikovaným	poskytovatelem	certifikačních	služeb	 
pro	inspekční	systémy,	jejichž	terminály	přistupují	k biometrickým	údajům	
uloženým	ve	strojově	čitelných	veřejných	dokladech	s	biometrickými	 
prvky,	a	to	zejména	pro	účely	hraniční	kontroly.	Orgány	ochrany	hranic	a	další	
oprávněné	subjekty	tak	budou	moci	ověřit	pravost	dokladu,	doklad	vůči	 
osobě	a	její	totožnost,	a	tím	přispět	k	ochraně	nejen	schengenského	prostoru.

Efektivnější a bezpečnější 
kontrola hranic 

PDP 2 Vybudování Národní kontrolní autority (NKA)
Období realizace: 
1.	1.	2015	–	30.	4.	2017

Cíl: 
Vybudování	systému	Národ- 
ní	kontrolní	autority	za	účelem	
distribuce	certifikátů	nutných	
pro	ověření	pravosti	elektro-
nických	cestovních	dokladů	
s biometrickými	prvky	 
a	pro	vyčtení	otisků	z nich.

Schválený grant: 
37	050	842	Kč

Jakou zajímavost jste  
v průběhu realizace zažili?
„Zajímavé možnosti nabízí 
systém NKA především  
do budoucna. S ohledem 
na trend využívání nových 
bezpečnostních prvků může 
být NKA využita například  
pro přístup k obrazům 
skenování oční duhovky  
v případě, že bude tento 
obraz součástí osobního 
dokladu.“

plk. Mgr. Petr Malovec Ph.D., 
vedoucí oddělení Národní 
situační centrum ochrany 
hranic

Projekty Programu CZ14



Dodávka a instalace technologie pro služby NKA

Počet zahraničních studijních cest

Počet proškolených obsluhujících příslušníků

1

3

15

Dodávka a instalace technologie pro služby NKA

Projekt PDP 2 v číslech
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Hraniční	kontrola	na	mezinárodních	letištích	je	komplex	specifických	postupů	
a	procesů	policie,	při	kterém	se	ověřuje	oprávněnost	osoby	vstoupit	na	území	
České	republiky	a	schengenského	prostoru	nebo	tento	prostor	opustit.	Součástí	
této	kontroly	je	také	důsledné	ověření	pravosti	a	platnosti	cestovního	dokladu.	
Rychlejší	a	jednodušší	odbavení	cestujících	a	zároveň	vyšší míru bezpečí  
v prostředí mezinárodních letišť pomáhá zajistit tzv. systém automatizované 
biometrické kontroly EasyGO.	V	současné	době	jsou	na	mezinárodních	letištích	
celého	světa	v	provozu	již	stovky	těchto	systémů.

Letiště	Václava	Havla	v	Praze	bylo	vybaveno	od	roku	2011	třemi	biometrický- 
mi	branami	typu	e-Gate,	které	odbavily	měsíčně	zhruba	42	tisíc	cestujících.	
Systém	byl	však	již	kapacitně	nevyhovující.

Hlavním	předmětem	projektu	proto	byla	renovace	stávajícího	systému	a	jeho	
rozšíření	na	17	bran.	Modernizace	se	dočkala	také	odbavovací	stanoviště	hraniční	
kontroly	na	5	veřejných	mezinárodních	letištích	v	ČR,	která	byla	vybavena	
moderními	čtecími	zařízeními	cestovních	dokladů	s příslušnými	expertními	
systémy,	které	obsahují	rozsáhlou	databázi	vzorů	cestovních	dokladů,	které	
umožňují	automatizované	ověření	dokladu	v procesu	hraniční	kontroly.

Projekty Programu CZ14

Modernizace mezinárodních 
letišť

PDP 3 Posílení systému automatizované kontroly  
e-Pasu na mezinárodních letištích (e-Gate) Období realizace: 

1.	1.	2015	–	30.	4.	2017

Cíl: 
Získat	technologii	známou 
jako	e-Gate	nebo	auto-
matické	brány	nebo	ABC	
(Automatic	Border	Control)	 
a	čtecí	zařízení	umožňující	
čtení	stránek	dokumentů	
s	optickou	a	elektronickou	
kontrolou.

Schválený grant: 
48 759 999 Kč

Jakou zajímavost jste  
v průběhu realizace zažili?
„Jednou z aktivit projektu  
bylo vytvoření instruktážního 
a publicitního filmu. Pro nás, 
jako řešitele projektu, to byla 
nejen výzva, ale i zajímavé  
setkání s filmovým průmys-
lem. V praxi jsme zažili to, že 
za 30 vteřinovým snímkem 
jsou desítky hodin práce něko-
lika osob.“

plk. Mgr. Petr Malovec Ph.D.,
vedoucí oddělení Národní 
situační centrum ochrany 
hranic



Počet e-Gate na mezinárodním 
Letišti Václava Havla v Praze

Počet multifunkčních čtecích zařízení instalovaných 
na 5 mezinárodních letištích v ČR

Počet průchodů hranic s využitím e-Gate pro účely 
zvýšení účinnosti zajištění ochrany vnějších hranic 
schengenského prostoru

Počet proškolených policistů

17

80

100 000

 
30

Počet e-Gate na mezinárodním 

Projekt PDP 3 v číslech

více než

30

100 000
více než

měsíčně
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Policie	ČR	při	výkonu	služby	často	narážela	na	potřebu	kvalitní	geografické	
podpory	s	přeshraničním	přesahem,	a	to	nejen	při	práci	policistů	v	kanceláři,	
ale	také	v	terénu.	Jednou	z	cest	k	naplnění	této	potřeby	je	efektivnější	
využívání	geografického	informačního	systému	(GIS	PČR).	

Díky	úspěšné	realizaci	projektu	došlo	ke	zvýšení	počtu	nových	pracovišť	GIS	
PČR	na	krajských	ředitelstvích	Policie	ČR	a	k	posílení	mobilní	platformy	 
GIS	PČR.	Policisté	tak	mají	k	dispozici	technologie,	které	jim	umožňují	přímo	 
při	výkonu	služby	v	terénu	získat	aktuální	mapové	podklady	ČR	a	blízkého	
okolí	a	aktuální	prostorová	data	(např.	hraniční	přechody,	přeshraniční	stezky,	
lokality	trestné	činnosti	apod.).	Zlepšil	se	tak	přehled	a	informovanost	policistů	
o	bezpečnostní	situaci	na	daném	teritoriu	v	přeshraničním	kontextu,	dále	 
také	úroveň	geografické	podpory	výkonných	činností	v	rámci	PČR	s	důrazem	 
na	poskytování	prostorových	informací	určených	pro	analýzu	bezpečnostní	
situace,	předcházení,	odhalování	a	boj	proti	přeshraniční	organizované	trestné	 
činnosti	a	obchodování	s	lidmi.

Projekt	zásadním	způsobem	zlepšil	funkčnost	GIS	PČR	v	možnostech	zajištění	
aktuálních mapových podkladů a informací s přímou návazností na polohu 
v prostoru a čase	pro	většinu	rozhodovacích	procesů,	plánování	a	realizaci	
bezpečnostních	opatření	a	zásahů.

Kvalitnější geografické 
podklady pro Policii ČR

PDP 4 Aplikace geografického informačního  
systému Policie ČR v přímém výkonu služby Období realizace: 

1.	12.	2014	–	30.	4.	2017

Cíl: 
Vybudování	geoinformačního	
systému	PČR	poskytujícího	
přímou	geografickou	a	analyti- 
ckou	podporu	výkonu	služby	
PČR	a	standardizace	podo-
by	analytických	pracovišť	
zabývajících	se	přípravou	
geografických	podkladů	 
v	rámci	PČR.	

Schválený grant: 
12	103	053	Kč

Jakou zajímavost jste  
v průběhu realizace zažili?
„Za zajímavý považujeme 
především fakt, že za realiza- 
cí potřebných dodávek  
v projektu byly díky otevře-
ným zadávacím řízením 
zodpovědné menší české 
společnosti. Ty nás příjemně 
překvapily nejenom cenou 
řešení, ale především vysokou 
kvalitou práce a flexibilitou  
při řešení technických problé-
mů spojených s realizací.“

pplk. Mgr. Alexander Išunin, 
člen projektového týmu

Projekty Programu CZ14



Počet proškolených policistů

Počet nakoupených specializovaných 
analytických GIS SW

Počet nakoupených HW prvků (např. testovací mobilní 
telefony, velkoformátový laminátor a skener, tiskové 
zařízení, desktop pracovní stanice, servery, apod.)

Počet nových pracovišť GIS

15

8

51

8

Počet proškolených policistů

Projekt PDP 4 v číslech
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Efektivnější	využívání	současných	informačních	zdrojů,	zrychlení	a	zkvalitnění	
práce	policistů	s	daty	a	zlepšení	mezinárodní	spolupráce	v	oblasti	poskytování	
dat	−	to	byly	tři	hlavní	cíle	projektu	Policie	ČR	(PČR),	který	se	zaměřil	na	oblast	
informačních	systémů.	

Realizací	projektu	byla	vytvořena	jednotná bezpečná platforma pro vývoj  
a implementaci informačních systémů PČR.	Nová	platforma	umožnila	
efektivněji	realizovat	vývoj	a	úpravy	jednotlivých	heterogenních	informačních	
zdrojů.	S využitím	moderních	technologií	(např.	testování	a	automatizace	
zpracování	dat)	vzniklo	prostředí,	které	umožní	pracovat	s	existujícími	
informacemi	mnohem	efektivněji	a	bez	ohledu	na	to,	v	jakém	formátu,	datové	
struktuře	nebo	typu	primárního	prostředí	se	nacházejí.	Celá	řada	činností	
byla	zautomatizována,	což	v	budoucnu	povede	ke	zlepšení	kvality	a	rozsahu	
výstupů.	Nová	platforma	je	prostředkem	pro	zavedení	celosvětově	uznávaných	
standardů	a	touto	implementací	dochází	k výraznému	zvýšení	efektivity.

Zrychlení práce s daty 
a jejich jednotná správa  

PDP 5 Zajištění jednotné platformy pro vytěžování  
dat z informačních systémů Policie ČR Období realizace: 

1.	11.	2014	–	30.	4.	2017

Cíl: 
Zvýšení	efektivity	ve	využí- 
vání	současných	informačních	
zdrojů,	zrychlení	práce	 
s	daty	s	přímou	vazbou	 
na	úkony	v	každodenní	práci	
policistů	a	zvýšení	kvality	 
a	zrychlení	poskytování	dat	 
v	mezinárodní	spolupráci.

Schválený grant: 
29 044 000 Kč 

Jakou zajímavost jste  
v průběhu realizace zažili?
„Zajímavá je zejména  
časová úspora, kdy stávající 
procesy, které byly časově  
a organizačně náročné,  
lze za využití nově pořízené 
technologie realizovat  
výrazně efektivněji.“

plk. Mgr. Pavel Stádník, 
vedoucí oddělení  
realizace projektů

Projekty Programu CZ14



Počet proškolených policistů

Počet automatizovaných integrovaných 
bezpečnostních vyhledávacích systémů 
pro přístup k databázi Policie ČR

37

1

Počet proškolených policistů

Projekt PDP 5 v číslech



14

Po	vzoru	zahraničních	zkušeností	v	aplikaci	práce	s	romskou	minoritou	
ve	vyloučených	lokalitách	připravila	Policie	ČR	projekt,	jehož	hlavním	cílem	
bylo	zlepšení	vzájemných	vztahů	mezi	policií	a	romskou	komunitou,	a	to	
zejména	v	oblastech	se	zvýšeným	sociálním	napětím	a	dílčími	konflikty.	

Projekt	se	zaměřil	na	vypracování	sociologické	studie	k	aktuálním	potřebám	
policejní	práce	v	sociálně	vyloučených	lokalitách.	Na	výsledky	studie	navázaly	
další	aktivity,	zejména	prohlubování	mezinárodních	kontaktů,	zkušeností,	
metod	a	postupů	aplikovaných	v	zahraničí	při	práci	s	Romy.	Vyškolení	policejní	
specialisté	získali	kvalitní	materiály,	které	jim	usnadní	praktický	výkon	
každodenní	služby.	

Praktická	aplikace	zahraničních	zkušeností	adaptovaných	na	tuzemské	
podmínky	v	konečném	důsledku	povede	k	minimalizaci trestné činnosti 
ve vyloučených lokalitách a ke snížení interetnických konfliktů mezi Romy 
a majoritou v ČR.	Policie	ČR	bude	díky	realizaci	projektu	lépe	adaptována	
na	podmínky	vzrůstající	společenské	diverzity.	

Policejní specialisté 
pro romskou minoritu

PDP 6 Zavádění policejních specialistů v oblasti  
policejní práce ve vztahu k minoritní skupině Romů  
v sociálně vyloučených lokalitách 

Období realizace: 
20.	10.	2014	–	30.	4.	2017

Cíl: 
Vyškolení	policejních	
specialistů	v	oblasti	policejní	
práce	ve	vztahu	k	minoritní	
skupině	Romů	v	sociálně	
vyloučených	lokalitách	 
a	jejich	zavedení	do	výkonu	
služby,	stejně	jako	doplnění	
vzdělání	v	této	problematice	
u	stávajících	styčných	
důstojníků	pro	menšiny	
a	vybraných	policejních	
manažerů.	

Schválený grant: 
13	250	000	Kč

Jakou zajímavost jste  
v průběhu realizace zažili?
„Mezi nevšední zážitky patřila 
zejména návštěva romských 
osad na východním Slovensku 
a setkání s romskými umělci  
v košickém divadle Romathan. 
V závěru vystoupení se přidali 
k tanci i čeští policisté.“

JUDr. Mgr. Václav Vlček, 
manažer projektu

Projekty Programu CZ14



Projekt PDP 6 v číslechProjekt PDP 6 v číslech

Počet zavedených policejních specialistů pro práci 
s romskou menšinou ve vyloučených lokalitách

Počet vyškolených stávajících styčných 
důstojníků pro menšiny (pro práci s romskou 
menšinou ve vyloučených lokalitách)

Počet vyškolených stávajících vysokých policejních 
důstojníků v oblasti koncepčního řízení policejní práce 
s romskou menšinou v rámci jednotlivých krajských 
ředitelství policie a policejního prezidia

Počet vytvořených analytických studií

Počet vzdělávacích akcí

Počet zahraničních studijních cest

40

15

10

1

10

8 
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