
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. března 2021 č. 233 

 
k návrhu rozdělení alokace pro ČR v programovém období 2021–2027 

 mezi operační programy 
 

Vláda 

I. schvaluje 

1. rozdělení alokace mezi operační programy pro programové období 2021–2027 obsažené 
v části III materiálu čj. 112/21, 

2. vymezení operačních programů pro fondy Evropské unie v oblasti vnitřních věcí (Azylový, 
migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost, Nástroj pro finanční podporu 
správy hranic a víz) pro programové období 2021-2027, a to 

a) Operační program Azylového, migračního a integračního fondu řízený Ministerstvem 
vnitra, 

b) Operační program Fondu pro vnitřní bezpečnost řízený Ministerstvem vnitra, 

c) Operační program Nástroje pro finanční podporu správy hranic a víz řízený 
Ministerstvem vnitra; 

II. ukládá  

1. ministryni pro místní rozvoj 

a) na základě bodu I/1 a ve spolupráci s řídicími orgány operačních programů 
a s místopředsedkyní vlády a ministryní financí dopracovat a předložit vládě návrh 
Dohody o partnerství pro období 2021–2027 do 31. srpna 2021, 

b) na základě bodu I/1 a ve spolupráci s ministrem životního prostředí a s místopředsedkyní 
vlády a ministryní financí dopracovat a předložit vládě návrh Plánu pro spravedlivou 
územní transformaci do 15. září 2021, 

c) na základě bodu I/1 a ve spolupráci s řídicími orgány operačních programů 
a s místopředsedkyní vlády a ministryní financí dopracovat a předložit vládě návrh 
dokumentu Územní dimenze v operačních programech do 15. července 2021, 

d) ve spolupráci s řídicími orgány operačních programů a s místopředsedkyní vlády 
a ministryní financí dopracovat a předložit vládě návrh Pravidel řízení a koordinace 
Dohody o partnerství pro programové období 2021–2027 do 15. července 2021, 

e) ve spolupráci s dalšími zapojenými členskými státy dopracovat a Evropské komisi 
předložit, v souladu s nařízením EU o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle 
Evropská územní spolupráce (Interreg), programy cíle Evropská územní spolupráce a 
informovat vládu o jejich schválení Evropskou komisí, 
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2. místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu zapracovat do návrhu Národního 
plánu obnovy aktivity na snížení sociálních nerovností ve vzdělávání, a to při navýšení 
celkové alokace v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na 23 mld. Kč; 
z toho 5 mld. Kč na vědu a výzkum, 

3. místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, ministryním 
pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí a ministrům životního prostředí, školství, 
mládeže a tělovýchovy, zemědělství na základě bodu I předložit vládě návrhy operačních 
programů do 15. září 2021, 

4. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedovi vlády a ministru průmyslu a 
obchodu a ministru dopravy, ministryním práce a sociálních věcí a pro místní rozvoj, 
ministrům životního prostředí, školství, mládeže a tělovýchovy, zdravotnictví, zemědělství 
a vedoucí Úřadu vlády zajistit naplňování základních podmínek obsažených 
v navrhované evropské legislativě a při jejich naplňování postupovat v součinnosti 
s ministryní pro místní rozvoj, 

5. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra v souladu s nařízeními EU pro fondy v oblasti 
vnitřních věcí vypracovat a Evropské komisi předložit operační programy uvedené v bodě 
I/3 a informovat vládu o schválení operačních programů uvedených v bodě I/3 Evropskou 
komisí; 

III. doporučuje  

1. hejtmanům a primátorům statutárních měst spolupracovat s místopředsedkyní vlády a 
ministryní financí, místopředsedou vlády a ministrem průmyslu a obchodu a ministrem 
dopravy, ministryněmi pro místní rozvoj a práce a sociálních věcí a ministry životního 
prostředí, školství, mládeže a tělovýchovy, zemědělství, 

2. předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a předsedkyni Rady Českého 
telekomunikačního úřadu spolupracovat na plnění úkolu podle bodu II/3. 

 
Provedou: 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 
místopředseda vlády, ministr průmyslu  
a obchodu a ministr dopravy, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
ministryně pro místní rozvoj, 
ministryně práce a sociálních věcí, 
ministr životního prostředí, 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 
ministr zemědělství, 
ministr zdravotnictví, 
vedoucí Úřadu vlády 
 
Na vědomí: 
hejtmani, 
primátoři statutárních měst, 
předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, 
předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu 
 
 
 
 
 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.  
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 


