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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 22. srpna 2012 č. 610 

 
k návrhu na snížení legislativních bariér pro implementaci strukturálních fondů  
a Fondu soudržnosti Evropské unie v programovém období let 2014 až 2020 

 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. schvaluje návrhy na snížení legislativních bariér pro implementaci        
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v programovém období let 
2014 až 2020, uvedené v části III materiálu č.j. 821/12; 
 
            II. ukládá 
 
                1. ministru financí  
 
                    a) zpracovat v souladu s bodem I tohoto usnesení a vládě do 31. prosince 
2012 předložit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,  
 
                    b) zpracovat v souladu s bodem I tohoto usnesení a vládě do 31. března 
2013 předložit návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová     
pravidla, ve znění pozdějších předpisů,  
 
                2. ministru pro místní rozvoj zpracovat v souladu s bodem I tohoto usnesení  
a vládě do 31. prosince 2012 předložit návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,  
 
                3. ministru průmyslu a obchodu zpracovat v souladu s bodem I tohoto       
usnesení a vládě do 31. prosince 2012 předložit návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona                
č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, 
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                4. ministru pro místní rozvoj zpracovat ve spolupráci s ministry financí         
a práce a sociálních věcí a vládě do 31. ledna 2013 předložit zprávu o pokroku                 
v realizaci změn nelegislativní povahy, prováděných podle bodu I tohoto usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

ministři pro místní rozvoj,  
práce a sociálních věcí, 
průmyslu a obchodu, 
financí 
 
Na vědomí: 

guvernér České národní banky, 
předsedkyně Českého statistického úřadu, 
předseda Úřadu pro ochranu  
hospodářské soutěže, 
hejtmani, primátor hlavního města Prahy  
 
 
 
 

 Místopředsedkyně vlády 
 Mgr. Karolína Peake, v. r. 

 

 
 


