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ROZHODNUTÍ KOMISE 

ze dne 19.3.2015, 

kterým se schvaluje národní program České republiky pro účely podpory z Fondu pro 

vnitřní bezpečnost na období 2014 až 2020 

(POUZE ČESKÉ ZNĚNÍ JE ZÁVAZNÉ) 

EVROPSKÁ KOMISE, 

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, 

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 

2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu 

a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti 

trestné činnosti a řešení krizí
1
, a zejména na čl. 14 odst. 7 uvedeného nařízení, 

vzhledem k těmto důvodům: 

(1) Dne 23. října 2014 Česká republika předložila prostřednictvím systému Komise pro 

elektronickou výměnu dat (SFC2014) návrh národního programu pro účely podpory 

z Fondu pro vnitřní bezpečnost na období 2014 až 2020.  

(2) Politický dialog s Českou republikou podle článku 13 nařízení (EU) č. 514/2014 

proběhl dne 16. října 2013. Výsledky jsou zaznamenány ve schváleném zápisu ze dne 

6. března 2014. 

(3) Navrhovaný národní program vypracovala Česká republika v rámci partnerství podle 

článku 12 nařízení (EU) č. 514/2014. 

(4) Národní program obsahuje všechny prvky uvedené v čl. 14 odst. 2 nařízení (EU) 

č. 514/2014.  

(5) Podle čl. 14 odst. 6 nařízení (EU) č. 514/2014 Komise dne 8. prosince 2014, 16. 

prosince 2014 a 27. ledna 2015 předložila připomínky. Česká republika poskytla 

Komisi veškeré potřebné doplňující informace dne 15. prosince 2014, 18. prosince 

2014 a 3. února 2015 a odpovídajícím způsobem národní program pozměnila. 

Pozměněný program byl předložen Komisi dne 25. února 2015. 

(6) Toto rozhodnutí představuje rozhodnutí o financování ve smyslu článku 84 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012
2
 a je právním závazkem 

ve smyslu článku 85 uvedeného nařízení. 

(7) Měla by být uvedena výše maximálního příspěvku z Fondu pro vnitřní bezpečnost na 

národní program České republiky, včetně rozdělení na základní částku a dodatečné 

finanční prostředky, 

                                                 
1 Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 112. 
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se 

stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1). 
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PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:  

Článek 1 

Národní program České republiky pro účely podpory z Fondu pro vnitřní bezpečnost na 

období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020, který byl v konečném znění předložen dne 25. 

února 2015, se schvaluje. 

Článek 2 

1. Maximální příspěvek z Fondu pro vnitřní bezpečnost na národní program České republiky 

se stanoví na 32 184 496 EUR a bude financován ze souhrnného rozpočtu Unie takto: 

a) rozpočtová linie 18 02 01 01: 15 155 484 EUR; 

b) rozpočtová linie 18 02 01 02: 17 029 012 EUR. 

2. Maximální příspěvek z rozpočtové linie 18 02 01 01 se skládá: 

a) ze základní částky ve výši 14 381 484 EUR přidělené v souladu s přílohou I nařízení 

(EU) č. 515/2014; 

b) z další částky ve výši 774 000 EUR na specifickou akci přidělených v souladu 

s článkem 7 uvedeného nařízení. 

Článek 3 

Toto rozhodnutí je určeno České republice. 

V Bruselu dne 19.3.2015. 

 Za Komisi 

 Dimitris AVRAMOPOULOS 

 člen Komise 

 

 


