
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 17. května 2021 č. 467 

 
k materiálu Národní plán obnovy  

 

Vláda  

I. schvaluje 

1. materiál „Národní plán obnovy“ obsažený v části IV materiálu čj. 503/21, 

2. Statut, Jednací řád a Etický kodex Řídícího výboru Národního plánu obnovy uvedené       
v příloze č. 1 tohoto usnesení, 

3. členění povinností, odpovědností jednotlivých subjektů zajišťujících implementaci, 
koordinaci, auditní činnost související s Národním plánem obnovy, obsažené v příloze                 
č. 2 tohoto usnesení, 

4. Statut, Jednací řád a Etický kodex Výboru Národního plánu obnovy uvedené v příloze     
č. 3 tohoto usnesení;  

5. zřízení koordinačního orgánu Národního plánu obnovy na Ministerstvu průmyslu 
a obchodu; 

II. mění usnesení vlády ze dne 19. října 2020 č. 1054 tak, že text bodu I/3 se nahrazuje 
textem, který zní: „3. že prostředky ve výši 16,2 mld. Kč rozpočtované v roce 2021 
v kapitole Ministerstvo dopravy a Ministerstvo pro místní rozvoj lze čerpat až po 
schválení Národního plánu obnovy vládou;“; 

III. ukládá 

1. předsedovi vlády, aby předložil Národní plán obnovy podle bodu I/1 tohoto usnesení 
Evropské komisi, a to po technických úpravách v návaznosti na jednání vlády a po 
zapracování připomínek ze strany Evropské komise, 

2. předsedovi vlády ve spolupráci s místopředsedou vlády, ministrem průmyslu a obchodu a 
ministrem dopravy koordinovat proces dalšího projednávání plánu s Evropskou komisí, 

3. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, místo-

předsedkyni vlády a ministryni financí a dále jednotlivým vlastníkům komponent zajistit 

činnosti obsažené v příloze č. 2 tohoto usnesení, 

4. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy zajišťovat 

koordinační činnosti nad Národním plánem obnovy, 

5. místopředsedkyni vlády a ministryni financí zajistit výkon auditní činnosti a činností 

spojených s reportingem nesrovnalostí pro prostředky čerpané z Nástroje pro oživení a 

odolnost, 
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6. místopředsedovi vlády, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy předložit vládě 
ke schválení do 31. srpna 2022 aktualizovaný Národní plán obnovy, jehož maximální 
výše finančního příspěvku z grantové části bude rovna částce určené Evropskou komisí 
podle článku 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241, 

7. všem členům vlády v roli vlastníků komponent a subjektům zapojeným do implementace 
Národního plánu obnovy zajistit součinnost při realizaci a aktualizaci tohoto plánu. 

Provedou 
členové vlády 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r.  
předseda vlády 


