
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 29. října 2007 č. 1227 

 
k návrhu na využití prostředků PHARE k regionálnímu rozvoji  

malých a středních podniků 
 
 
 

             Vláda 
 
             I. bere na vědomí  informace o využití prostředků PHARE k regionálnímu 
rozvoji malých a středních podniků, obsažené v části III materiálu č.j. 1573/07; 
 
            II. schvaluje převod částky v Kč odpovídající 13,032 mil. EUR, maximálně 
však ve výši 400 mil. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa položky Vládní roz-
počtová rezerva do rozpočtové kapitoly - Ministerstvo průmyslu a obchodu; 
 
           III. ukládá 
 
                1. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj ve spolupráci s mi-
nistry průmyslu a obchodu a financí připravit v souladu s finančními memorandy č. CS 
9203, 9302 a T9106 a Memorandem o porozumění ze dne 18. června 2002 podmínky 
pro poskytování prostředků PHARE na podporu regionálního rozvoje malých a střed-
ních podniků prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky a.s. 
v souladu se zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, 
 
                2. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a 
ministrem pro místní rozvoj zajistit poskytování podpory podle podmínek uvedených 
v bodě III/1 tohoto usnesení,  
 
                3. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj ve spolupráci 
s ministrem průmyslu a obchodu 1 krát ročně informovat vládu o realizaci tohoto 
usnesení, vždy do 31. března za uplynulý kalendářní rok, 
 
                4. ministru financí převést částku podle bodu II tohoto usnesení na základě 
žádosti ministra průmyslu a obchodu, a to po stanovení podmínek ve smyslu bodu III/1 
tohoto usnesení,  
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                5. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj ve spolupráci 
s ministrem financí zahájit jednání s Evropskou komisí o přípravě dohody o ukončení 
(tzv. „Exit Agreement“) vztahující se k finančním memorandům uvedeným 
v bodě III/1 tohoto usnesení, 
 
                6. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj převést do příjmů 
státního rozpočtu prostředky, které jsou a budou získány z původní implementační 
struktury.  
 
 
 
Provedou: 

1. místopředseda vlády a  
ministr pro místní rozvoj, 
ministři průmyslu a obchodu, 
financí  
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r.  

 

 
 


