
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 24. května 2021 č. 476 

 
k Informaci o stavu plnění Programu eu-INIS za rok 2020  

a o schválení Programu eu-INIS 2021 
 

Vláda 

I. bere na vědomí Informaci o stavu plnění Programu eu-INIS za rok 2020, obsaženou 
v části III materiálu čj. 439/21; 

II. schvaluje 

1. Program eu-INIS 2021 (dále jen „Program“), obsažený v části IV materiálu čj. 439/21, 

2. použití finančních prostředků státního rozpočtu České republiky v období let 2021 – 2024 
na realizaci projektů Programu a jejich provoz v letech následujících v upřesněné podobě 
podle přehledu nákladů na realizaci Programu (Tabulka 7 Programu); 

III. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedkyni vlády a ministryni financí, 
ministryni spravedlnosti a ministru zahraničních věcí  

a) pokračovat v plnění Programu eu-INIS schváleného usnesením vlády z 27. dubna 2020                  
č. 468 (Program eu-INIS) v aktualizované verzi (Program) a dále vytvářet podmínky pro 
realizaci projektů zahrnutých do Programu a ve své působnosti dále zajišťovat realizaci 
těchto projektů případně jejich částí, v souladu s požadavky přijatými na úrovni Evropské 
unie, 

b) zajistit maximální využití prostředků operačních programů fondů Evropské unie v oblasti 
vnitřních věcí při realizaci Programu, 

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra  

a) do 30 pracovních dnů ode dne přijetí tohoto usnesení určit z řad příslušných služebních 
funkcionářů nebo vedoucích zaměstnanců ředitele Národního projektu cBIS a ředitele 
horizontálního projektu Nástroje interoperability a pověřit je řízením těchto projektů, 
s odpovědností stanovenou v kapitole 3.3. Programu, s využitím vzoru v příloze tohoto 
usnesení,  

b) informovat vládu o stavu plnění Programu nejméně jednou ročně, případně podle 
potřeby, 

c) podle potřeby aktualizovat Program a předložit jej vládě ke schválení, 
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3. místopředsedkyni vlády a ministryni financí, ministryni spravedlnosti a ministru 
zahraničních věcí dále průběžně spolupracovat při plnění úkolů uvedených v bodě III/2b) 
a c) tohoto usnesení, 

4. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy dále zajišťovat 
součinnost při rozvoji Schengenského informačního systému, pokud se jedná o část 
v působnosti ministerstva dopravy, a dále zprostředkovávat komunikaci s dotčenými 
profesními svazy v oboru dopravy. 

Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
místopředseda vlády, ministr průmyslu  
a obchodu a ministr dopravy, 
ministryně spravedlnosti,  
ministr zahraničních věcí 

 

 
 
 
 
 
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, v. r. 
místopředseda vlády, ministr průmyslu 
a obchodu a ministr dopravy 
 


