
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 7. června 2021 č. 527 

 
k vyslovení souhlasu s využitím finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje 

k zajištění letních vzdělávacích kempů zaměřených na snižování negativních dopadů 
pandemie COVID 19 na děti od 6 do 15 let a o změně usnesení vlády  

ze dne 6. dubna 2021 č. 352 a usnesení vlády ze dne 6. května 2021 č. 436 
 

Vláda 

I. souhlasí s využitím finančních prostředků státního rozpočtu na výdaje k zajištění letních 
vzdělávacích kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie COVID 19 
na děti od 6 do 15 let v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „LETNÍ 
KEMPY 2021“; 

II. mění 

1. usnesení vlády ze dne 6. dubna 2021 č. 352 tak, že v bodě I/2 se číslo „460“ nahrazuje 
číslem „280“, 

2. usnesení vlády ze dne 6. května 2021 č. 436 tak, že se bod II/2 a II/3 zrušuje; 

III. schvaluje zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly 333 – Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

1. ukazatele Výdaje regionálního školství a přímo řízených organizací, na rok 2021                         
z rozpočtové kapitoly 398 - Všeobecná pokladní správa, ukazatele Ostatní výdaje, 
položky Prostředky na podporu veřejného sektoru, až do výše 100 milionů Kč na účel 
podle bodu I usnesení vlády České republiky ze dne 6. května 2021 č. 436, 

2. ukazatele Podpora činnosti v oblasti mládeže, na rok 2021 z rozpočtové kapitoly                      
398 - Všeobecná pokladní správa, ukazatele Ostatní výdaje, položky Prostředky na 
podporu veřejného sektoru, až do výše 80 milionů Kč na účel podle bodu I tohoto 
usnesení vlády; 

IV. ukládá  

1. ministru školství, mládeže a tělovýchovy předložit místopředsedkyni vlády a ministryni 
financí žádosti o rozpočtová opatření podle bodu III/1 a III/2 tohoto usnesení, 

2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí provést rozpočtová opatření v roce 2021 
podle bodu IV/1 tohoto usnesení. 

Provedou: 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí, 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 
 
 
 
Ing. Andrej Babiš, v. r. 
předseda vlády 


