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PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 25.7.2022 

kterým se schvaluje program Česka pro podporu z Fondu pro vnitřní bezpečnost na 

období 2021–2027 

[POUZE ČESKÉ ZNĚNÍ JE ZÁVAZNÉ] 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 

2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální 

fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, 

rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, 

migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu 

správy hranic a vízové politiky1, a zejména na čl. 23 odst. 4 uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Dne 9. prosince 2021 Česko prostřednictvím systému Komise pro elektronickou 

výměnu dat předložilo program pro podporu z Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) na 

období 2021–2027. 

(2) Česko tento program vypracovalo ve spolupráci s partnery uvedenými v čl. 8 odst. 1 

nařízení (EU) 2021/1060. 

(3) Program obsahuje všechny prvky uvedené v čl. 22 odst. 3, 4 a 5 nařízení (EU) 

2021/1060 a byl připraven v souladu se vzorem stanoveným v příloze VI nařízení 

(EU) 2021/1060. 

(4) Program v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) 2021/1060 obsahuje Českem 

provedené posouzení týkající se splnění horizontálních základních podmínek 

vymezených v čl. 15 odst. 1 prvním a třetím pododstavci uvedeného nařízení.  

(5) V souladu s článkem 23 nařízení (EU) 2021/1060 Komise program posoudila a dne 

24. února 2022 vyjádřila připomínky podle odstavce 2 uvedeného článku. Česko 

poskytlo dodatečné informace a dne 3. června 2022 předložilo revidovaný program. 

(6) Komise dospěla k závěru, že program je v souladu s nařízením (EU) 2021/1060, 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/11492 a s dohodou o partnerství 

Česka, pokud jde o aspekty doplňkovosti a synergií s fondy, na něž se dohoda o 

partnerství vztahuje, a zohledňuje příslušná doporučení pro jednotlivé země, relevantní 

výzvy uvedené v integrovaném vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu a 

zásady evropského pilíře sociálních práv nebo jiná relevantní doporučení Unie určená 

členskému státu. 

                                                 
1 Úř. věst. L 231, 30.6.2021, s. 159. 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1149 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje 

Fond pro vnitřní bezpečnost (Úř. věst. L 251, 15.7.2021, s. 94). 
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(7) Podle čl. 86 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EU) 2021/1060 toto rozhodnutí 

představuje rozhodnutí o financování ve smyslu čl. 110 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/10463. Je však třeba upřesnit prvky potřebné k 

přijetí rozpočtových závazků ve vztahu k programu uvedenému v tomto rozhodnutí. 

(8) Podle čl. 12 odst. 7 a 8 nařízení (EU) 2021/1149 je třeba stanovit míru 

spolufinancování a maximální výši podpory z fondu ISF. Je rovněž nezbytné stanovit 

u každé akce, zda se míra spolufinancování použije na celkový příspěvek, včetně 

příspěvků z veřejných a soukromých zdrojů, nebo pouze na příspěvek z veřejných 

zdrojů.  

(9) Tímto rozhodnutím není dotčeno stanovisko Komise ohledně souladu operací 

podporovaných v rámci dotčeného programu s pravidly státní podpory platnými v 

době, kdy byla podpora poskytnuta. 

(10) Navrhovaný program by proto měl být přijat, 

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:  

Článek 1 

Schvaluje se program Česka pro podporu z Fondu pro vnitřní bezpečnost na období od 1. 

ledna 2021 do 31. prosince 2027, předložený v konečném znění dne 3. června 2022. 

Článek 2 

1. Maximální výše podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost a její složení jsou 

stanoveny v příloze I. 

Maximální výše podpory pro dotčený program činí 34 894 740,00 EUR a bude 

financována z rozpočtové položky 12 02 01 v souladu s nomenklaturou souhrnného 

rozpočtu Evropské unie pro období 2021–2027. 

2. Míra spolufinancování pro každý druh akce je stanovena v příloze II. Míra 

spolufinancování pro každý druh akce se vztahuje na celkový příspěvek.  

Článek 3 

Všechny horizontální základní podmínky pro dotčený program jsou splněny. 

                                                 
3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým 

se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 

1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 

223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 

(Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1). 
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Článek 4 

Toto rozhodnutí je určeno České republice.  

V Bruselu dne 25.7.2022 

 Za Komisi 

 Ylva JOHANSSON 

 členka Komise 

 

 


