
 
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 574/2007/ES 

ze dne 23. května 2007 
o zřízení Fondu pro vnější hranice na období 2007 až 2013 jako součásti obecného 

programu „Solidarita a řízení migračních toků“ 
 

 
Roční programy FVH 2007, 2008 zahrnují níže popsané akce. Všechny byly schváleny 

Evropskou komisí a následně  MV OAMP a škole přinesou finanční prostředky, které budou 
deponovány na PO ČSPC a oddělení všeobecně vzdělávacích předmětů. 
 
 
1. Vybudování speciálního cvičiště pro odbavování na vnější schengenské hranici – 

terminál mezinárodního letiště s příslušenstvím RP 2007 

 
Vzdělávací proces má zajistit, aby studenti/policisté byli připraveni důsledně provádět 

hraniční kontrolu (exercise border check) specifickou pro mezinárodní letiště tak, aby splnili 
podmínky vymezené pro tuto činnost normami EU – např. Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 562/2006 ze dne 15. března 2006, kterým se stanoví kodex Společenství o 
pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob  (Schengenský hraniční kodex), Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví 
společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. Je proto nezbytné, aby se studenti 
naučili v modelových situacích základní dovednosti, které jsou potřebné k aplikaci výše 
uvedených norem. 

 Terminál se skládá z letištní haly, odbavovacího pracoviště, tranzitu a venkovní 
bezpečnostní plochy mezinárodního letiště, která je oplocena. Je  vybaven kamerovým 
systémem, bezpečnostním rámem, výpočetní technikou sloužící k lustraci cestujících ve 
cvičných informačních systémech CIS, SIS apod. K zabezpečení teoretické výuky  je terminál 
vybaven učebnou s  moderní didaktickou technikou. 

Na tomto cvičišti jsou realizovány vzdělávací aktivity pro základní odbornou přípravu,   
kvalifikační kurzy „Vzdušná hranice“ a pro další odbornou přípravu „Ochrana vzdušné 
hranice“. 

Ke dni 30.6.2011 bylo proškoleno 94 policistů. 
 

Financování projektu 2007- 01 
VPŠ a SPŠ MV v Holešově: 234 860,00 Kč 
Evropská unie: 704 580,00 Kč 
 



 
Cvičný  hraniční přechod na mezinárodním letišti 

 
 

Pracoviště hraniční kontroly 
 
2. Vybudování učeben k výuce SIS a VIS RP 2007, 2008 
 

Projekt zahrnuje vybudování dvou učeben pro výuku informačních systémů SIS a VIS. 
Tyto informační systémy jsou klíčovými v pátracím systému smluvních států a systému 
povolování pobytů na území schengenského prostoru. Učebny jsou vybaveny  17 pracovišti, na 
kterých je instalován informační systém SIS ve cvičné formě a komunikuje s národním 
informačním systémem CIS (cizinecký informační systém).  

Vízový informační systém bude pracovat na klientském principu. Tři pracoviště jsou  
vybavena jako kompletní stanice tzn. počítač se cvičným SW, čtečka cestovních dokladů, 
fotoaparát pro snímání podobenky a snímač daktyloskopických otisků. Ostatní „klienti“ budou 
komunikovat s těmito stanicemi.  

Na těchto učebnách probíhá vzdělávací proces zejména u studentů základní odborné 
přípravy, VOŠ,  kvalifikačních kurzů „Vzdušná hranice“, další odborné přípravy „Ochrana 
vzdušné hranice“ a kvalifikačních kurzů „Vyhodnocování dokladů I“. 

Ke dni 30.6.2011 bylo proškoleno 736 policistů. 
 
 

 
 

Financování projektu 2007-03 
VPŠ a SPŠ MV v Holešově: 380 762,50 Kč 
Evropská unie: 1 142 287,50 Kč 



 
Financování projektu 2008-01 

VPŠ a SPŠ MV v Holešově: 302 027,50 Kč 
Evropská unie: 906 082,50 Kč 

 

 
 

 
Výuka IS na učebnách č. 26 a 27 

 
 
3. Zabezpečení edukačního procesu výuky služby cizinecké policie moderní didaktickou     

technikou 
 

V souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru směřuje zkvalitnění vzdělávání 
policistů do třetího tématického okruhu učebních osnov pro službu cizinecké policie. 
Tematicky  je v učebních osnovách zařazena problematika, která se týká evropské integrace, 
správy státních hranic, ochrany státních hranic, organizace služby při ochraně hranic, 
cestovních dokladů, pobytu cizinců na území ČR, ukončení pobytu cizinců na území ČR, 
schengenského acquis, hraniční kontroly, azylu a dočasné ochrany a taktéž  dovozu, průvozu a 
vývozu zbraní a střeliva. 

Vzdělávací proces má zajistit, aby studenti/policisté byli důsledně připraveni a schopni 
provádět hraniční kontrolu (exercise border checks) specifickou pro mezinárodní letiště, tak 
pobytovou kontrolu ve vnitrozemí.  

Na základě obsahové náročnosti a intenzitě vzdělávacího procesu při školení příslušníků 
služby cizinecké policie v rámci jednotlivých vzdělávacích témat uvedených ve Společných 
jednotných osnovách pro cizineckou policii EU zpracovaných agenturou Frontex, jsou 
vybaveny odborné učebny moderní didaktickou technikou, která zefektivní a urychlí jednotlivé 
fáze edukačního procesu. Jedná se o vybavení učeben interaktivními tabulemi, dataprojektory, 



vizualizéry apod. Tato technika je využívána při veškerých vzdělávacích aktivitách 
Předmětového oddělení činností spojených s pobytem cizinců. 

Ke dni 30.6.2011 bylo proškoleno 712 policistů. 
 

 
 
 

Financování projektu 2008-02 
VPŠ a SPŠ MV v Holešově: 130 630,00 Kč 
Evropská unie: 391 890,00 Kč 
 

 
 

Práce s interaktivní tabulí 
 
 
4. Zabezpečení edukačního procesu výuky cestovních dokladů laboratorní technikou 
 

V souvislosti se vstupem ČR do schengenského prostoru směřuje zkvalitnění vzdělávání 
policistů do třetího tématického okruhu vzdělávacího programu pro službu cizinecké policie. 

Tematicky  je do této části zařazena problematika výuky cestovních dokladů, která je 
v souvislosti s překračováním a ochranou vnější schengenské hranice vnímána jako klíčová. 

 Vzdělávací proces má zajistit, aby studenti/policisté byli připraveni důsledně provádět 
hraniční kontrolu (exercise border check) specifickou pro mezinárodní letiště, tak pobytovou 
kontrolu ve vnitrozemí ve vztahu k odhalování padělaných a pozměněných cestovních dokladů 
cizinců z třetích zemí tak občanů EU a jejich rodinných příslušníků včetně vízových štítků, 
štítků povolení pobytu, výjezdních příkazů. 

Na základě obsahu jednotlivých vzdělávacích modulů pro ochranu vnější schengenské 
hranice zpracovaných agenturou Frontex, je třeba vybavit odborné učebny moderní laboratorní  
technikou, jejímž používáním se policistům vštípí do paměti jednotlivé fáze při konstrukci 
zabezpečení cestovního dokladu a které při napadení dokladu nejsou běžnými přístroji 
rozpoznatelné (falza ID stran CD, jednotného schengenského víza apod.) Na základě takto 
získaných poznatků a zkušeností se zefektivní odbavovací proces na vnější schengenské 
hranici jak v I. kontrolní linii, tak zejména ve II. kontrolní linii. 

Učebna slouží k výuce cestovních dokladů pro studenty ZOP, VOŠ, kvalifikačních kurzů 
„Vyhodnocování dokladů I“, další odborné přípravy „Vyhodnocování dokladů II“, 
kvalifikačních kurzů „Vzdušná hranice“, další odborné přípravy „Ochrana vzdušné hranice“ 
apod.  Je vybavena špičkovou laboratorní technikou, jako je videospektrální komparátor VSC 



6000, mikroskopy zn. Nikon s fotoaparátem zn. Canon , dokutesty, sadou pomůcek určených 
k mechanickému zkoumání cestovních dokladů a didaktickou techniku určenou k přenosu 
obrazu při výuce. 

Ke dni 30.6.2011 bylo proškoleno 475 policistů. 
 

 
 

Financování projektu 2008-03 
VPŠ a SPŠ MV v Holešově: 826 577,50 Kč 
Evropská unie: 2 479 732,50 Kč 
 

 
VSC 6000 

 
 
5. Modernizace jazykových učeben 
 

Projekt zahrnuje modernizaci tří jazykových učeben sloužících k výuce anglického, 
německého a ruského jazyka. Skládá ze samostatných jazykových laboratoří k výuce 
zmíněných jazyků. Laboratoř  obsahovat moderní audiovizuální techniku pro cca 15 studentů a 
je složena z interaktivní tabule, dataprojektoru, zařízení na přezkušování studentů a ozvučení 
učebny. 

Realizací projektu bude zajištěna jazyková příprava studentů základní odborné přípravy, 
vyšší odborné školy a účastníků zdokonalovacích kurzů při provádění hraničních kontrol 
(exercise border check) specifických pro mezinárodní letiště tak, aby splnili nároky kladené na 
komunikaci v cizím jazyce i po stránce odborné.   

Ke dni 30.6.2011 bylo proškoleno 341 policistů. 
 

 
 

Financování projektu 2007-02 
VPŠ a SPŠ MV v Holešově: 250 782,50 Kč 
Evropská unie: 752 347,50 Kč 
 
 
 



 

 
 
 

 

 
 

Výuka cizích jazyků na interaktivní tabuli 
 


