Manažerské shrnutí
Cíl projektu
Cílem projektu bylo provedení evaluace dopadu změn v Integrovaném operačním programu (dále jen IOP) v
oblastech intervence 1.1, 2.1 a 3.4 po zrušeném tzv. velkém projektu Národní centrum pro krizovou připravenost
a výcvik složek integrovaného záchranného systému (dále jen „NCKP“), jehož realizace měla probíhat v oblasti
intervence 3.4. Zrušení projektu o celkové výši investice 1.2 mld. Kč v současném pokročilém stavu
implementace programu přináší rizika nedočerpání přidělené finanční alokace v rámci IOP a nerealizace
plánovaných cílů a s nimi souvisejících indikátorů programu.
Náš přístup
Provedli jsme evaluaci oblastí intervence 1.1, 1.2 a 3.4, vyhodnocení potenciálních projektových záměrů a
následně jsme připravili tři varianty přesunů finančních prostředků mezi oblastmi intervence. Návrhy přesunů
finančních prostředků byly založeny na třech hlavních východiscích: dostatečné absorpční kapacitě, časové
náročnosti přesunů finančních alokací mezi prioritními oblastmi a připravenosti projektových záměrů v rámci
oblasti intervence 3.4.
Hlavní zjištění
Na základě provedené evaluace, analýzy dostupné dokumentace a rozhovorů s jednotlivými gestory oblastí
intervence jsme identifikovali, že ve všech posuzovaných oblastech intervence je dostatečná absorpční kapacita
v podobě zásobníku potenciálních projektových záměrů, které mohou využít potenciálně volné finanční
prostředky.
Celkem jsme identifikovali sedm náhradních projektů, které vykazují dostatečnou absorpční kapacitu
v jednotlivých oblastech intervence, které by mohly uvolněné prostředky využít (detaily viz kapitola 3.3).
Oblast intervence 3.4
Zvýšení akceschopnosti HZS kraje/ZÚ HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelných pohromách
(300 mil. Kč), projekt GŘ HZS ČR;
Výcviková pracoviště pro odbornou přípravu HZS ČR, jednotek požární ochrany a nácvik součinnosti složek
IZS na zdolávání mimořádných událostí (700 mil. Kč), projekt GŘ HZS ČR;
Lokalizační a záznamová zařízení, projekt Policie ČR (cca 200-338 mil. Kč).
Oblast intervence 1.1
e-Sbírka (365 mil. Kč) a e-Legislativa (173 mil. Kč);
Optimalizace informačních systému Dopravně správních agend (235 mil. Kč);
Projekt CSIRT/CERT (80 mil. Kč);
Oblast intervence 2.1
Metropolitní sítě a Vnitřní integrace úřadů (400 mil. Kč).
Z navrhovaných tří potenciálních variant přesunů finančních prostředků (detaily viz kapitola 4.5) je, s ohledem
na tři stanovená základní kritéria absorpční kapacity oblasti intervence, časové náročnosti přesunu finančních
prostředků a připravenosti projektových záměrů, nejvýhodnější varianta, která předpokládá, že všechny
finanční prostředky zůstanou v oblasti intervence 3.4 a budou realizovány oba projekty GŘ HZS ČR a projekt
Policie ČR (varianta 1).
Největším přínosem této varianty je především časová náročnost provedení přesunu finančních
prostředků, která nebude znamenat realokace finančních prostředků mezi prioritními osami, jako je tomu
v případě variant dalších dvou variant. S ohledem na navrhovanou variantu bude nutné provést změny v

programovém i prováděcím dokumentu IOP a to zejména s ohledem na stanovené cíle a indikátory oblasti
intervence 3.4 a dále také kapitoly týkající se finančního plánu IOP.
Ačkoli se nejedná o realokaci finančních prostředků mezi prioritními osami, které by samy o sobě nemusely být
schváleny Evropskou komisí. Dojde v oblasti intervence 3.4 k změně v cílech a indikátorech, které lze považovat
za zásadní, a proto budou podléhat schválení EK (a před tím samozřejmě schválení Monitorovacího výboru
programu). V této oblasti doporučujeme co nejdříve zahájit vyjednávání s EK tak, aby schvalovací proces trval
co nejkratší dobu a bylo možné co nejdříve připravit příslušné výzvy k předkládání žádostí o dotace.

