VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 9. června 2008 č. 690
k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2009
a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2011
Vláda
I. bere na vědomí Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové
spolupráce a humanitární pomoci do roku 2011, obsažený v části IV materiálu
č.j. 822/08;
II. schvaluje
1. Plán zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2009 obsažený v části III
a VI materiálu č.j. 822/08,
2. zahrnutí finančních prostředků na realizaci projektů zahraniční rozvojové
spolupráce v roce 2009 podle bodu II/1 tohoto usnesení do rozpočtových kapitol
jednotlivých gestorských resortů ve výši uvedené v příloze tohoto usnesení,
3. zahrnutí finančních prostředků na humanitární pomoc v roce 2009 do
rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí ve výši 85 mil. Kč;
III. ukládá
1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, místopředsedovi
vlády a ministru životního prostředí, ministrům dopravy, financí, průmyslu a obchodu,
školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zahraničních věcí, zdravotnictví a zemědělství
a) zajistit realizaci pokračujících projektů zahraniční rozvojové spolupráce
v souladu s plánem uvedeným v bodě II/1 tohoto usnesení,
b) v případě nedočerpání finančních prostředků na projekty podle bodu
III/2a tohoto usnesení postupovat podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů,
2. ministru zahraničních věcí
a) zajistit realizaci nových projektů v souladu s plánem uvedeným v bodě
II/1 tohoto usnesení,
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b) předkládat vládě vždy do 30. června každého kalendářního roku, ve
spolupráci s dotčenými resorty, informaci o zahraniční rozvojové spolupráci,
realizované v uplynulém kalendářním roce,
3. ministru financí promítnout přesun výdajů na dvoustrannou zahraniční
rozvojovou spolupráci, výdajů na humanitární pomoc a výdajů na transformační
spolupráci z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa do rozpočtových kapitol,
a to v návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2009 podle bodu II/2 až
II/3 tohoto usnesení a v návrhu střednědobého výhledu České republiky na léta 2010 a
2011 podle tabulky č. 3 v části IV materiálu č.j. 822/08;
IV. mění usnesení vlády ze dne 31. března 2004 č. 302, o Zásadách zahraniční
rozvojové spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie, ve znění usnesení
vlády ze dne 19. září 2007 č. 1070 tak, že se:
1. zrušuje bod II/2 uvedeného usnesení,
2. v bodě 28 přílohy usnesení se vypouštějí slova: „včetně hodnocení
realizace plánu uplynulého roku“,
3. zrušují body č. 30 a 33 přílohy uvedeného usnesení,
4. v bodě č. 34 přílohy uvedeného usnesení vypouští poslední věta.

Provedou:
místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
ministr životního prostředí,
ministři dopravy, financí,
průmyslu a obchodu,
školství, mládeže a tělovýchovy,
vnitra, zahraničních věcí,
zdravotnictví, zemědělství
Na vědomí
guvernér České národní banky,
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu,
předsedkyně Státního úřadu
pro jadernou bezpečnost

Předseda vlády
Ing. Mirek Topolánek v. r.

