VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 31. srpna 2009 č. 1134
k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2010
a ke střednědobému výhledu jejího financování do roku 2012

Vláda
I. bere na vědomí Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové
spolupráce a humanitární pomoci do roku 2012, uvedený v části IV materiálu
č.j. 1141/09;
II. schvaluje
1. Plán zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2010, uvedený v části III a
v části IV příloze č. 1 materiálu č.j. 1141/09 (dále jen „Plán“),
2. zahrnutí finančních prostředků
a) na realizaci projektů zahraniční rozvojové spolupráce v letech 2010 až
2012 do rozpočtových kapitol tak, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení,
b) na humanitární pomoc ve výši 73 000 tis. Kč v letech 2010, 2011
a 2012 a na transformační spolupráci ve výši 45 000 tis. Kč v roce 2010 a ve výši
50 000 tis. Kč v letech 2011 a 2012 do rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních
věcí,
c) na delimitaci 9 zaměstnanců podle usnesení vlády ze dne 9. července
2008 č. 856, o personálním zajištění organizační složky státu Česká rozvojová
agentura od roku 2009, a to do rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí,
ukazatele Zahraniční rozvojová spolupráce, ve výši 4 723 tis. Kč;
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III. ukládá
1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, ministrům financí,
práce a sociálních věcí, průmyslu a obchodu, zemědělství, životního prostředí a
ministryním školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví
a) zajistit realizaci pokračujících projektů zahraniční rozvojové spolupráce
v souladu s Plánem,
b) postupovat v případě nedočerpání finančních prostředků na projekty
podle bodu III/1a tohoto usnesení podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,
2. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí a ministru vnitra,
a) zajistit realizaci nových projektů v souladu s Plánem,
b) postupovat v případě nedočerpání finančních prostředků na projekty
podle bodu III/2a tohoto usnesení podle § 47 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů,
3. ministru financí
a) snížit výdaje kapitol na zahraniční rozvojovou spolupráci tak, jak je
uvedeno v příloze č. 2 tohoto usnesení, které jsou obsaženy ve výdajích kapitol na léta
2010 až 2012, a to v souladu s usnesením vlády ze dne 8. června 2009 č. 715,
o střednědobých výdajových rámcích vlády na léta 2010 až 2012,
b) zvýšit výdaje kapitol na zahraniční rozvojovou spolupráci tak, jak je
uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení,
c) zvýšit výdaje kapitol k zabezpečení refundace krácení výdajů kapitol
vzniklého zahrnutím výdajů na zahraniční rozvojovou spolupráci do základny pro
plošné krácení podle usnesení vlády uvedeného v bodě III/3a tohoto usnesení tak, jak
je uvedeno v příloze č. 3 tohoto usnesení,
d) promítnout nejpozději do 23. září 2009 změny podle bodu III/3a až c
tohoto usnesení do návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 a
do střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2011 a 2012,
které budou vládou předloženy Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky;
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IV. mění usnesení vlády ze dne 20. srpna 2008 č. 1063, k návrhu na uvolnění
mimořádných finančních prostředků na rekonstrukční a rozvojovou pomoc pro
Gruzínskou republiku, tak, že se v bodě II uvedeného usnesení nahrazují slova „a
v roce 2010 bude poskytnuta částka 60 mil. Kč“ slovy „a v roce 2010 bude poskytnuta
částka 48 mil. Kč“.

Provedou:
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministryně zdravotnictví,
školství, mládeže a tělovýchovy,
ministři financí,
práce a sociálních věcí,
průmyslu a obchodu,
vnitra, zemědělství,
životního prostředí

Předseda vlády
Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.

