
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 16. března 2022 č. 209 

 
k úpravě infrastruktury pro sdílení údajů potřebných pro realizaci humanitární pomoci 
a dalších opatření v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným 

invazí vojsk Ruské federace 
 

Vláda 

I. ukládá  

1. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra ve spolupráci s místopředsedou vlády pro 
digitalizaci zabezpečit s využitím služeb Národní agentury pro komunikační a informační 
technologie, s. p., v režimu vertikální spolupráce úpravu infrastruktury pro sdílení údajů 
potřebných pro realizaci humanitární pomoci a dalších opatření v souvislosti                            
s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále 
jen „opatření“) s cílem maximálně snížit potřebu opakovaného uvádění, dokládání nebo 
editace údajů a zároveň umožnit efektivní řízení humanitární pomoci a dalších opatření 
na základě získaných údajů, 

2. členům vlády a vedoucím ústředních správních úřadů ve spolupráci s 1. místopředsedou 
vlády a ministrem vnitra aktualizovat v návaznosti na zkušenosti získané při realizaci 
humanitární pomoci a dalších opatření obsah agend, při jejichž výkonu jsou tato opatření 
realizována, v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních 
uživatelů údajů a některých práv a povinností, a to zejména ve vztahu k posílení sdílení 
údajů, 

3. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra, místopředsedovi vlády a ministru práce 
a sociálních věcí, místopředsedovi vlády a ministru zdravotnictví a ministru školství, 
mládeže a tělovýchovy předložit ministru financí žádost o rozpočtové opatření podle 
bodu II/1 tohoto usnesení, 

4. ministru financí provést na základě žádosti podle bodu I/3 tohoto usnesení rozpočtové 
opatření podle bodu II/1 tohoto usnesení, 

5. členům vlády a vedoucím ústředních správních úřadů poskytnout 1. místopředsedovi 
vlády a ministru vnitra a místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministru pro místní 
rozvoj při plnění úkolu podle bodu I/1 tohoto usnesení potřebnou součinnost;  

II. schvaluje  

1. uvolnění prostředků z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky vládní rozpočtová 
rezerva v celkové výši 145 200 000 Kč a navýšení rozpočtu kapitoly Ministerstva vnitra          
o 127 050 000 Kč a kapitol Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva 
zdravotnictví a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy po 6 050 000 Kč pro rok 
2022 na úhradu nákladů spojených s plněním úkolu podle bodu I/1 tohoto usnesení, 
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2. výjimku z povinností vyplývajících z usnesení vlády ze dne 22. března 2017 č. 208, 
o uložení povinnosti v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek v jednacím řízení bez 
uveřejnění, na základě spolupráce zadavatelů a na základě výjimek, pro veřejné zakázky 
realizované v souvislosti s plněním úkolu podle bodu I/1 tohoto usnesení na základě 
vertikální spolupráce mezi Ministerstvem vnitra a Národní agenturou pro komunikační 
a informační technologie, s. p.; 

III. žádá hejtmany krajů, primátora hlavního města Prahy, primátory statutárních měst 
a starosty měst a obcí, aby na požádání poskytli 1. místopředsedovi vlády a ministru 
vnitra a místopředsedovi vlády pro digitalizaci a ministru pro místní rozvoj při plnění úkolu 
podle bodu I/1 tohoto usnesení potřebnou součinnost. 

Provedou: 
členové vlády, 
vedoucí ústředních správních úřadů 
 
 
Na vědomí: 
hejtmani krajů, 
primátor hlavního města Prahy, 
primátoři statutárních měst, 
starostové měst a obcí, 
ředitel Národní agentury pro informační  
a komunikační technologie, s. p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Vít Rakušan 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
 


