USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 4. února 2019 č. 106
o změně části usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 668, k Investiční smlouvě
mezi vládou České republiky a společností General Electric International, Inc.
podněcující rozvoj oboru leteckého průmyslu v České republice
Vláda
I.

bere na vědomí, že letectví a kosmické aktivity v České republice zůstávají nadále
prioritou průmyslového rozvoje ČR s rostoucím potenciálem, a že rozvoj leteckého
a kosmického průmyslu má pozitivní vliv na udržitelný a konkurenceschopný růst
hospodářství České republiky;

II. mění usnesení vlády ze dne 27. července 2016 č. 668, k Investiční smlouvě mezi vládou
České republiky a společností General Electric International, Inc. podněcující rozvoj
oboru leteckého průmyslu v České republice tak, že se v bodě IV/1 slova „v letech 2016,
2017 a 2018“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2022“;
III. schvaluje uvolnění finančních prostředků v roce 2019 z rozpočtové kapitoly Všeobecná
pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, do výše 582 mil. Kč
na předfinancování záměru, a to k posílení výdajů rozpočtu kapitoly 322 – Ministerstva
průmyslu a obchodu;
IV. ukládá
1. ministryni průmyslu a obchodu v roce 2019 zajistit částku v minimální výši 100 mil. Kč
na předfinancování záměru z nároků nespotřebovaných výdajů kapitoly 322 –
Ministerstva průmyslu a obchodu,
2. ministryni financí realizovat na základě žádostí podle bodu III tohoto usnesení rozpočtové
opatření v rozpočtu kapitoly Ministerstva průmyslu a obchodu,
3. ministryni průmyslu a obchodu do 31. března 2019 provést následující opatření pro
minimalizaci rizik ze záměru plynoucích:
a) ustanovit nezávislého zmocněnce pro dozor nad projektem a jeho finančním plněním,
včetně vytvoření profesionální projektové řídící struktury,
b) zahájit audit stavu projektu – věcný i procesní;

4. ministryni průmyslu a obchodu, ministryni financí a ministru školství, mládeže a
tělovýchovy do 30. června 2019 informovat členy vlády o výsledcích provedeného auditu.
Provedou:
ministryně průmyslu a obchodu,
ministryně financí,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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