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Summary 

The submitted work deals with the analysis of deriving financial resources from the 

EU funds, concerning the period of 2007 – 2013 within the EU cross-border cooperation 

with the Regional Directory of Police of the Czech Republic - the Department Ústí Region. 

The first part describes and explaines the basic aspects of financing from the funds 

of the EU in the context of the EU, the Czech Republic, the Ústí Region and the Regional 

Directory of Police of the Czech Republic - the Department Ústí Region including the 

historical references. 

The next chapter presents the analysis of the actual use of the financial resources 

within the programme “Cíl 3” (and this part of work further provides the base) which 

provides the basis for the following chapter of the work that deals with the proposal of the 

new project suggesting the use of the remaining financial resources. 

There is a set of measures suggested in the conclusion which should head  towards 

the enhanced use of the EU financial resources within the Regional Directory of Police of 

the Czech Republic - the Department Ústí Region. 

Key words: Police, EU funds, application for assistance, Cíl3/Ziel3 

Anotace 

V předložené práci je zpracována analýza čerpání finančních prostředků z fondů 

Evropské unie v programovacím období 2007-2013 v rámci přeshraniční spolupráce EU 

Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje. 

V první části jsou popsány a vysvětleny základní aspekty financování z fondů 

Evropské unie v kontextu EU, České republiky, Ústeckého kraje a Krajského ředitelství 

policie Ústeckého kraje včetně náhledu do historie 

V další části je zpracována analýza čerpání finančních prostředků v rámci programu 

Cíle 3, ze které pak vychází další kapitola a tou je návrh nového projektu z nevyčerpaných 

finančních prostředků. 

Na konci práce je uveden soubor opatření směřující k lepšímu využití finančních 

prostředků z fondů Evropské unie v rámci Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. 

 

Klíčová slova: Policie, fondy Evropské unie, projektová žádost, Cíl3/Ziel3 
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1. Úvod 

Cílem této diplomové práce je analyzovat možnosti využití finančních prostředků, 

poskytovaných Evropskou unií v rámci realizace evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti, v rámci zapojení Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (dále jen KŘP 

ÚK) v programovacím období 2007 - 2013. Součástí naplnění cíle je přehledně, věcně a 

srozumitelně popsat současný stav a vývoj této problematiky. 

Tato práce je zaměřena především na zapojení KŘP ÚK do programů přeshraniční 

spolupráce EU, která navazuje na dlouholetou spolupráci s přeshraničními partnery, jak ze 

strany německé, tak ze strany polské. Po rozdělení Správy Severočeského kraje Policie ČR 

dne 1. ledna 2010 na KŘP Ústeckého kraje a KŘP Libereckého kraje, které kopíruje 

rozdělení republiky na 14 vyšších územních samosprávných celků, pokračuje spolupráce 

KŘP ÚK s útvary policie na území Svobodného státu Sasko.  

V diplomové práci bude popsána problematika možností a systému čerpání 

finančních prostředků z fondů Evropské unie se zaměřením na programové období 2007-

2013 „Evropská územní spolupráce“. Tato problematika bude v praktické části 

rozpracována se zaměřením na Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, na dosud 

realizované projekty, čerpání finančních prostředků v jednotlivých projektech a možnosti 

využití nevyčerpaných finančních prostředků z již probíhajících a končících projektů 

v tomto programovacím období na nový projekt nebo projekty, což je cílem této práce. 

Při zpracování této práce byly využity studijní materiály, týkající se dané 

problematiky tzn. odborné literatury, dokumentace týkající se jednotlivých projektů, 

internetových a intranetových stránek, obsahujících informace a data vhodná pro tuto 

práci. Téma mé práce bylo vybráno s ohledem na moje pracovní zařazení u Krajského 

ředitelství policie Ústeckého kraje Odbor informačních a komunikačních technologií, kde 

u většiny projektů konzultuji především technickou stránku (radiokomunikace, 

telekomunikace, IT). 

 Ústecký kraj je jedním z krajů, kde je nejvyšší kriminalita na území České 

republiky, která je dána demografickým vývojem v oblasti. 

Ať už se jedná o přeshraniční kriminalitu (krádeže aut, krádeže v příhraničí), tak o 

kriminalitu na území kraje, která je dána především velkou nezaměstnaností, velkým 

množstvím tzv. nepřizpůsobivých občanů a z toho pramenící extrémismus. 
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Vstupem České republiky do Evropské unie (dále jen EU) 1. května 2004 a 

potažmo přistoupením do Schengenského prostoru 22. prosince 2007 se významně změnil 

přístup k vnímání státní hranice. Volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu sebou přineslo 

nejen pozitivní možnosti pro české firmy i jednotlivé obyvatele, ale stejně tak se otevření 

hranic podepsalo na kriminalitě. Česká republika je křižovatkou a tepnou mezi západní a 

východní Evropou a to sebou přináší pro Policii řadu problémů, ať už je to doprava, 

skladiště nelegálního zboží, problematika drog, auto kriminalita atd.  Aby bylo možné 

účinně bojovat s tímto nešvarem, usiluje EU o dosažení podobnosti právních předpisů 

jednotlivých států a formování společných postupů činností spadající do působnosti 

Ministerstva vnitra, ve kterých se tyto problematiky řeší. Jednou z nejdynamičtěji se 

rozvíjejících oblastí EU je budování prostoru svobody, zachování bezpečnosti a 

dodržování práva, která umožňuje všem členským státům potřebnou spolupráci nejen 

v příhraničních prostorech.  

 Vzhledem k dnešní ekonomické situaci a neustálému snižování rozpočtu Policie 

ČR je čím dál obtížnější s kriminalitou a extrémismem bojovat, jak po stránce personální 

(odchody nejen zkušených policistů), tak po stránce technické (nedostatečné nebo zastaralé 

vybavení). Proto si myslím, že finanční zdroje alokované na rozvoj přeshraniční 

spolupráce vhodně použité na technické vybavení i personální politiku mohou Krajskému 

ředitelství policie Ústeckého kraje jedině pomoci a je tedy jasné, že maximální využití 

těchto zdrojů by mělo být jednou z priorit. 
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2. Historie a současnost přeshraniční spolupráce v kontextu EU, 

ČR a Ústeckého kraje 

Historie přeshraniční spolupráce nezačala až vstupem České republiky do Evropské 

unie. V období před vstupem České republiky do Evropské unie bylo možno čerpat 

finanční zdroje z tzv. předvstupních fondů EU. Tyto programy byly v ČR zaměřeny 

především na vytvoření podmínek pro co nejrychlejší a nejefektivnější čerpání prostředků 

ze Strukturálních fondů EU, které mělo umožnit rychlé adaptování českého hospodářství 

na evropský trh, zvýšení konkurenceschopnosti českých firem a reformy státního aparátu. 

2.1. Přeshraniční spolupráce v kontextu EU 

Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný 

hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, 

aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi 

EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. 

Ve středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí 

vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti. 

Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti 

(HSS), či krátce kohezní politika (koheze znamená soudržnost). HSS patří vedle 

zemědělské politiky k nejvýznamnějším evropským agendám a Evropská unie na ni 

vynakládá více než třetinu svého společného rozpočtu. Podíl kohezní politiky z hlediska 

výdajů v současném programovém období 2007 - 2013 je 35,7 % z celkového rozpočtu 

EU, což je asi 347,410 mld. €. 

Klíčovým nástrojem kohezní politiky jsou strukturální fondy EU a Fond 

soudržnosti, jejichž prostřednictvím mohou žadatelé čerpat finanční prostředky z rozpočtu 

EU. Česká republika má v současném programovém období 2007 - 2013 možnost vyčerpat 

v rámci této politiky 26,7 mld. €. 

Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj realizace evropské politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční 

prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a 

jejich regiony 
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Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy: 

Strukturální fondy:    

 Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) 

 Evropský sociální fond (ESF) 

Fond soudržnosti (FS) 

Každá členská si dojednává s Evropskou komisí tzv. Operační programy (OP), 

které jsou zprostředkujícím mezistupněm mezi třemi hlavními evropskými fondy (ERDF, 

ESF, FS) a konkrétními příjemci finanční podpory v členských státech a regionech. Jsou to 

strategické dokumenty představujících průnik priorit politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti EU a individuálních zájmů členských států. 

OP se dělí na prioritní osy, které konkrétněji vymezují, na co mohou být finance 

přidělené danému operačnímu programu vynaloženy. Prioritní osy se dále skládají z oblastí 

podpory, případně i z podoblastí podpory.
1
 

Přeshraniční spolupráce na úrovni Evropské unie nemusí probíhat jen mezi 

sousedícími členskými státy, ale i mezi státy, které nemají společnou hranici. 

2.1.1. Regionální politika EU 

Regionální politika je jedním z  nástrojů EU, kterou se zabývá politika hospodářské 

a sociální soudržnosti EU tzv. kohezní politika. Tato politika je především politikou 

solidarity. Více než třetina rozpočtu Evropské unie je věnována snížení rozdílů v rozvoji 

jednotlivých regionů a nerovností v blahobytu občanů. Prostřednictvím této politiky chce 

Unie přispět k rozvoji zaostávajících regionů, k restrukturalizaci průmyslových oblastí, 

které se ocitly v obtížné situaci, k ekonomické diverzifikaci venkovských oblastí, kde je 

zemědělství na ústupu, či k revitalizaci zanedbaných městských čtvrtí. 

Pro účely efektivního získávání prostředků z evropských fondů byly na území evropské 

unie zřízeny regiony soudržnosti. Na území našeho státu se jedná o oblasti skládající se z 

jednoho či více českých krajů, jak je patrné na obrázku č. 1 (Příloha 10 – Regiony 

soudržnosti v České republice). Evropská kohezní politika je totiž směřována především do 

územních celků s počtem obyvatel pohybujícím se mezi 800 tisíci a třemi miliony. Protože 

české kraje těchto počtů obyvatelstva většinou nedosahují, vznikly regiony 

soudržnosti Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Jihozápad, Střední Čechy, 

                                                           
1 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU
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Moravskoslezsko a Střední Morava vedené regionálními radami regionů soudržnosti. 

Toto členění na regiony soudržnosti, kterým se říká v souladu s evropskou terminologií 

také NUTS II, pokrývá celou ČR mimo hlavní město.
2
 

2.2. Přeshraniční spolupráce v kontextu ČR 

V této kapitole popíši co nejstručněji čerpání finančních prostředků přeshraniční 

spolupráce z fondů EU v kontextu České republiky v programovacím období 2007 – 2013. 

2.2.1. Regionální politika ČR 

Regionální politika představuje soubor intervencí, zaměřených podle konkrétní 

situace státu a jeho regionů a podle očekávaných vývojových tendencí, na podporu 

opatření vedoucích k růstu ekonomických aktivit a lepšímu územnímu rozložení v území a 

k rozvoji infrastruktury. Základní podmínkou je jasné definování priorit a koncentrace 

prostředků na tyto priority. 

Jejím významným cílem je konvergence regionů v rámci určitého územního celku a 

klíčovým znakem je její selektivnost, to znamená diferenciace zaměření intervencí na 

podporu vybraných problémových regionů, které výrazně zaostávají ve svém rozvoji za 

průměrem v míře, která je společensky uznána za nežádoucí. 

Úlohou státní úrovně je koncepční a výkonná činnost zákonodárných a výkonných 

složek státu v oblasti regionální politiky a podpory regionálního rozvoje, včetně 

zabezpečení prostředků státního rozpočtu a adekvátních legislativních opatření. 

Cílem státní podpory regionálního rozvoje je růst socioekonomického a 

environmentálního potenciálu regionů, zvyšování jejich konkurenceschopnosti, vyvážený 

rozvoj regionální struktury státu a snižování nepřiměřených rozdílů v úrovni 

hospodářského a sociálního rozvoje a environmentálních podmínek regionů. 

Při uplatňování principu subsidiarity v podpoře regionálního rozvoje a provádění 

regionální politiky je tedy úkolem státu zejména: 

 vytváření koncepce regionální politiky státu, 

 analýza a identifikace regionálních disparit, 

 určení problémových regionů, které je potřeba podporovat z úrovně státu, 

                                                           
2 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-politika-EU 

http://www.strukturalni-fondy.cz/Informace-o-fondech-EU/Regionalni-politika-EU#nuts
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 stanovení rozsahu a zaměření podpory státu v rámci státních programů podpory 

regionálního rozvoje k odstraňování regionálních disparit.
 3

 

 

2.2.2. Cíle v období 2007-2013 

„Zcela nově jsou pojaty cíle, které Společenství stanovilo v zájmu svého rozvoje na 

období 2007-2013. Při jejich stanovení instituce reagovaly na strategii přijatou na 

zasedání Evropské rady v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 a v Göteborgu ve 

dnech 15. a 16. června 2001. Na nich byla jako hlavní nástroj pro růst a zaměstnanost 

uznána politika hospodářské a sociální soudržnosti.“
 4
  

Ve stávajícím programovém období 2007–2013 je v České republice využíváno 26 

operačních programů, které jsou rozděleny mezi tři cíle politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti, které jsou graficky vyobrazeny na obrázku č. 2 (viz Příloha 11 - Přehled 

jednotlivých OP stanovených NRP pro ČR v období 2007-2013).  

1. Cíl Konvergence 

V jeho centru stojí podpora hospodářského a sociálního rozvoje méně vyspělých 

regionů a členských států. V České republice pod něj spadají všechny regiony 

soudržnosti s výjimkou Hl. m. Prahy a je realizovaný prostřednictvím osmi tematických 

operačních programů a sedmi regionálních operačních programů. Na cíl Konvergence 

připadá v České republice 25,89 miliard eur. 

Sedm regionálních operačních programů (ROP) pro regiony soudržnosti (NUTS 

II) s celkovou přidělenou částkou 4,66 miliard eur reprezentují: 

 ROP NUTS II Severozápad;  

 ROP NUTS II Moravskoslezsko;  

 ROP NUTS II Jihovýchod; 

 ROP NUTS II Severovýchod;  

 ROP NUTS II Střední Morava;  

 ROP NUTS II Jihozápad;  

 ROP NUTS II Střední Čechy.  

                                                           
3 Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rozvoj-regionu/zasady-regionalni-politiky-cr/1001179/46053/ 
4 Zdroj: BOHÁČKOVÁ Ivana, HRABÁNKOVÁ Magdalena, Strukturální politika Evropské unie. Brno: ERA, 2003, 125 s., ISBN 80-

86517-59-4. 
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Osm tematických operačních programů s celkovou přidělenou částkou 21,23 

miliard eur představují: 

 OP Doprava;  

 OP Životní prostředí;  

 OP Podnikání a inovace;  

 OP Výzkum a vývoj pro inovace;  

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost;  

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost;  

 Integrovaný operační program;  

 OP Technická pomoc.  

2. Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

Tento cíl podporuje regiony, které nečerpají z Konvergence. V České republice pod 

něj spadá Hl. m. Praha se dvěma operačními programy. Na cíl Regionální 

konkurenceschopnost a zaměstnanost připadá v České republice 0,42 miliardy eur: 

 OP Praha Konkurenceschopnost;  

 OP Praha Adaptabilita. 

3. Cíl Evropská územní spolupráce   

Usiluje o podporu přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce regionů.  

 V České republice pod něj spadají všechny regiony a prostředky lze čerpat z devíti 

operačních programů. Na cíl Evropská územní spolupráce připadá v České republice 0,39 

miliard eur: 

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko;  

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko;  

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko;  

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko;  

 OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko;  

 OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a 

Švýcarsko);  

 OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko, část Německa, 

Maďarsko, Slovinsko, Slovensko, část Itálie a z nečlenských zemí část 

Ukrajiny);  
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 Síťový operační program ESPON 2013 (všechny členské státy, 

Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, kandidátské státy EU);  

 Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy) 
5
. 

2.3. Přeshraniční spolupráce v kontextu Ústeckého kraje 

Ústecký kraj je v rámci naší republiky jednou z nejpostiženějších oblastí. Chemický 

průmysl a těžba hnědého uhlí jako faktory, které nejvíce ovlivňují život na severu Čech, 

zde zanechaly a dále zanechávají ohromné škody. Nejedná se pouze o ekologickou zátěž, 

ale i ekonomickou. Chemický průmysl uvadá, stejně jako těžba uhlí a lidé, kteří v těchto 

oborech pracovali, nemohou najít uplatnění. Z toho pramení velká regionální 

nezaměstnanost (Mostecko, Šluknovský výběžek atp.) a následně zvyšující se kriminalita. 

Ústecký kraj jako celek má velkou snahu všechny tyto problémy řešit a to i díky 

financím z EU. Rozvoj infrastruktury, obnova postižených oblastí, podpora zaměstnanosti, 

kultury, sportu a další aktivity Ústeckého kraje směřují k revitalizaci tohoto postiženého 

území. 

2.3.1. Regionální politika Ústeckého kraje 

Úlohou krajské úrovně je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů 

krajů v oblasti regionálního rozvoje. Orgány kraje tvoří základní stavební jednotku pro 

tvorbu a realizaci regionálního rozvoje v ČR, spolupracují s ústředními úřady státní správy 

a koordinují zájmy obcí ve věcech regionálního rozvoje nadobecního významu. 

Úkolem krajů je zejména: 

 koordinace rozvoje územního obvodu kraje a rozvoj odvětví v jejich 

samostatné působnosti; 

 koncipování vnitřní rozvojové politiky krajů, zpracování a 

implementace rozvojových programů; 

 stanovení regionálních rozvojových priorit, ovlivňování vývoje 

regionálních disparit v rámci kraje a dbát o zachování krajinné a 

hospodářské pestrosti území. 

Do 31. 12. 2002 bylo úlohou okresní úrovně dočasné zajišťování některých úkolů 

spojených s tvorbou a realizací podpory regionálního rozvoje (ve smyslu usnesení vlády 
                                                           
5 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2007-2013 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/315f1db6-9a43-4563-85f0-e086cce7e50c/ESPON-2013
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/005c7886-ad7e-4a63-a383-c8e15c61bee5/INTERACT-II
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č.258/99 a 511/99 byly okresní úřady zrušeny a jejich činnost od 1. 1. 2003 nahrazena 

obcemi s rozšířenou působností nebo kraji). 

Úlohou obecní úrovně je koncepční a výkonná činnost samosprávných orgánů obcí 

v oblasti místního rozvoje, jejich iniciační činnost v oblasti řešení nadmístních problémů a 

definování nadmístních programů a jejich participace na realizaci regionálních programů.
6
 

Ústecký kraj čerpal a čerpá finanční prostředky EU na přeshraniční spolupráci 

v rámci tzv. regionů soudržnosti na úrovni NUTS II (Severozápad) a dobrovolných 

organizací tzv. euroregionech (Krušnohoří, Labe). Nyní zde uvedu programy, ve kterých 

bylo žádáno a následně i realizováno čerpání finančních prostředků na úrovni Ústeckého 

kraje v rámci tři cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti v programovacím období  

2007-2013:  

 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost;  

 Cíl 3 - ČR a Sasko (čerpá i KŘP ÚK); 

 OP Životní prostředí; 

 OP Podnikání a inovace; 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost; 

 Integrovaný operační program (možnost čerpání pro KŘP ÚK); 

 OP Meziregionální spolupráce (INTERREG IVC); 

 OP Nadnárodní spolupráce - Střední Evropa; 

 Regionální operační program Severozápad; 

 OP Doprava; 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

                                                           
6 Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rozvoj-regionu/zasady-regionalni-politiky-cr/1001179/46053/ 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/rozvoj-regionu/zasady-regionalni-politiky-cr/1001179/46053/
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3. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor zřízený zákonem 

České národní rady ze dne 21. června 1991. Slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit 

bezpečnost osob a majetku, chránit veřejný pořádek a předcházet trestné činnosti. Plní 

rovněž úkoly podle trestního řádu a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti 

svěřené jí zákony, předpisy Evropských společenství a mezinárodní smlouvy, které jsou 

součástí právního řádu České republiky.  

           Policie České republiky je podřízena Ministerstvu vnitra. Tvoří ji policejní 

prezidium, útvary s celostátní působností, krajská ředitelství policie a útvary zřízené 

v rámci krajských ředitelství. Zákon zřizuje 14 krajských ředitelství policie. Jejich územní 

obvody se shodují s územními obvody 14 krajů České republiky. Toto platí od 1. ledna 

2010, kdy se Krajská ředitelství policie členěná dle staršího uspořádaní (Severočeský, 

Jihomoravský atd.) rozdělila dle současného krajského zřízení. 

Krajské ředitelství policie Severočeského kraje se rozdělilo na dvě samostatná 

krajská ředitelství - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (Děčín, Chomutov, 

Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí) a Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

(Česká Lípa, Liberec, Jablonec n. N., Semily). 

  I přes počáteční problémy, které tato významná změna přinesla (dělení útvarů, 

majetku, kompetencí…), si udrželi policisté v Ústeckém kraji vysokou výkonnost.    

 I v roce 2010 a 2011 je pracovní výkon a úspěšnost ústeckých policistů při řešení 

kriminality vysoká. V porovnání objemu přidělených prostředků a objemu odvedené práce 

(objasněných případů, stíhaných osob a úspěšně vyřízených kriminálních spisů) jsme v 

situaci, kdy průměrný ústecký policista odvádí o 50% více práce než průměrný český 

policista. Vysoký pracovní výkon je udržován bez ohledu na poněkud jednostranné 

hodnocení ze strany některých sdělovacích prostředků -policie nepracuje kvůli nim, 

pracuje pro občany našeho kraje. Významným oceněním práce zaměstnanců Krajského 

ředitelství policie Ústeckého kraje je Národní cena kvality České republiky, kterou Ústecké 

ředitelství získalo v roce 2010. Prestižní ocenění „Vítěz – Excelentní organizace“ v rámci 

veřejného sektoru je vrcholem vývoje Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, neboť 

po úspěších z let minulých je toto ocenění nejvyšší možné v rámci modelu Excelence. 
7
 

                                                           
7 Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/sprava-severoceskeho-kraje-o-nas-vitejte.aspx 
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     K tomuto výsledku přispěly i technické a personální prostředky, které jsou 

řešeny v rámci projektů Operačního programu Cíl 3 ČR- Sasko. 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje jako právní subjekt je organizační 

složkou státu hospodařící s prostředky státního rozpočtu. 

V kompetenci KŘP ÚK je zajišťování bezpečnosti, pořádku a předcházení trestné 

činnosti na území Ústeckého kraje a spolupráce při zajišťování svěřených úkolů ve 

spolupráci s celostátními útvary policie a ostatními Krajskými ředitelstvími policie.  

3.1. Vývoj přeshraniční spolupráce na úrovni bezpečnosti 

Policejní spolupráce v rámci Evropské unie byla poprvé institucionalizována 

Smlouvou o Evropské unii (v platnosti od roku 1993) ustanovením o policejní a soudní 

spolupráci v trestních věcech (tzv. třetí pilíř). Před rokem 1993 byly otázky policejní 

spolupráce upraveny pouze v rámci schengenské spolupráce a činnosti skupiny TREVI 

(terorismus, radikalismus, extremismus a mezinárodní násilí). Lisabonská smlouva pak 

zrušením pilířové struktury EU v podstatě posunula oblast policejní spolupráce na úroveň 

ostatních politik. 

Mezi důležité aspekty policejní spolupráce patří především úkoly národních policií 

související se schengenskou spoluprací, činností společných pohraničních center policejní 

a celní spolupráce či národních jednotek Evropského policejního úřadu (Europolu).  

Europol je agenturou Evropské unie v oblasti prosazování práva. Jeho cílem je 

pomáhat při vytváření bezpečnější Evropy prostřednictvím podpory orgánů v oblasti 

prosazování práva v členských státech Evropské unie v rámci jejich boje proti závažné 

mezinárodní trestné činnosti a terorismu. V průběhu let se osvědčil především v oblasti 

boje proti obchodování s drogami, proti sítím pachatelů zprostředkovávajících nedovolené 

přistěhovalectví a obchodu s lidmi, nezákonnému obchodování s vozidly, počítačové 

trestné činnosti, praní špinavých peněz a padělání peněz. Europol je hlavním evropským 

úřadem pro boj v oblasti padělání eura.  

Od roku 2002 mají členské státy možnost vytvářet společné vyšetřovací týmy. 

Ty umožňují příslušníkům dvou nebo více členských států pracovat společně v rámci 

kriminálního vyšetřování mezinárodního rozsahu.  

Významným nástrojem policejní spolupráce je též síť evropských vzdělávacích 

institucí CEPOL (Evropská policejní akademie), která se zaměřuje především na přípravu 
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vzdělávacích aktivit založených na společných standardech a tvorbu harmonizovaných 

programů, které jsou využity při realizaci národních vzdělávacích programů.  

Na policejní spolupráci je úzce napojena celní spolupráce. Jejím cílem je především 

zefektivnění spolupráce mezi celními správami a policií a to zejména vytvořením 

společných center, která by se podílela na prevenci a potlačování kriminality, zejména 

přeshraniční.
8
 

3.2. Zapojení do přeshraniční spolupráce 

Spolupráce Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje je historicky spjata 

s policií na území dnešního Svobodného státu Sasko. Již před rokem 1989 spolupracovali 

policisté z obou stran státní hranice. Spolupráce se dále prohlubovala a dnes je na velmi 

dobré úrovni v mnoha činnostech, kde si policisté předávají zkušenosti při společně 

pořádaných cvičeních, seminářích nebo společných hlídkách. Dnes je tato spolupráce 

umocněna společnými projekty v rámci čerpání finančních prostředků z EU.  

První možnosti spolufinancování se datují již k roku 2000, kdy v rámci projektu 

Phare CBC bylo možné vybavit a upravit několik služeben na území Severočeského kraje 

výpočetní technikou a rozvody pro tuto techniku. 

Následující možnosti spolupráce v rámci iniciativy společenství INTERREG III. A 

vyústily v dohodu o přeshraniční spolupráci a výměně informací o přeshraničních 

opatřeních uzavřenou mezi Saskou policií a Policií ČR, správou Severočeského kraje 

v oblasti dopravní, pořádkové a poříční policie a nákupu společně využívané hlídkové lodě 

WSP 01 Evropa. 

V programovacím období 2007-2013 participuje Krajské ředitelství policie 

Ústeckého kraje na financování z: 

 Integrovaného operačního programu; 

 Česko-Polské přeshraniční spolupráce; 

 Sasko-České přeshraniční spolupráce. 

Vzhledem k povaze této práce bude v praktické části řešena pouze Sasko-Česká 

přeshraniční spolupráce. Rozdělením Krajského ředitelství policie Severočeského kraje na 

ředitelství Ústecké a Liberecké, zůstala Česko-Polská přeshraniční spolupráce v gesci 

libereckého ředitelství. 

                                                           
8 Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/obecne-k-agendam-eu-461106.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D 
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Z Integrovaného operačního programu by mělo být postaveno nové Integrované 

operační středisko (IOS). Vzhledem k několika variantám, jak vlastní IOS bude vznikat a 

kdo bude čerpat finanční prostředky, nemá smysl tuto problematiku řešit. 
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4. Analýza dosavadního zapojení Krajského ředitelství policie 

Ústeckého kraje v rámci přeshraniční spolupráce 

Policie České republiky Správa Severočeského kraje, následně Krajské ředitelství 

policie Severočeského kraje a nyní Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje úzce 

spolupracovalo a stále spolupracuje se všemi policejními složkami na druhé straně hranice, 

ať už se jednalo o policejní složky na straně polské, tak o policejní složky na straně 

německé. Nyní po rozdělení KŘP na Ústecký a Liberecký kraj, spolupracuje KŘP ÚK jen 

s německou stranou -  Svobodným státem Sasko. 

Tato spolupráce je přínosem pro obě zúčastněné strany, nejen z profesního 

hlediska, ale i z finančního. Možnosti přeshraniční spolupráce a velký tok finančních 

prostředků z EU na podporu této spolupráce úspěšně rozvíjí dlouholetou práci na hranici a 

v jejím okolí.  

Tato kapitola bude věnována zejména analýze čerpání finančních prostředků 

z Operačního programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko - ČR, jelikož 

z tohoto programu je uskutečňováno nejvíce projektů v rámci KŘP ÚK. Byly zde využity 

podklady z účetnictví KŘP ÚK a shrnuty do jednoduchých tabulek, které budou sloužit 

k vyhodnocení a další práci s finančními prostředky alokovanými na přeshraniční 

spolupráci v další kapitole. 

4.1. Vznik spolupráce 

V rámci cíle „Evropská územní spolupráce“, se spolupráce PČR začala vyvíjet 

v první polovině roku 2008 poté, co byly pro Českou republiku v roce 2007 od EK 

schváleny nové operační programy přeshraniční spolupráce se sousedními státy. Jako 

první, dne 11. 12. 2007 schválila EK program přeshraniční spolupráce ČR - Polská 

republika. Dne 20. 12. 2007 schválila EK programy Svobodný stát Sasko – ČR, Svobodný 

stát Bavorsko – ČR a Rakousko – ČR a  dne 21. 12. 2007 schválila EK poslední program 

Slovenská republika – ČR. Schválené programy Cíle 3 navazují na dosavadní velmi 

úspěšné programy Iniciativy Společenství Interreg IIIA, kterých se PČR účastnila v letech 

2004–2006 po vstupu ČR do EU. Do společných příhraničních regionů poputuje do roku 

2015 celkem 742 542 271 EUR z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF). Pro 
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tuto práci řešenou přeshraniční spolupráci Svobodný stát Sasko-Česká republika bylo 

alokováno 207 396 944 EUR.
 9

  

4.2. Příprava projektu 

V dotačním období 2007-2013 je kladen větší důraz na kvalitu spolupráce mezi 

kooperujícími subjekty. Předpokladem pro získání dotačních prostředků pro přeshraniční 

projekt je splnění následujících kritérií: 

 na společném projektu se podílí z každé země alespoň jeden partner;  

 jeden z projektových partnerů převezme jako tzv. lead-partner vedoucí roli a 

tím i odpovědnost za realizaci společného přeshraničního projektu.  

Partneři splní minimálně dva z těchto čtyř požadavků:  

 společná příprava, resp. plánování projektu;  

 společná realizace projektu;  

 společný personál projektu;  

 společné financování projektu. 

Nadřazeným cílem poskytování podpory je trvalý rozvoj  dotačního území pomocí 

vytváření a realizace hospodářských, sociálních a ekologických přeshraničních aktivit a 

pomocí společných strategií.
10

 

Příprava projektů vychází z představy jednoho nebo více partnerů, kdy je navržena, 

prodiskutována a dále navržena k realizaci či přípravě projektu. K tomuto jsou tvořeny 

pracovní skupiny, které mají za úkol vytyčit cíle a vhodné nástroje k jejich naplnění. Tyto 

skupiny jsou zodpovědné jak za časový a finanční plán tak i za personální obsazení 

jednotlivých fází realizace projektu. Dále je nutné stanovit tzv. Lead partnera (LP), který 

vystupuje jako kontaktní osoba a nese celkovou odpovědnost za koordinaci, management 

projektu, organizační, obsahovou a finanční stránku projektu a publicitu projektu. Na lead 

partnera, kterého si zvolí na projektu se podílející partneři, jsou kladeny vysoké požadavky 

týkající se přeshraničního projektového managementu. Realizace a úspěch projektu ovšem 

závisí na podílu každého z partnerů projektu. 

                                                           
9 Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/preshranicni-spoluprace/ek-schvalila-op-preshranicni-spoluprace/1001636/47074/ 
10 Zdroj: http://www.ziel3-cil3.eu/cs/programm/index.html 

http://www.ziel3-cil3.eu/cs/foerdergrundlagen/foerdergebiet/index.html
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Základem projektu je projektová žádost a povinné přílohy:  Smlouva o spolupráci; 

Prohlášení kooperačních partnerů; Prohlášení o souhlasu se zpracováním dat; Ověření 

identity pro LP a Smlouva o poskytnutí dotace z ERDF. 

Pokud jsou splněna všechna potřebná kritéria pro projektovou žádost, je projekt 

předložen Lead partnerem na příslušný Společný technický sekretariát, který po 

administrativní a odborné kontrole zpracuje stanovisko, které předá Monitorovacímu 

výboru příslušnému k dotačnímu území ke schválení.  

Při přípravě projektových žádostí o dotace z evropských fondů a jejich realizaci 

v rámci Policie ČR je hlavním koordinátorem Kancelář projektů a evropských fondů 

(KPEF) Policejního prezidia ČR. Ta metodicky řídí, koordinuje a usměrňuje činnost 

krajských ředitelství policie a útvarů s celorepublikovou působností. 

4.3. Realizace projektu 

Projekt společně realizují lead partner a jeho projektoví partneři. Realizace probíhá 

dle projektové žádosti a ustanovení ve Smlouvě o poskytnutí dotace, kterou uzavře lead 

partner s poskytovatelem dotace. Formuláře a další informace potřebné k realizaci projektu 

naleznete v kapitole realizace projektu.  

Čerpat dotační prostředky je možno na základě podané žádosti o platbu až 4 x 

ročně. Žádost o platbu je vždy souhrnem prokazatelných výdajů doložitelných 

potvrzenými účetními doklady. Před podáním žádosti o platbu musí účetní doklady lead 

partnera a projektových partnerů překontrolovat a potvrdit pověřený kontrolor ohledně 

toho, zda byly výdaje realizovány řádně a v souladu s právními předpisy.  

Žádost o platbu podává pouze lead partner. K žádosti o platbu jsou přiloženy 

ověřené účetní doklady, kontrolní protokoly vydané kontrolory a zpráva informující o 

pokroku v realizaci projektu. Tyto podklady ověří zprostředkující subjekt certifikačního 

orgánu. Lead partner poté obdrží platbu a příslušné finanční prostředky dále postoupí svým 

projektovým partnerům. 

Po ukončení projektu zdokumentuje lead partner dosažené výsledky v závěrečné 

zprávě. Závěrečnou zprávu předkládá lead partner společně s poslední žádostí o platbu a 

dalšími podklady zprostředkujícímu subjektu. Po ověření podkladů bude na základě 
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získaných poznatků vyhotoven zápis z kontroly. Lead partner bude o výsledku závěrečné 

kontroly vyrozuměn a obdrží zbývající platbu.
 11

 

Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) vykonává funkci kontrolního subjektu 

pro operační programy v Cíli 3 - Evropské územní spolupráci, tedy v operačních 

programech přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce. CRR je zodpovědné za 

kontrolu způsobilosti výdajů: že vykazované výdaje jsou skutečné, že spolufinancované 

produkty a služby byly dodány v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace, že realizace 

projektu a výdaje na projekt jsou v souladu s národní legislativou a legislativou EU, že 

nedošlo k dvojímu financování z různých programů EU nebo národních programů a v 

neposlední řadě že předkládané žádosti o platbu jsou v pořádku.
 12

 

4.4. OP přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko-ČR 

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Sasko je určen pro české kraje 

Karlovarský, Ústecký a Liberecký, z německé strany jde o regiony Vogtlandkreis, Aue-

Schwarzenberg, Annaberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Freiberg, Weißeritzkreis, Sächsische 

Schweiz, Bautzen, Löbau-Zittau, Zwickauer Land, Stollberg, Mittweida, Meißen, Kamenz, 

Niederschlesischer Oberlausitzkreis, Saale-Orla-Kreis, Greiz a statutární města Zwickau, 

Chemnitz, Dresden, Görlitz a Hoyerswerda a Plauen. 

Operační program nahrazuje dosavadní úspěšný program iniciativy Společenství 

Interreg IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko 2004-2006, jehož ústřední částí bylo 

vybudování přeshraničního komunikačního a informačního systému podporujícího 

policejní úředníky z obou zemí při řešení trestních činů. V rámci projektu bylo vytvořeno 

rozhraní pro výměnu dat mezi příslušným specializovaným softwarem obou zemí. Byly 

realizovány semináře pro vedoucí pracovníky, pracovní a praktická cvičení českých a 

saských jednotek zvláštního určení, jejichž prostřednictvím byly navzájem poznány 

postupy a způsoby práce. Tím byly vytvořeny základy pro efektivnější přeshraniční 

spolupráci a to nejen pro nové programovací období  2007-2013, ale i do budoucna. O tom 

svědčí i největší počet doposud navržených a schválených projektů. 

Globálním cílem nového OP je realizace přeshraničních hospodářských, sociálních 

a ekologických aktivit prostřednictvím společných strategií podporujících udržitelný 

teritoriální rozvoj, v rámci kterého byly stanoveny 3 prioritní osy : 
                                                           
11 Zdroj: http://www.ziel3-cil3.eu/cs/foerderverfahren/umsetzung/index.html 
12 Zdroj: http://www.crr.cz/cs/programy-eu/role-crr/ 
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1. prioritní osa - Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území; 

2. prioritní osa - Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu; 

3. prioritní osa - Zlepšení situace přírody a životního prostředí. 

Na základě dlouholeté a efektivně se rozvíjející spolupráce policejních jednotek 

v příhraniční oblasti bylo v rámci operačního projektu, prioritní osy 1. a oblasti podpory 

1.3 předloženo ke schválení celkem devět projektů, které jsou uvedeny v tabulce č.1. 

Tab. 1 - Přehled projektů v rámci spolufinancování z EU a jejich označení 

Projekty KŘP ÚK Číselné označení 

Sasko - Česká přeshraniční spolupráce 

Portál pro informační podporu při rozhodování za krizových 

situací (Optimalizace přeshraniční koordinace řízení) 
214111_9037 

Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (boj proti 

extremismu/mobilní monitorovací centrum 
214113_9016 

Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (služební 

kynologie) 
214113_9017 

Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (silniční 

doprava) 
214113_9018 

Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (dopravní a 

pořádková policie) 
214113_9019 

Prohloubení přeshraniční spolupráce na úseku potírání 

kriminality 
100013423 

Společná hlídková činnost při krizových situacích 114113_0339 

Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a drogové 

kriminality 
114113_0362 

Zdroj: vlastní zpracování, z podkladů KŘP Ústeckého kraje 

  

Níže již budou řešeny projekty uvedené v tabulce a financované v rámci 

přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika ze strukturálních fondů 

ERDF. 
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4.5. Portál pro informační podporu při rozhodování za krizových situací 

Cílem projektu „Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací 

(optimalizace přeshraniční koordinace a krizového managementu k zajištění odvrácení 

nebezpečí)“, jak zní celý jeho název je usnadnění a zlepšení nalézání postupů řešení 

nebezpečných a život ohrožující situací (např. povodně, velké lesní požáry, těžké dopravní 

nehody) ze strany odpovědných subjektů na obou stranách hranice (krizové štáby, vedoucí 

úřadů a další zúčastněné subjekty). K tomu, aby bylo možné výše uvedené situace řešit 

bylo v rámci projektu naplánováno pro Policii ČR vybavení systémem UNICAM, což je 

technologie, která zajišťuje přenos z městských kamerových systémů na území Ústeckého 

kraje, kamer na dálnici D8 a vybraných silnicích 1. třídy (na území Ústeckého kraje) na 

operační středisko Krajského ředitelství ÚK a propojení s portálem pro krizové řízení. Dále 

byly nakoupeny sady LOOK do vybraných služebních vozidel na každém Územním 

odboru policie Ústeckého kraje. Tato technologie umí i z jedoucího auta načíst registrační 

značku vozidla a perlustrovat její identitu. Partnery tohoto projektu jsou: 

 Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí n/L; 

 Krajský úřad Ústí n/L (LP); 

 Zemský úřad Saské Švýcarsko; 

 Institut pro systémy dopravy a infrastruktury Dresden. 

Alokované finanční prostředky, jejich čerpání a zůstatek jsou uvedeny v tabulce 

č.2. 

Tab. 2 - Přehled čerpání v rámci projektu Portál pro informační podporu… 

Projekt 
Rozpočet 

celkem 

Čerpání  v Kč 

2009 2010 2011 Celkem Zůstatek 

Portál pro informační 

podporu 

9 000 000,00 0 7 811 436,00 35 370,00 7 846 806,00  1 153 194, 00 

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů KŘP Ústeckého kraje 

Cílem tohoto projektu je vývoj systému podpory s přeshraniční působnosti, 

integrace dat na obou stranách hranice pro krizové plánování a operativní použití, 

usnadnění vzájemných dorozumívacích prostředků a v neposlední řadě cvičení a školení za 

přítomnosti složek podílejících se na řešení mimořádných událostí. Hlavní předností tohoto 

projektu je zlepšení akceschopnosti všech zúčastněných složek a reakce na nastalé 

mimořádné události. 
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Výsledky projektu usnadní a zlepší nalézání postupů řešení krizových situací ze 

strany odpovědných subjektů na obou stranách hranice. Bude usnadněna spolupráce 

zásahových složek (hasičského sboru, zdravotní záchranné služby, sil ochrany obyvatelstva 

a policie) s přeshraničním dopadem. Nejvíce přispěje systém s přeshraniční působnosti 

k informování a varování obyvatelstva na obou stranách hranice. Do budoucna budou 

výsledky projektu představovat integrovanou součást krizového řízení managementu 

v dotačním území. Společná koncepce projektu trvale zajistí poskytování jednotného 

přehledu rizik a krizové situace, dále efektivní provádění zásahů v příhraničním regionu, 

která povede k podstatnému snížení ztrát na životech, škod na zdraví, životním prostředí a 

majetku.
13

 

4.6. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (boj proti 

extremismu/mobilní monitorovací centrum) 

Tento projekt je koncipován, jak již název napovídá na podporu policejních složek 

pro boj s extremismem. Tato oblast byla až do roku 2007 bagatelizována, ale zkušenosti 

z extrémistických akcí (na české straně např. Janov) jasně ukázala, že technické vybavení 

pořádkových jednotek je nedostačující, hlavně z hlediska dokumentace protiprávního 

jednání při akcích s větším počtem osob a chybějící důkazní materiál limitoval policii 

v účinnějším boji proti extremismu, kdy většinu pachatelů nemohla obvinit. Z tohoto 

projektu bylo pro potřeby policie, kromě drobného materiálu (navigace, záznamová media, 

telefony), pořízeno vozidlo Mobilní monitorovací centrum, jehož cena byla 6 847 563Kč. 

Toto vozidlo, jež je zobrazeno na obrázku č. 3 (viz Příloha 12 - Mobilní monitorovací 

centrum), je určeno k záznamu protiprávního jednání a je k této činnosti patřičně 

vybaveno. Na samotném automobilu jsou 3 kamery (1x z vysokým rozlišením, 2x 

rychlootočné na stožáru, který se může vysunout až do šestimetrové výšky. Dále je toto 

vozidlo vybaveno čtyřmi kamerami s bezdrátovým přenosem, které se dají rozmístit do 

vzdáleností, které dovolí šíření signálu. Tyto kamery se dají ovládat z pracoviště operátora. 

Všechny tyto kamery jsou neustále nahrávány a operátor toto nahrávání nemůže vypnout. 

Po pořízení tohoto vozidla a zacvičení obsluhy bylo toto vozidlo okamžitě 

nasazováno.  MMC bylo použito devětkrát ve výcviku za přítomnosti pořádkové jednotky 

                                                           
13 Zdroj: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Ústí nad Labem. Projektové žádosti program Cíl 3 na podporu přeshraniční 
spolupráce   mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 2008 



Bc. Ivan Protiva - ANALÝZA ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU POLICIE ČR… 

 

21 
2012 

KŘP ÚK a PCH-E. Nasazeno bylo celkem u 16 akcí, například při zajištění fotbalového 

turnaje konaném v Děčíně za účasti týmu ze SRN – Dynamo Drážďany, šesti rizikových 

fotbalových turnajů 1. Gambrinus ligy a devíti bezpečnostních opatření s extremistickým 

podtextem. Jednalo se o dva koncerty a sedm extremistických akcí (shromáždění, srazy a 

demonstrace), kterých se účastnilo cca 1 200 osob. Jednalo se například o smuteční pochod 

k úmrtí Miloše Rehy v Mostě a Litvínově, kterého se účastnilo 150 národních aktivistů 

nebo pochod příznivců Dělnické strany sociální spravedlnosti v listopadu 2010 v Janově. S 

využitím MMC byly v průběhu roku 2010 na výše popsaných akcích zjištěny a 

zadokumentovány čtyři protiprávní jednání: tři na sportovních akcích a jednou na pochodu 

extrémistů. Zjištěno bylo osm přestupků proti majetku a občanskému soužití spáchaných 

11 osobami. V roce 2011 se toto vozidlo podílelo na zajištění pořádku při extremistických 

akcích v Krupce (pochod DSSS za Patrika), v Mostě a Litvínově (Miloš Reha), ve 

Varnsdorfu, v Rotavě (pochod DSSS) a rizikových sportovních utkání. Toto vozidlo 

splňuje svůj účel, jak po stránce na které bylo určeno (dokumentace protiprávního jednání), 

tak po stránce preventivní. 

  Na tomto projektu se jako partneři podíleli: 

 Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem; 

 Polizeidirektion Chemnitz – Erzgebirge. 

Alokované finanční prostředky, jejich čerpání a zůstatek jsou uvedeny v tabulce č.3. 

Tab. 3 - Přehled čerpání v rámci projektu Mobilní monitorovací centrum 

Projekt 
Rozpočet 

celkem 

Čerpání  v Kč 

2009 2010 2011 Celkem Zůstatek 

MMC 

7 876 750 6 886 171,4 22 735,17 46 474 6 955 380,57 921 369, 43 

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů KŘP Ústeckého kraje 

Výsledkem projektu je rozšíření spolupráce pořádkových jednotek české a saské 

policie v boji proti kriminalitě s podtextem extremismu, zvládnutí situací a nasazení 

v rámci přeshraničních policejních opatření, snížení bezpečnostních deficitů a zlepšení 

pocitu bezpečí obyvatel, výměna informací k policejně relevantním situacím a další 

vzdělávání k získání znalostí práva EU. Z dlouhodobého hlediska lze konstatovat, že 

v souvislosti se zlepšením spolupráce české a saské policie při společných nasazeních a 

cvičeních v příhraničí dojde ke zlepšení prevence a potírání trestné činnost; posílení pocitu 
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bezpečí obyvatelstva v příhraničním regionu; zvýšení hospodářského významu a celkové 

turistické atraktivitě regionů; pozitivnímu vnímání obyvatelstva společného nasazení 

policejních složek při bezpečnostních opatřeních.
 14

 

4.7. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (služební kynologie) 

Zrušení kontrol na vnitřní hranici ČR a SRN dne 21.12.2007 bylo významnou 

událostí, která klade na saskou a českou policii nové požadavky. Bylo třeba zintenzivnit 

spolupráci zaměřenou na boj proti kriminalitě a ochranu klidu a veřej. pořádku za 

podmínek společného Schengenského prostoru. Nasazení speciálních služebních psů jako 

účinný prostředek boje proti kriminalitě s extremistickým pozadím a drogovým deliktům 

nabývá na významu. 

Obsahem projektu bylo zintenzivnění spolupráce mezi Policejním ředitelství 

Chemnitz-Erzgebirge a ředitelstvím PČR Správy Severočeského kraje, na územích 

Územního odboru Most a Chomutov, v oblasti služební kynologie s cílem předcházet, 

potírat, odhalovat a objasňovat závažné trestné činy. Zde nabývá nasazení služebních psů 

na významu. Společné další vzdělávání, prověrky výkonu služeb, psů, společná opatření v 

příhraničí a pořízení standardizovaných prostředků nasazení přispívají k upevnění veřejné 

bezpečnosti a pořádku v příhraničí.
 15

 

V rámci tohoto projektu jsou uskutečňována společná cvičení českých a saských 

psovodů a jejich společné nasazení v příhraničním prostoru k běžnému výkonu služby 

včetně policejních akcí a opatření. K tomuto účelu byla pořízena pro vybavení skupin 

služební kynologie speciální vozidla pro přepravu psů v horském terénu, která pomáhají 

k přepravě osádky včetně psů na místa, která byla se stávající technikou nemyslitelná a 

rychlost zásahu se tím značně zrychlila. 

  Na tomto projektu se jako partneři podíleli: 

 Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem; 

 Polizeidirektion Chemnitz – Erzgebirge (LP). 

Alokované finanční prostředky, jejich čerpání a zůstatek jsou uvedeny v tabulce č.4 na 

straně 23. 

 

                                                           
14 Zdroj: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Ústí nad Labem. Projektové žádosti program Cíl 3 na podporu přeshraniční 

spolupráce   mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 2008 
15 Zdroj:http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu-cil-3-ziel-3.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d (Projektová žádost) 
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Tab. 4 - Přehled čerpání v rámci projektu Služební kynologie 

Projekt 
Rozpočet 

celkem 

Čerpání  v Kč 

2009 2010 2011 Celkem Zůstatek 

Služební 

kynologie 
4 522 500,00 4 015 185,94 24 518,42 132 488,6 4 172 192,96 350 307,04 

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů KŘP Ústeckého kraje 

Pro obě zúčastněné strany je velkým pozitivem profesní růst a předávání 

zkušeností, stejně jako společná nasazení a společné hlídky, díky kterým se pomalu 

odbourává jazyková bariéra, díky čemuž jsou nyní zákroky daleko efektivnější a rychlejší. 

4.8. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (silniční doprava) 

Rostoucí nákladní i osobní doprava mezi ČR a SRN, vzrůstající konkurence a tlak 

závazných termínů zvyšujících bezpečnostní riziko nákladní dopravy v příhraničí, rovněž 

nárůst přepravy nebezpečných nákladů představující nebezpečí pro oblast Krušných hor na 

obou stranách hranice včetně okolních regionů a v neposlední řadě posunutí vnější hranice 

Schengenského prostoru byly podnětem pro realizaci nového projektu. 

Cílem projektu je rozvoj spolupráce a vytvoření předpokladů pro příhraniční 

kontroly komerční přepravy osob (autobusová doprava) a nebezpečných nákladů. 

Základem této spolupráce jsou cílená opatření, jako např. společný výkon služby, 

hospitace, vzdělávání v oblasti právních norem partnera a získání nové mobilní kontrolní 

techniky.
 16

 

V rámci tohoto projektu byla pro oba partnery pořízena speciální vozidla na 

kontrolu nebezpečných nákladů. Na české straně je toto vozidlo umístěno na Územním 

odboru Chomutov, kde monitoruje dopravní tepny, jak od Karlových Varů, tak od hory Sv. 

Šebestiána, kde je zaznamenán zvyšující se nárůst dopravy 

 Na tomto projektu se jako partneři podíleli: 

 Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem; 

 Polizeidirektion Chemnitz – Erzgebirge (LP). 

Alokované finanční prostředky, jejich čerpání a zůstatek jsou uvedeny v tabulce č.5 na 

straně 24. 

 

                                                           
16 Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu-cil-3-ziel-3.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d (Projektová žádost) 

http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu-cil-3-ziel-3.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d%20(Projektová
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Tab. 5 - Přehled čerpání v rámci projektu Silniční doprava 

Projekt 
Rozpočet 

celkem 

Čerpání  v Kč 

2009 2010 2011 Celkem Zůstatek 

Silniční 

doprava 
2 890 500,00 2 422 908,73 39 575,26 115 500,05 2 577 984,04 312 515,96 

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů KŘP Ústeckého kraje 

Výsledkem projektu je zlepšení spolupráce saských a českých policistů v rámci 

společného výkonu služeb a s tím související i preventivní působení na bezpečnost 

dopravy. Výrazně se zlepšilo i vnímání těchto kontrol obyvatelstvem, jako přínos pro 

bezpečnost silniční dopravy. 

4.9. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí (dopravní a pořádková 

policie 

Nárůst turistického ruchu, komerční dopravy mezi ČR a SRN a přepravy 

nebezpečných nákladů přes státní hranice představující pro Krušné hory a přilehlé regiony 

vysoké bezpečnostní riziko byly skutečnostmi, na základě kterých vznikl nový projekt. 

Záměrem projektu je rozvoj spolupráce a vytvoření předpokladů pro přeshraniční 

spolupráci české a saské policie, přičemž bylo zřízeno stálé grémium vedoucích 

pracovníků dopravní a pořádkové policie. Dalším cílem tohoto projektu byla opatření za 

účelem dalšího vzdělávání, jako např. hospitace, společný výcvik služby v rámci dopravní 

a pořádkové policie, jazykové vzdělávání a získání nutné speciální techniky.  

Ve výčtu pozitivních dopadů projektu je v rámci dotačního území nutno 

vyzdvihnout: zlepšení spolupráce české a saské policie při společném výkonu služby; 

posílení pocitu bezpečí obyvatelstva; zlepšení prevence a potírání přeshraniční kriminality; 

pozitivní vnímání obyvatelstva společného nasazení policejních složek, posílení turistické 

a hospodářské atraktivity regionu.
 17

 

V rámci tohoto projektu bylo policii KŘP ÚK v březnu 2010 pořízeno speciální 

vozidlo pro Dálniční oddělení Řehlovice, jež je vyobrazeno na obrázku č. 4(viz Příloha 13- 

Speciální vozidlo pro silniční dopravu) na kontrolu osobní přepravy, nebezpečných 

nákladů, která jsou vybavena váhami na kontrolu hmotnosti vozidel (přetížení apod.), 

elektronickým zařízením na kontrolu tzv. kotoučků (doba jízdy, přestávky), zařízení na 

                                                           
17 Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu-cil-3-ziel-3.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 
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kontrolu průjezdu mýtných bran, elektronické překladače se všemi používanými jazyky, 

notebook s mobilním připojením na internet, který umožňuje elektronickou komunikaci 

s přepravcem. 

Díky tomuto vozidlu bylo od jeho pořízení tj. březen 2010 do března 2012 

zkontrolováno 3832 vozidel, uloženo 2686 blokových pokut v hodnotě 2 908 000 Kč a 

bylo dáno 140 podnětů k zahájení správního řízení na příslušné úřady. Tato čísla jasně 

naznačují, že tento projekt se ubírá správným směrem a je nutné se této problematice 

nadále věnovat a rozvíjet ji. 

Na tomto projektu se jako partneři podíleli: 

 Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem; 

 Polizeidirektion Oberes Elbtal – Oestergebirge Dresden (LP). 

Alokované finanční prostředky, jejich čerpání a zůstatek jsou uvedeny v tabulce č.6. 

Tab. 6 - Přehled čerpání v rámci projektu Dopravní a pořádková policie 

Projekt 
Rozpočet 

celkem 

Čerpání  v Kč 

2009 2010 2011 Celkem Zůstatek 

Dopravní a 

pořádková policie 

5 436 

250,00 

148 

932,16 

4 257 

339,96 

192 

563,63 

4 598 

835,75 
837 

414,25 

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů KŘP Ústeckého kraje 

Výsledkem tohoto projektu, jak je již výše napsáno, je zlepšení spolupráce při 

výkonu společných hlídek, jazykové kurzy a zlepšení odhalování nebezpečných nákladů, 

špatného stavu vozidel a jiných nešvarů se kterými se i jako běžní řidiči setkáváme na 

našich silnicích. 

4.10. Prohloubení přeshraniční spolupráce na úseku potírání kriminality 

Důvodem pro navržení projektu byla narůstající kriminalita v příhraničním regionu. 

Po rozšíření Schengenského prostoru mohou pachatelé trestné činnosti snadněji 

překračovat státní hranice. Tím je podstatně ztíženo odhalování a objasňování přeshraniční 

kriminality. Projekt položí základy pro trvalou, dobře organizovanou a efektivní spolupráci 

útvarů kriminální policie. Organizační formy spolupráce dosáhnou v projektovém období 

plnou funkčnost a splní tak nejen hlavní cíle projektu, ale i specifický cíl „Zlepšení 

spolupráce pro zajištění bezpečnosti ve společném pohraničí“. K jeho naplnění projekt 

přispěje nejen společnou analýzou existující přeshraniční kriminality, také poskytováním 
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informací a ochranných opatření proti kriminalitě veřejnosti a dále zvyšováním jazykové 

kompetence společnou jazykovou výukou. 

Budou vytvořeny předpoklady pro úspěšné přeshraniční potírání kriminality, která 

neztroskotá na územní platnosti národní trestně-právní legislativy. Vznikne česko-saské 

grémium pracovníků kriminální policie, které bude formulovat společné úkoly a 

koordinovat jejich následné plnění.  

Formy a organizace spolupráce útvarů kriminální policie projektových partnerů 

budou zachovány i po ukončení projektu. Povedou k trvalému zlepšení veřejného pořádku 

a bezpečnosti ve společném pohraničí a přispějí tak k akceptování procesu evropského 

sjednocování ze strany obyvatelstva příhraničí. Bude se dále zvyšovat pocit bezpečí, čímž 

bude posilována turistická a hospodářská atraktivita tohoto pohraničního regionu.
 18

 

Je to první projekt, ze kterého se nepořizuje technika, ale je zaměřen na spolupráci 

pracovníků kriminální policie. Jedním z předpokladů úzké spolupráce je dobrá jazyková 

vybavenost, která v této činnosti je více než nutná, stejně jako zkušenosti a umění je 

předávat dál. Zřízení společného grémia řídících pracovníků kriminální policie k 

pravidelnému přijímání potřebných opatření k řešení přeshraniční kriminality je další 

možností jak zlepšovat její potírání.  

Na tomto projektu se jako partneři podíleli: 

 Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem; 

 Polizeidirektion Oberes Elbtal – Oestergebirge Dresden (LP). 

Alokované finanční prostředky, jejich čerpání a zůstatek jsou uvedeny v tabulce č.7. 

Tab. 7 - Přehled čerpání v rámci projektu Potírání kriminality 

Projekt 
Rozpočet 

celkem 

Čerpání  v Kč 

2009 2010 2011 Celkem Zůstatek 

Potírání 

kriminality 
581 250,00 90 762,00 150 927,01 94 838,40 336 527,41 244 722,59 

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů KŘP Ústeckého kraje 

Výsledkem tohoto projektu jsou společná setkání nejen vedoucích pracovníků 

kriminální služby obou zúčastněných partnerů, ale i pracovních skupin pracujících na 

různých případech přeshraniční kriminality a prohlubování a předávání znalostí i díky lepší 

jazykové vybavenosti. 

                                                           
18 Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu-cil-3-ziel-3.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d  (Projektová žádost) 

http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu-cil-3-ziel-3.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d
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4.11. Společná hlídková činnost v krizových situacích 

Přestože od roku 2006 provádí Poříční policie Sasko s Policií ČR společnou 

hlídkovou činnost na řece Labi, jejímž cílem je v rámci přeshraniční spolupráce zajištění 

veřejného pořádku a bezpečnosti, nelze z důvodu různorodosti situací a různých podmínek 

splavnosti řeky (povodně, nízký stav vody apod.) plnit všechny úkoly společně.  

Smyslem projektu je rozšířit možnost nasazení společných přeshraničních hlídek a 

s novým technickým vybavením pro řešení krizových situací (povodní a nízkého stavu 

vodního toku řeky Labe) zkvalitnit činnost obou policií. Konkrétně nasazením 

nízkoproudých lodí bude možno provádět společnou kontrolní činnost průmyslové lodní 

dopravy a sportovní plavby v příhraničních oblastech. S možností rychlé přepravy lodí na 

místa zásahu se několikrát zvýší akceschopnost společných hlídek. 

Realizací projektu bude zacelen volný prostor existující v oblasti zajištění 

veřejného pořádku, bezpečnosti lodní dopravy v příhraničních oblastech, což přispěje k 

vyšší ochraně zdraví a majetku, práv a svobod občanů a jejich celkového pocitu bezpečí.
 19

 

Tento projekt je teprve nyní realizován, proto zůstatek finančních prostředků 

alokovaných pro realizaci je zatím dílčí, protože není uzavřeno jejich čerpání. Z tohoto 

projektu bude pořízena pro KŘP ÚK nízkoproudá loď a tažné vozidlo, budou financována 

společná cvičení a kooperace obou partnerů. 

Na tomto projektu se jako partneři podílejí: 

 Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem; 

 Landespolizeidirektion Zentrale Dienste Sachsen (LP). 

Alokované finanční prostředky, jejich čerpání a zůstatek jsou uvedeny v tabulce č.8. 

Tab. 8 - Přehled čerpání v rámci projektu Společná hlídková činnost 

Projekt 
Rozpočet 

celkem 

Čerpání  v Kč 

2009 2010 2011 Celkem Zůstatek 

Společná 

hlídková 

činnost 

5 666 192,00 0 0 192 422,81 192 422,81 5 473 769,19 

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů KŘP Ústeckého kraje 

 Vyhodnocení projektu zatím není možné vzhledem k tomu, že zatím nebyl naplno 

realizován. 

                                                           
19 Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu-cil-3-ziel-3.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d (Projektová žádost) 

http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu-cil-3-ziel-3.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d
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4.12. Zlepšení bezpečnosti v česko-saském příhraničí - Potlačení a stíhání 

přeshraniční autokriminality a drogové kriminality 

Rozšíření Schengenského prostoru umožnilo volné překračování hranic i 

pachatelům. Tím je ztíženo odhalování a objasňování trestných činů v příhraničí. Ochrana 

veřejného pořádku a bezpečnosti a společný postup proti nárůstu příhraniční kriminality, 

hlavně v oblasti majetkových a drogových deliktů musí probíhat koordinovaně. Klíčové je 

přitom využití speciálně vycvičených služebních psů a rychlé vyhledávání a zajišťování 

stop.  

Cílem projektu je prohloubení spolupráce projektových partnerů. K tomu se plánuje 

realizace těchto aktivit: 

- zavedení spol. preventivních akcí; 

- zavedení spol. hlídek psovodů; 

- zavedení recipročních školení k prevenci a represi autokriminality a drogové 

kriminality; 

- setkání vedoucích přeshraničně sousedících obvodních oddělení; 

- společné specializační vzdělávání psovodů a psů; 

- jednání společných pracovních grémií vnější služby a kriminální služby; 

- společný výkon služby - hlídky, dopravní kontroly a preventivní kontroly bez 

konkrétního podezření; 

- nástavbové kursy češtiny pro policisty (LP). 

Pro KŘP ÚK se v tomto projektu počítá s pořízením následující techniky - 3 

vozidla pro kynology, 1 speciální vozidlo pro prevenci, 1 zařízení pro videopřenosy a 

testery drog.
 20

 

Na tomto projektu se jako partneři podílejí: 

 Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Ústí nad Labem; 

 Polizeidirektion Oberes Elbtal – Oestergebirge Dresden (LP). 

Alokované finanční prostředky, jejich čerpání a zůstatek jsou uvedeny v tabulce č. 9 na 

straně 29.  

                                                           
20 Zdroj: http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu-cil-3-ziel-3.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d  (Projektová žádost) 

http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu-cil-3-ziel-3.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d
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Tab. 9 - Přehled čerpání v rámci projektu Autokriminalita a drogová kriminalita 

Projekt 
Rozpočet 

celkem 

Čerpání  v Kč 

2009 2010 2011 Celkem Zůstatek 

Potírání autokrim. 

a drogové krim. 
7 872 004,00 0,00 0,00 21 492,00 21 492,00 7 850 512,00 

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů KŘP Ústeckého kraje 

Ani u tohoto projektu není možné žádné vyhodnocení, protože není jasné, zda výše 

uvedené technické vybavení bude realizováno a v jakém množství. 

4.13. Zhodnocení a celková sumarizace  

Zanalyzováním dostupných dat u výše uvedených projektů lze odvodit, že 

realizované projekty naplnily z obsahové stránky svojí náplň. Problémem je 

profinancování projektu. 

Vzhledem k tomu, že celkové hodnocení projektu přísluší vedoucímu partnerovi 

(LP), jsou u popisovaných projektů hodnoceny aktivity a investiční prostředky 

projektového partnera Policie ČR bez aktivity a investic zahraničního partnera.  

U každého z projektu byly uvedeny tabulky, které dokládají financování. Je to 

souhrn investičních a neinvestičních výdajů, které byly na každý projekt vynaloženy. 

Rozdíly cen a následné zůstatky vznikly ze dvou důvodů.  

Prvním důvodem je rozdíl cen při plánování projektu a při jeho realizaci na základě 

nabídkové ceny vítězné firmy ve výběrovém řízení.  Jedná se především o zůstatky 

z nákupu technického vybavení a jazykových kurzů. 

Druhým důvodem jsou v daleko menší míře (oproti návrhu projektu) realizované 

společné hlídky a společná cvičení, které se i díky snižování počtu policistů nemohou 

uskutečnit z důvodu standardně vykonávaných činností v rámci služby. 

Dva z projektů čekající na realizaci, jsem do zůstatku také zahrnul, protože není 

jasné, jak bude čerpání a realizace projektů probíhat. Díky tomu jsem v následující 

souhrnné tabulce č.10 (str. 30) započítával zůstatky i z těchto projektů.  
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Tab. 10 - Přehled čerpání Souhrn – Všechny projekty 

Projekt 
Rozpočet 

celkem 

Čerpání  v Kč 

2009 2010 2011 Celkem Zůstatek 

Celkem 43 845 446,00 13 563 960,23 12 306 531,82 831 149,49 26 701 641,50 17 143 804,46 

Zdroj: vlastní zpracování z podkladů KŘP Ústeckého kraje 

Na základě výše uvedeného zůstatku, u kterého budu brát v potaz možné 

profinancování u neukončených projektů, můžeme hovořit o zhruba 5 milionech korun, 

které by se daly využít na nový projekt, který bude řešen v další kapitole. 

  



Bc. Ivan Protiva - ANALÝZA ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU POLICIE ČR… 

 

31 
2012 

5. Hlavní oblasti s nejvyšším potenciálem zapojení Krajského 

ředitelství policie Ústeckého kraje v dalším období  

Cílem této kapitoly je zjistit, jaké hlavní oblasti jsou vhodné pro možnosti 

financování v rámci přeshraniční spolupráce. Vzhledem k výše uvedenému zůstatku 

v tomto programovacím období a s ohledem na uskutečněné projekty si myslím, že je 

potřebné se zaměřit i na kriminalisticko-technickou spolupráci. V rámci této kapitoly bude 

zpracována projektová žádost týkající se právě této oblasti. Projektová žádost byla 

zpracována dle systému Benefit7 a po prostudování projektových žádostí výše uvedených 

projektů. Harmonogramy a finanční plnění vychází z teoretických úvah zpracovatele. 

Projektová žádost je standardně zpracovávána v obou jazycích, ale do této práce si 

dovolím tuto žádost zpracovávat jen v češtině kromě místních názvů, ale posloupnost bude 

stejná. 

5.1. Projektová žádost Programu Cíle 3 na podporu přeshraniční 

spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013. 

Projektovou žádost je potřeba kompletně elektronicky vyplnit dvojjazyčně (v 

češtině a v němčině) a v tištěné podobě podat ve 2 vyhotoveních s právoplatným podpisem 

na Společný technický sekretariát (JTS) při Saské rozvojové bance - dotační bance - v 

Drážďanech. Čeští lead partneři mohou své žádosti podat i na příslušný krajský úřad v 

České republice. 

Oficiální registrace žádosti probíhá na JTS v případě kladného výsledku kontroly 

formálních náležitostí a v případě vystavení kladného odborného stanoviska. 

5.2. Všeobecné údaje o projektu 

V tomto bodě musí být stručně charakterizován a popsán projekt, jeho zařazení, 

umístění, realizace. 

5.2.1. Název projektu 

Společná přeshraniční spolupráce na poli kriminalisticko-technické práce na místě 

činu. 
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5.2.2. Zařazení projektu 

Zde musí být zařazen projekt nejprve do jedné prioritní osy a poté do oblasti 

podpory podle Realizačního dokumentu: 

 Číslo prioritní osy : 1 

 Název prioritní osy: Rozvoj společenských rámcových podmínek 

v dotačním území 

 Číslo oblasti podpory: 1.3. 

 Název oblasti podpory: Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných 

služeb, ochraně proti katastrofám a požární ochrany 

5.2.3. Umístění projektu 

Zde musí být uveden územní dopad projektu všech kooperačních partnerů: 

 na saské straně: 

- Landkreis Mittelsachsen;  

- Erzgebirgskreis; 

- Landkreis Zwickau; 

- Stadt Chemnitz. 

 na české straně: 

- Ústecký kraj. 

 na úrovni euroregionů: 

- Euroregion EUREGIO EGRENSIS; 

- Euroregion Erzgebirge/Krušnohoří. 

Místo realizace projektu u žadatele (LP) a projektového partnera: 

 Lead partner (LP) v dotačním území – Chemnitz, Stadt; 

 Projektový partner (PP001) v dotačním území – Ústí nad Labem-město. 

5.2.4. Doba realizace projektu 

Zde musí být zadána plánovaná doba realizace projektu (den/měsíc/rok). Doba 

realizace projektu by zpravidla neměla být delší jak tři roky. Datum zahájení projektu je 

dnem vzniku prvního výdaje projektu (nevztahují se výdaje na přípravu). Datum ukončení 

projektu je den plánovaného posledního výdaje projektu. 

Datum zahájení projektu: 1.6. 2012 
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Datum ukončení projektu: 31.12. 2013 

5.3. Údaje o žadateli (lead partnerovi) 

V této části musí být uvedeny všechny informace a údaje o žadateli projektu (LP). 

5.3.1. Název 

Firma / Instituce:  Polizeidirektion Chemnitz-Erzgebirge /Direktionsbüro 

5.3.2. Právní forma 

Právní forma:      Körperschaften öffentlich Rechts (subjekt veřejně právní) 

5.3.3. Datum založení (u sdružení a podniků) a identifikační číslo 

Datum založení:   1. 1. 2005 

Identifikační číslo: / 

5.3.4. Obor činnosti/odvětví 1 

 Obor činnosti / odvětví: veřejná bezpečnost a pořádek 

5.3.5 Adresa sídla žadatele (lead partnera) 

V této části projektové žádosti musí být uvedena přesná adresa lead partnera, jak je 

uvedeno v tabulce č.11 (viz Příloha 1 - Adresa sídla lead partnera). 

 

5.3.6 Statutární zástupce žadatele (lead partnera) 

Každá projektová žádost musí obsahovat iniciály a zařazení statutárního zástupce 

lead partnera, jak je uvedeno v tabulce č.12 (viz Příloha 2 Statutární zástupce lead 

partnera). 



Bc. Ivan Protiva - ANALÝZA ROZVOJOVÉHO POTENCIÁLU POLICIE ČR… 

 

34 
2012 

5.3.7. Kontaktní osoba projektu 

V této části projektové žádosti musí být uvedeny údaje o osobě pověřené řízením 

projektu na straně lead partnera. Údaje jsou uvedeny v tabulce č.13 (viz Příloha 3 - 

Kontaktní osoba lead partnera). 

 

5.3.8. Oprávnění k odpočtu daně žadatele (lead partnera) 

Žadatel (lead partner) je v případě svého projektu k odpočtu daně: 

 není oprávněn a výdaje projektu uvedl s DPH 

5.4. Údaje o projektových partnerech 

Zde musí být uvedeno, kteří partneři (nikoli dodavatelé) se podílejí na projektu. Dbá se na 

to, aby byla k žádosti přiložena Smlouva o spolupráci uzavřená mezi žadatelem (lead 

partnerem) a všemi projektovými partnery podílejícími se na projektu, kteří jsou uvedeni v 

této žádosti, jak je uvedeno v tabulce č.14 (viz Příloha 4 – Údaje o projektovém 

partnerovi). 

Ke každému projektovému partnerovi je přiděleno pořadové číslo, které začíná 

písmeny PP. 

5.5. Detailní popis projektu 

Tato část projektové žádosti je jedna z nejdůležitějších, proto musí být zpracována 

velice obezřetně. 

5.5.1. Obsah projektu 

V této podkapitole projektové žádosti musí být popsána výchozí situace projektu a 

potřebnost projektu. 

Výchozí situace a potřebnost projektu: 

V současnosti neprobíhá mezi PŘ Chemnitz Erzgebirge a KŘP UK žádná 

spolupráce v oblasti kriminalisticko-technické práce na místě činu. Zkušenosti 

kriminalisticko-technické práce na místě činu za účelem objasnění trestných činů nebo 

větších škodních událostí s rozsáhlými následky pro obyvatele, životní prostředí a hmotné 
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předměty v regionu Krušných hor ukazují, že úzká, efektivní a technická policejní 

spolupráce v této oblasti je důležitá. 

Popis projektu: 

V rámci projektu budou realizovány aktivity: 

-zavedení společného přeshraničního vyšetřování příčin požárů a výkonu služby 

obou kriminálních policií v Sasku a ČR v této oblasti; 

-školení policistů v oblasti vyšetřování požárů na místě činu, společná odborná 

jazyková příprava v AJ, školení právních norem a postupů při šetření vzniků a 

příčin požárů, zavedení hospitací u partnera za účelem praktického seznámení se 

s činnostmi partnera; 

-zavedení společných cvičení směřujících k ujednocení činností na místě činu; 

-pořízení vybavení pro ČR (16ks zásahových kompletů, 3ks speciálního vybavení 

pro laboratoř, 8 notebooků); 

-pořízení vybavení pro SN (2 zásahová vozidla se speciálním vybavením pro 

vyšetřování příčin požárů, jednotné pracovní obleky. 

Inovace a přidaná hodnota projektu: 

Přidanou hodnotou tohoto projektu bude zavedení společných činností při šetření 

požárů na místě činu, zavedení společných cvičení, školení předpisů, právních norem v 

oblasti vyšetřování příčin požárů, stejně jako přednášky pro dobrovolné hasiče. 

 Budou sjednoceny postupy policistů ČR a SN při šetření na místě činu, k čemuž 

bude nutné vybudovat struktury umožňující vzájemnou informovanost obou policií. 

V rámci projektu bude pořízen speciální majetek pro oba partnery zajišťující jeho 

využití jako jednotného souboru prostředků. 

Výsledky a cílové skupiny projektu: 

Cílové skupiny tohoto projektu jsou policisté obou kriminálních policií, 

obyvatelstvo v dotačním území. 

Cílem bude i proškolení 37 osob obou partnerů, společné přeshraniční vyšetřování 

příčin požárů, školení, odborná jazyková příprava v AJ, školení právních norem, hospitace, 

společná cvičení 

V rámci projektu bude KŘP ÚK vybaveno 16 kusy zásahových kompletů, 3 kusy 

speciálního vybavení pro laboratoř a 8 notebooky. Policie Chemnitz – Erzgebirge bude 
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vybavena 2 kusy zásahových vozidel se speciální výbavou pro kriminalisticko-technickou 

práci na místě činu. 

5.5.2. Příspěvek projektu k dosažení cílů programu 

Výsledky projektu musí pozitivně ovlivnit dotační území. Při jejich popisu je nutné 

zohlednit krátkodobé a dlouhodobé dopady projektu. 

 

Příspěvek projektu k dosažení specifických cílů programu: 

Zlepšení spolupráce obou policejních služeben v příhraničí přinese efekt zvládání 

práce na komplikovaných a velkých místech události s vysokým veřejným účinkem. 

Zlepšení vědomostí pomocí: 

- vzájemných školení, 

- intenzivní výměny zkušeností a hodnocení výsledků, 

- podpory při přebírání míst událostí za účelem dosažení dlouhodobého 

kvalitativního a kvantitativního zlepšení kriminalisticko- technické práce na místě 

činu a tím zároveň zvýšení pocitu bezpečí obyvatelstva na obou stranách hranice 

(tab.15). 

Tab. 15 - Kvantitativní výsledky projektu 

Indikátor Hodnota 

Počet osob projektem vyškolených a proškolených 37 

Počet subjektů, které se na projektu podílejí 2 

Počet osob, které se účastní projektu 12 

Zdroj: vlastní zpracování 

Informační a propagační opatření ze strany Lead partnera: 

Pravidelná informovanost o průběhu projektu u obou partnerů probíhá mimo jiné 

informováním veřejnosti pomocí tiskové práce a letáků o společném projektu, 

publikováním obou partnerů na intranetu/internetu, zapojením regionálních institucí, úřadů 

a zařízení (např. obecní úřady, místní hasiči), prezentací společného projektu a technického 

vybavení při akcích v rámci projektové práce s veřejností. 

Informační a propagační opatření ze strany projektového partnera: 

Publikování příslušných policejních útvarů zaručuje stálou informovanost 

veřejnosti o průběhu projektu. Informace budou zveřejňovány na intranetu PČR a 
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internetových stránkách policie a v regionálním tisku. Prezentace projektu bude také 

prostřednictvím tiskových konferencí. 

5.5.3. Rozsah přeshraniční spolupráce 

Podmínkou pro poskytnutí dotace je u všech projektových žádostí splnění nejméně 

dvou z následujících forem spolupráce: společné plánování, společná realizace, společný 

personál, společné financování. 

Společné plánování: ANO 

Projekt je plánován a diskutován na společných 6 pracovních setkáních. Představy a 

myšlenky obou projektových partnerů jsou společně diskutovány, přitom PŘ Chemnitz-

Krušnohoří zastává funkci lead-partnera. Výsledkem bude vypracování a ratifikace 

projektové žádosti, která zohlední teritoriální a strukturální zvláštnosti stejně jako 

požadavky obou partnerů. 

Společná realizace: ANO 

V rámci projektu budou vytvořeny německo-české pracovní skupiny k plánování 

průběhu projektu a konzultace k nákupu materiálně-technického vybavení prostřednictvím 

projektové žádosti. Dle konceptu proběhnou: 

 - společná opatření k vzdělávání a dalšímu vzdělávání (celkem 7); 

- společná cvičení a hospitace (celkem 8); 

- společná tiskové konference; 

- společná pracovní setkání (min. 6); 

- setkání společného projektového managementu (min. 2); 

- vzájemná podpora při nasazeních a společná vyhodnocení projektu. 

Společné financování: ANO 

Celkové náklady projektu činí cca. 550.622 euro, z toho pro lead partnera 435.000 

euro tj. (79 %), pro PP001 115.622 euro tj. (21 %). Společné financování závisí na místu 

realizace daného projektového opatření. Náklady na realizaci opatření nese ten, na jehož 

území se akce, setkání nebo nasazení koná. 

Náklady na ubytování a stravování nese vždy účastník pro svůj personál a jsou 

řešeny pomocí cestovního příkazu. 

Společný personál: ANO 
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Nasazení společného personálu se v průběhu projektu uskuteční při: pracovním 

setkání k přípravě projektu 6x (5xSN,1xCZ), 4x společné školení/ vzdělávání vždy po 10 

účastnících (2xCZ,2xSN), 4 společná cvičení vždy 10 účastníků (2xCZ,2xSN), 3x 

společný jazykový kurz vždy pro 5 účastníků (3xSN), 2x seminář pro management, vždy 

pro 8 účastníků (1xCZ,1xSN), tisková konference při zahájení a ukončení projektu, 4x 

hospitace v rozsahu 5 pracovních dnů, 4 účastníci (2xCZ,2xSN). 

5.5.4. Přeshraniční charakter projektu 

V projektové žádosti je nutno odpovědět na níže uvedené otázky, jejich tvar, znění 

ani pořadí nebudu měnit. 

Jak projekt přispívá k vyrovnání životních podmínek / posílení společného 

životního prostoru? 

Výsledkem projektu by mělo být potlačení kriminality na základě efektivnější práce 

vyšetřovacích úřadů s vysoce kvalifikovanými pracovníky s vhodným technickým 

vybavením. S tím spojená vysoká informovanost veřejnosti bude zvyšovat životní úroveň 

obyvatelstva regionu Krušnohoří obou států a vede k posílení společného životního 

prostoru. Zvýšení bezpečnosti úměrně souvisí s atraktivitou příhraničního prostoru jako 

obytné, turistické a hospodářské lokality. 

Jak konkrétně projekt přispívá ke zlepšení identifikace obyvatelstva se 

společným dotačním územím? 

Zintenzivnění práce s veřejností umožňuje obyvatelstvu sledovat společné úsilí za 

účelem zlepšení spolupráce mezi PŘ Chemnitz-Krušnohoří a KŘP Ústeckého kraje. 

Zlepšení identifikace obyvatelstva se společným dotačním územím spočívá v poznání 

dobré spolupráce obou projektových partnerů. 

Jak konkrétně projekt přispívá ke zlepšení identifikace obyvatelstva se 

společným dotačním územím? 

Zintenzivnění práce s veřejností umožňuje obyvatelstvu sledovat společné úsilí za 

účelem zlepšení spolupráce mezi PŘ Chemnitz-Krušnohoří a KŘP Ústeckého kraje. 

Zlepšení identifikace obyvatelstva se společným dotačním územím spočívá v poznání 

dobré spolupráce obou projektových partnerů. 
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Jak konkrétně projekt přispívá k odbourání infrastrukturních a/nebo 

sociokulturních překážek a bariér? 

V průběhu projektu budou vyrovnány a odstraňovány rozdíly v odborném vzdělání 

a deficity spojené s materiálním a technickým vybavením. Kriminalistická práce na 

místech činu bude moci být prováděna zvláště u velkých resp. komplikovaných deliktů 

nebo škodních událostí za účasti jednotně odborně vysoce kvalifikovanými policisty za 

pomoci standardizované techniky a to nezávisle na tom, ve které zemi bude prováděno. 

Tak mohou být stávající bariéry související s kvalitativními a kvantitativními rozdíly 

v kriminalistické práci odstraněny. 

Jaký pozitivní užitek / výsledky přináší projekt českému a saskému dotačnímu 

území v průběhu realizace projektu? 

Spolu se začínající konstruktivní spoluprací lze očekávat potlačení kriminality 

pomocí zvýšení kvality kriminalisticko-technické práce na místě činu, zvláště u šetření 

příčin požárů. Je impulsem pro zvýšení atraktivity saského a českého dotačního území jako 

obytného a životního prostoru, hospodářské lokality, turistické oblasti s regionem 

Krušnohoří, který je hoden ochrany. 

 

Jaký dlouhodobý užitek přinesou výsledky projektu českému a saskému 

dotačnímu území po ukončení projektu? 

Projekt má následující účinek: 

- zlepšení kriminalisticko-technické práce na místě činu u různých typů deliktů a 

škodních událostí; 

- pomocí práce s veřejností zvýšení uvědomění obyvatelstva co se týká vlastního 

bezpečného chování; 

- zvýšení pocitu bezpečí obyvatelstva a atraktivity regionu jako obytného a 

životního prostoru, hospodářské lokality a turistické oblasti; 

- díky projektu se trvale zlepší spolupráce a výměna zkušeností obou policejních 

služeben. 

S jakými konkrétními úkoly a se kterými partnery bude pokračovat 

přeshraniční spolupráce po ukončení projektu? 

Díky náležitostem dosaženým v projektu bude po ukončení projektu možné 

pokračovat ve výměně informací a zkušeností a také vzájemné technické podpoře. Přitom 
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by měly být vyměňovány hlavně nové vědecké a kriminalisticko-technické poznatky a 

trendy. Na tom se shodli oba projektoví partneři. 

Jak projekt přispívá k zachování a ke zlepšení životního prostředí? 

Ve vztahu k životnímu prostředí (ŽP) má projekt příznivý dopad. Předložený 

projekt je orientován na ŽP. Jednotlivé aspekty projektu (např. 'Šetření příčin požárů") 

mohou přispět k odvrácení rizik a tím k zachování a zlepšení situace ŽP v příhraničí. 

Jak projekt podporuje rovnost příležitostí mužů a žen a/nebo integraci 

znevýhodněných skupin osob? 

Tento projekt má příznivý dopad na rovnost příležitosti/integraci. 

Z hlediska rovnosti příležitostí mužů a žen a/nebo integrace znevýhodněných osob 

se jedná o neutrální projekt. Policisté jsou do projektu zapojeni na základě svého 

odborného speciálního vzdělání, zkušeností a svých schopností a dovedností. Rozdělení 

úkolů v průběhu celého projektu probíhá nezávisle na pohlaví. 

5.6. Koncept realizace projektu 

Koncept realizace projektu je dokumentace týkající se pracovních celků od přípravy 

projektu až po jeho vyhodnocení. Z této dokumentace lze vyčíst rozdělení úkolů mezi 

partnery a termíny realizace. V tabulce č. 16 (viz Příloha 5 - Pracovní celek č.1 - Příprava 

projektové žádosti) jsem zpracoval pro ilustraci pracovní celek č. 1, kterým je příprava 

projektové žádosti. 

5.6.1. V jakých kompaktních pracovních celcích bude projekt realizován? 

Všechny pracovní celky jsou zpracovány, tak jako v níže uvedené tabulce, kdy 

tečky v tabulce označují, v jakém období se budou jednotlivé úkoly realizovat. 

Tento projekt se bude skládat ze 4 pracovních celků: 

1. Příprava projektové žádosti v tabulce č.16 (viz  Příloha 5 - Pracovní 

celek č.1 - Příprava projektové žádosti); 

2. Praktická fáze 1 – úkoly dané se zahájením projektu; 

3. Praktická fáze 2 – úkoly dané s realizací projektu; 

4. Vyhodnocení projektu. 
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5.6.2. Jak je personálně zajištěna realizace projektu? 

V této části projektové žádosti jsou u příslušných partnerů (lead partnera a 

projektového partnera) uvedeny jednotlivé pracovní pozice, které budou během projektu 

využity.  Přiřadí se k pracovním celkům a vyspecifikuje časová náročnost a případné 

náklady na danou pracovní pozici, jak je uvedeno v tabulce č. 17 (viz Příloha 6 – 

Personální zajištění projektu). Dále pak je celkové shrnutí nákladů na personální obsazení 

a celkový počet odpracovaných hodin u obou partnerů, které je uvedeno v tabulce č.18 (viz 

Příloha 7 - Celkové shrnutí nákladů na personální obsazení). V přípravě projektu se počítá 

s personálním zajištěním ze všech útvarů, které jsou navrženy pro přípravu i realizaci. 

5.7. Plán výdajů a financování projektu 

Finanční plnění projektu je rozděleno na tři plány financování, které vystihují, na co 

budou použity, v jakém období a z jakých zdrojů: 

- Plán výdajů podle druhu výdajů je uveden v tabulce č.19 (viz Příloha 8 - 

Plán výdajů podle druhu výdajů); 

- Plán způsobilých výdajů podle let a čtvrtletí 

-  Plán financování je uveden v tabulce č. 20 (viz Příloha 9 - Plán financování 

v €) 

5.8. Prohlášení žadatele (lead  partnera) 

Potvrzuji tímto pravdivost a kompletnost výše uvedených údajů, jakož i údajů 

uvedených v přílohách této žádosti, a to v obou jazycích. V případě pochybností je 

arbitrární jazyk  lead partnera.  Jsem obeznámen s tím, že nesprávné údaje mohou mít za 

následek okamžité vypovězení smlouvy o poskytnutí dotace a příp. vymáhání prostředků. 

Dotační prostředky budou použity výhradně na financování způsobilých výdajů 

popsaného projektu. Je zajištěn vlastní podíl uvedený v žádosti. 

Lead partner potvrzuje, že pro tento projekt nepodal současně další žádosti o 

dotační prostředky z jiných dotačních programů EU, České republiky a Spolkové republiky 

Německo, pokud nejsou uvedeny v plánu financování této žádosti. Zadavatel dodrží platné 

předpisy pro přidělování veřejných zakázek. 

Následuje seznam příloh a podpisová část projektové žádosti.  
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Cílem této kapitoly bylo zjistit, jaké oblasti přeshraniční spolupráce s nejvyšším 

potenciálem by bylo možné rozvíjet a podílet se na dalších projektech v intencích KŘP 

ÚK. Myslím si, že výše uvedený projekt naznačuje směr, kterým by se mohlo financování 

ubírat. Nejen pořádkové, dopravní a kriminální policie, ale i obory, které jdou napříč 

spektrem policejní práce a přispívají k odhalování zločinů a včasným zásahům na místě 

mimořádných nebo nebezpečných událostí jsou hodny se do těchto projektů zapojit ve 

chvíli, kdyby se otevřela možnost neprofinancované prostředky ze stávajících projektů 

vložit do projektu nového, jako je to naznačeno v této práci. 
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6. Návrh souboru opatření směřující ke zvýšení absorpční 

kapacity Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje 

v kontextu přeshraniční spolupráce 

Z teoretického hlediska je nutno se podívat na definici absorpční kapacity. Ta 

vyjadřuje míru schopnosti subjektu (státu, organizace) využít prostředky poskytované z 

fondů EU. Tento problém má řadu aspektů, především je to:  

1. administrativní kapacita, tj. schopnost řídit programy hrazené z fondů EU v 

souladu s příslušnými pravidly a předpisy EU,  

2. spolufinancování, tj. schopnost spolufinancovat projekty z domácích veřejných 

zdrojů a  

3. zásobník projektů, tj. schopnost připravit s dostatečným předstihem kvalitní 

projekty, jež čekají na financování.
 21

  

Podívám-li se na dosud realizované projekty KŘP ÚK, musím konstatovat, že 

vzhledem ke třem výše uvedeným aspektům a stávající situaci, jak ekonomické, personální 

tak za stávajících administrativních podmínek, pracuje KŘP ÚK v rámci realizace, 

plánování a financování projektů na velmi dobré úrovni. Problémy s financováním 15% 

podílu projektů ze státního rozpočtu, několikerá evidence finančních prostředků 

pořízených v rámci projektů ani zdlouhavé kontroly výdajů na CRR nemůže KŘP ÚK ze 

své pozice ovlivnit, ale co může ovlivnit je tzv. zásobník projektů. 

Schopnost připravit s dostatečným předstihem kvalitní projekty, je myslím ta část, 

kterou lze do budoucna výrazně zlepšovat. Nutností je, aby všichni možní potencionální 

žadatelé ze všech útvarů KŘP ÚK byli informováni o stávající situaci a možnostech 

financování projektů v rámci přeshraniční spolupráce. Dalším aspektem by pak měla být 

kvalitní podpora ze strany KŘP ÚK a jeho pracovníků podílejících se na tvorbě a realizaci 

projektů a na přípravách projektových žádostí. 

V případě zůstatku nebo neuskutečnění stávajícího projektu by pak mohly být tyto 

projekty dány k posouzení a následně k realizaci.   

  

                                                           
21 Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/Glosar/A/Absorpcni-kapacita 
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7. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zanalyzovat využití finančních prostředků 

poskytovaných Evropskou unií v rámci realizace evropské politiky hospodářské a sociální 

soudržnosti, v rámci zapojení Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje  

v programovacím období 2007 – 2013. 

Tato problematika je pro Policii jako celek velmi významná. Nejen, že je to velmi 

výrazný zdroj financování potřebného technického a personálního rozvoje, ale také klade 

velmi náročné požadavky na administrativu s tím spojenou. Pro kolektiv lidí, kteří mají na 

starosti přípravy a realizace projektů je to práce, kterou nikdo nezhodnotí vyjma útvarů, 

kam byl příslušný projekt situován. 

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje v programovacím období 2007-2013 

realizovalo nebo realizuje 8 projektů v rámci Operačního programu přeshraniční 

spolupráce Svobodný stát Sasko-ČR, které významnou měrou přispívají ke 

zlepšení  bezpečnostní situace na dotačním území. Policisté na obou stranách hranice si 

mohou nyní v rámci projektů a v nich zakotvených jazykových kurzech nejen vyměňovat 

zkušenosti a poznatky ze své práce, ale mohou využívat i stejnou techniku, která byla díky 

projektům pořízena. Tato technika přispívá nejen k větší profesionalitě, ale i k rychlejším a 

dostupnějším úkonům, které ke své práci potřebují. 

Dopad těchto projektů na celkovou bezpečnost v Ústeckém kraji na straně české je 

více než zřetelný. V rámci projektů pořízené prostředky a infrastruktura je pro 

akceschopnost policie a bezpečnostní situaci v kraji v penězích nevyčíslitelná. Tyto 

prostředky, ale nefungují jen jako represivní, ale i jako preventivní a prevence je na poli 

bezpečnosti velmi důležitá. 

Realizované projekty ukázaly, že Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 

v rámci svých pravomocí je na půdě financování z fondů EU velmi úspěšné, co se týká 

podaných a schválených žádostí. Nevyčerpané prostředky z těchto projektů by bylo možné 

využít na jiné nebo nové projekty, jako je to naznačeno v této práci. 
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přístupný z internetu: http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu-cil-3-ziel-3.aspx?q=Y2hudW09Mw%3d%3d 

[18] Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje: Projekty EU Cíl 3-Ziel3, dostupný dne 10.1.2012, 

přístupný z internetu: http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu-cil-3-ziel-3.aspx?q=Y2hudW09NQ%3d%3d  

(Projektová žádost) 
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(Projektová žádost) 

[20] Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje: Projekty EU Cíl 3-Ziel3, dostupný dne 11.1.2012, 

přístupný z internetu: http://www.policie.cz/clanek/projekty-eu-cil-3-ziel-3.aspx?q=Y2hudW09OQ%3d%3d  

(Projektová žádost) 
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11. Přílohy 

Příloha 1 – Adresa sídla lead partnera 

Tab. 11 – Adresa sídla lead partnera 

 

Ulice Hartmannstrasse 

        Číslo popisné 24 

Místo Chemnitz 

PSČ 09113 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 2 – Statutární zástupce lead partnera 

Tab. 12 – Statutární zástupce lead partnera 

 

Titul před  Titul za  

Příjmení Meyer Jméno Karlheinz 

Pozice Inspektorát kriminální policie/vedoucí komisariát 41 

Telefon 037156003400                        Fax          03715600106 

E-mail karlheinz.meyer@polizei.sachsen.de 

Titul před  Titul za  

Příjmení Reiszmann Jméno Uwe 

Pozice vedoucí Policejního ředitelství Chemnitz-Krušnohoří 

Telefon 0371387120                           Fax          0371387106 

E-mail uwe.reiszmann@polizei.sachsen.de 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 3 – Kontaktní osoba lead partnera 

Tab. 13 – Kontaktní osoba lead partnera 

Titul před  Titul za  

Příjmení Guenther Jméno Lutz 

Pozice Inspektorát kriminální policie/vedoucí komisariát 41 

Telefon 037156003411                        Fax:        03715600106 

E-mail lutz.guenther@polizei.sachsen.de 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 4 – Údaje o projektovém partnerovi 

Tab. 14 – Údaje o projektovém partnerovi 

Pořadové číslo projektového partnera  PP001 

Země původu projektového partnera  CZ 

Firma/Instituce  Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 

Právní norma  Organizační složka státu 

Datum založení  1.1. 2009 

Identifikační číslo  75151537 

Obor činnosti/odvětví  Všeobecná činnost veřejné správy 

Adresa sídla PP  Ústí nad Labem, Lidické náměstí 899, 400 01 

Adresa pro doručování písemností   Ústí nad Labem, Lidické náměstí 899, 400 01 

Kontaktní osoba projektu   JUDr. Milan Babičík 

 tlf   +420974423581,  

email  ekinful@mvcr.cz 

Oprávnění k odpočtu daně PP  Není oprávněn a výdaje projektu uvedl s DPH 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

mailto:ekinful@mvcr.cz
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Příloha 5 – Pracovní celek č.1 – Příprava projektové žádosti 

Tab. 16 – Pracovní celek č.1 – Příprava projektové žádosti 

Rok   2012 2013 

Čtvrletí   1 2 3 4 1 2 3 4 

Název pracovního celku č.1 Příprava projektové žádosti                 

LP Úkoly                 

Organizace a realizace 

pracovního jednání v SN k 

přípravě projektové žádosti 

5x, počty účastníků delegací 

( 6 SN,6 CZ)   

. 
            

Účast na pracovním jednání 

v CZ k zpracování 

projektové žádosti 1x, počty 

účastníků delegací (6 SN) 
    

. 
          

Vyhotovení podkladů k 

projektové žádosti -

předložení projektové 

žádosti     
. 

          

PP001 Úkoly                 

  

Účast na pracovním jednání 

v SN k přípravě projektové 

žádosti 5x, účast (6 CZ) 
  
. 

            

  

Organizace a realizace 

pracovního jednání v CZ k 

přípravě projekt.žádosti 1x, 

účast (6SN a 6CZ) 
    

. 
          

  

vyhotovení podkladů k 

projektové žádosti 

    
. 

          

  

Příprava dokumentace pro 

výběrové řízení na pořízení 

IM 
    

. 
          

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 6 – Personální zajištění projektu 

Tab. 17 – Personální zajištění projektu 

Příslušný 

partner 
Pracovní pozice 

Relevantní 

pracovní 

celky 

Čas. 

náročnost 

v prac. 

hodinách 

Případné 

výdaje v € 

          

LP kriminální hlavní strážmistr (z) 2 1,2,3,4 416 8 320,00 

kriminální hlavní strážmistr 6 1,2,3,4 904 16 724,00 

civilní zaměstnanec 1 1,2,3,4 192 4 608,00 

první kriminální hlavní komisař 1 1,2,3,4 200 5  440,00 

kriminální vrchní komisař 3 1,2,3,4 848 17 468,80 

kriminální hlavní komisař 7 1,2,3,4 1008 22 814,40 

pověřenec kontaktního pracoviště 1 1,2,3,4 104 3 120,00 

PP001 vrchní rada 4 1,3,4 56 0,00 

rada 8 1,2,3,4 84 0,00 

vrchni komisař 3 1,2,3,4 568 0,00 

komisař 5 2,3,4 1664 0,00 

vrchní inspektor 3 1,2,3,4 840 0,00 

zpracovatel projektu 1 1,2,3,4 340 0,00 

tlumočník 1 1,2,3,4 316 0,00 

pracovník logistiky 1 1,2 56 0,00 

Odbor informatiky 2 1,2 112 0,00 
Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 7 - Celkové shrnutí nákladů na personální obsazení 

Tab. 18 – Celkové shrnutí nákladů na personální obsazení  

Příslušný partner Celkový počet pracovních hodin Celková suma výdajů v  € 

LP 3672 78 495,20 

PP001 4036 0 

Celkem 7708 78 495,20 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 8 – Plán výdajů podle druhu výdajů 

Tab. 19 – Plán výdajů podle druhu výdajů (část 1) 

Druhy výdajů Partner částka v € z toho způsobilé v € částka celkem v 

€ 

z toho 

způsobilé v € 

Personální výdaje, z toho LP 78 495.20 78 495.20 78 495.20 78 495.20 

 PP001 0.00 0.00  
 

 
 

Hrubé mzdy a platy včetně 
odvodů 

LP 78 495.20 78 495.20 78 495.20 78 495.20 

 PP001 0.00 0.00  
 

 
 

Neplacená dobrovolná práce LP 0.00 0.00 0.00 0.00 

 PP001 0.00 0.00  

 

 

 
Cestovní náklady LP 12 860.00 12 860.00 32 404.72 32 404.72 

 PP001 19 544.72 19 544.72  

 

 

 
Věcné výdaje, z toho LP 4 527.42 4 527.42 19 660.50 19 660.50 

 PP001 15 133.08 15 133.08  

 

 

 
Odpisy nemovitostí a 

vybavení 

LP 0.00 0.00 0.00 0.00 

 PP001 0.00 0.00  

 

 

 
Výdaje na notáře, 

technické/finanční 

poradenství, účetnictví a 

účetní kontrolu 

LP 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

PP001 0.00 0.00  

 

 

 
Režijní výdaje (zejména nájem, 
voda, energie, telefony, 
kancelářský materiál) 

LP 2 527.42 2 527.42 2 527.42 2 527.42 

 

 

PP001 0.00 0.00  

 

 

 
Nákup neinvestičního 

vybavení 

LP 0.00 0.00 13 642.86 13 642.86 

 PP001 13 642.86 13 642.86  

 

 

 

Nákup materiálu LP 2 000.00 2 000.00 3 490.22 3 490.22 

 

 

PP001 1 490.22 1 490.22  

 

 

 

Výdaje na publicitu LP 2 000.00 2 000.00 12 000.00 12 000.00 

 
 

PP001 10 000.00 10 000.00  
 

 
 

Finanční výdaje, z toho LP 250.00 250.00 250.00 250.00 

 

 

PP001 0.00 0.00  

 

 

 

Výdaje na poplatky za 

přeshraniční finanční operace 

LP 250.00 250.00 250.00 250.00 

 

 

PP001 0.00 0.00  

 

 

 

Bankovní poplatky za 

otevření a vedení kont, 

pokud je to pro projekt 
nezbytné 

LP 0.00 0.00 0.00 0.00 
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Tab. 19 – Plán výdajů podle druhu výdajů (část 2) 

 
Bankovní poplatky za 

otevření a vedení kont, 
pokud je to pro projekt 

nezbytné 

     

 
 

 

PP001 0.00 0.00  
 

 
 

Náklady na bankovní záruky 

nebo záruky poskytnuté jinou 

finanční institucí 

LP 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

PP001 0.00 0.00  

 

 

 

Náklady na předfinancování / 
debetní úroky (nezpůsobilé) 

LP 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

PP001 0.00 0.00  
 

 
 

Služby poskytované třetími 

subjekty, z toho 

LP 30 500.00 30 500.00 32 158.40 32 158.40 

 

 

PP001 1 658.40 1 658.40  

 

 

 

Výdaje na tlumočnické a 

překladatelské služby 

LP 5 000.00 5 000.00 5 000.00 5 000.00 

 

 

PP001 0.00 0.00  

 

 

 

Výdaje na externí experty a 
poradce 

LP 19 200.00 19 200.00 19 200.00 19 200.00 

 
 

PP001 0.00 0.00  
 

 
 

Výdaje na studie a koncepty LP 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

PP001 0.00 0.00  

 

 

 

Nájem prostor pro setkání, 

konference a semináře 

LP 2 400.00 2 400.00 2 400.00 2 400.00 

 

 

PP001 0.00 0.00  

 

 

 

Nájem techniky pro setkání, 
konference, semináře 

LP 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

PP001 0.00 0.00  
 

 
 

Catering (občerstvení) LP 3 900.00 3 900.00 5 558.40 5 558.40 

 

 

PP001 1 658.40 1 658.40  

 

 

 

Výdaje na přepravné LP 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

PP001 0.00 0.00  

 

 

 

Investiční výdaje, z toho LP 306 367.38 306 367.38 375 653.10 375 653.10 

 
 

PP001 69 285.72 69 285.72  
 

 
 

Nákup pozemků LP 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

PP001 0.00 0.00  

 

 

 

Pořízení nemovitostí LP 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

PP001 0.00 0.00  

 

 

 

Nákup investičního vybavení LP 306 367.38 306 367.38 375 653.10 375 653.10 
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Tab. 19 – Plán výdajů podle druhu výdajů (část 3) 

      

 

 

PP001 69 285.72 69 285.72  

 

 

 

Stavební výdaje LP 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

PP001 0.00 0.00  

 

 

 

Vedlejší stavební náklady LP 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 

PP001 0.00 0.00  
 

 
 

Ostatní výdaje LP 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 

PP001 0.00 0.00  

 

 

 

Celková částka LP 435 000.00 435 000.00 550 621.92 550 621.92 

 

 

PP001 115 621.92 115 621.92  

 

 

 

Z toho náklady na přípravu 
projektu 

LP 15 110.00 15 110.00 15 110.00 15 110.00 

 
 

PP001 0.00 0.00  
 

 
 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 9 - Plán financování v € 

Tab. 20 – Plán financování v € 

Zdroje financování LP PP001 Celkem 

Dotační prostředky EU 369 750,00 98 278,64 468 028,64 

% 85 85 85 

Dotační prostředky na 

spolufinancování prostředků 

EU (ze státního 

rozpočtu/saského zemského 

rozpočtu 
65 250,00 0 65 250,00 

% 15 0 11,85 

ostatní veřejné prostředky na 

financování způsobilých 

výdajů z toho 
0 17 343,28 17 343,28 

státní  0 17 343,28 17 343,28 

% 0 15 3,15 

regionální 0 0 0 

lokální 0 0 0 

veřejné financování 

mezisoučet 435 000,00 115 621,92 550 621,92 

% 100 100 100 

soukromé financování 0 0 0 

% 0 0 0 

Diskontované čisté příjmy dle 

čl. 55 nařízení (ES) 1083/2006 

      

ostatní prostředky na 

financování nezpůsobilých 

výdajů 
0 0 0 

celková částka financování  435 000,00 115 621,92 550 621,92 

Příjmy mimo čl. 55 nařízení 

(ES) 1083/2006       

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 10 - Regiony soudržnosti v České republice 

Obr. 1 – Regiony soudržnosti v České republice  

 

Zdroj:http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/f35b30a8-c37b-44ec-abe4-ba01ec4294b6/Regionalni-

politika-EU 
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Příloha 11 - Přehled jednotlivých OP stanovených NRP pro ČR v období 2007-2013 

Obr. 2 – Přehled jednotlivých OP stanovených NRP pro ČR v období 2007-2013  

 

Zdroj: interní materiály KŘP ÚK 
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Příloha 12 – Mobilní monitorovací centrum 

Obr. 3 – Mobilní monitorovací centrum 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Příloha 13 – Speciální vozidlo pro silniční dopravu 

Obr.4 – Speciální vozidlo pro silniční dopravu  

Zdroj: interní materiály KŘP ÚK 
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