
 
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“ 
 

 
V rámci ročního programu 2009 Fondu pro vnější hranice se uskutečnil projekt zaměřený 

na vybavení speciálních učeben špičkovou laboratorní techniku, která slouží k odhalování 
neregulérních dokladů a didaktickou technikou. Byl schválen MV OAMP a následně 
Evropskou komisí a škole přinesl finanční prostředky, které jsou deponovány na předmětovém 
oddělení činností spojených s pobytem cizinců. 
 
 
Zabezpečení edukačního procesu výuky cestovních dokladů laboratorní technikou 

 
Česká republika je součástí  schengenského prostoru. Proto musí věnovat velké úsilí na 
přípravu a proškolení policistů SCP zabývajících se bojem s nelegální migrací. Tyto činnosti 
jsou implementovány do učebních osnov základní odborné přípravy a do vzdělávacích 
programů určených pro specialisty na cestovní doklady.  Tyto kurzy se realizují ve formě 
specializačních kurzů - podle § 19 z.č. 361/2003 Sb., O služební poměru příslušníků 
bezpečnostních sborů a § 45 stejnojmenného zákona jako další odborná příprava. Taktéž na 
této technice participují vzdělávací aktivity realizované ve specializačním  kurzu pro styčné 
důstojníky ČR pro migraci a cestovní doklady a studenti problematiky služby cizinecké policie 
na Vyšší odborné škole MV v Holešově.. 
 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.  

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, VSC 40 FS, mikroskopy zn. Nikon s kamerou stejnojmenné značky a s fotoaparátem zn. 
Canon , dokutesty ELAS, sadou pomůcek určených k mechanickému zkoumání cestovních 
dokladů ELAS a didaktickou techniku určenou k přenosu obrazu při výuce (interaktivní tabule, 
PC, vizualizer). Taktéž byly z prostředků fondu zakoupeny žákovské lavice a židle včetně 
učitelské katedry. 

Ke dni 30.6.2011 bylo proškoleno 208 policistů. 
 
 

 
Financování projektu č. FVH 2009-03 „Zabezpečení edukačního procesu výuky CD 

laboratorní technikou“ 
 

VPŠ a SPŠ MV v Holešově: 867.000,- Kč 
Evropská unie z Fondu pro vnější hranice: 2.600.000,- Kč 
 



 
VSC 6000 

 
 

 
VSC 40 FS 

 
 

 
Odborná učebna určená k výuce problematiky dokladů 

 
 


