
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 22. října 2007 č. 1180 

 
o Statutu Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytova-

né Evropskými společenstvími na úrovni státu 
a o jednacím řádu tohoto výboru 

 
 
 
             Vláda 
 
             I. mění usnesení vlády ze dne 2. března 2005 č. 245, k postupu přípravy České 
republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů a z Fondu soudrž-
nosti Evropské unie v letech 2007 až 2013, ve znění usnesení vlády ze dne     19. října 
2005 č. 1355, tak, že se zrušuje 
 
                1. Statut Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci 
poskytované v programovacím období let 2007 až 2013 Evropskými společenstvími na 
úrovni státu, schválený v bodě III/4 uvedeného usnesení, 
 
                2. Jednací řád Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace   
pomoci poskytované v programovacím období let 2007 až 2013 Evropskými           
společenstvími na úrovni státu, schválený v bodě III/5 uvedeného usnesení;  
 
            II. schvaluje  
 
                1. Statut Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace pomoci 
poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu, uvedený v příloze č. 1      
tohoto usnesení, 
 
                2. Jednací řád Řídícího a koordinačního výboru pro potřeby koordinace po-
moci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu, uvedený v příloze č. 2 
tohoto usnesení; 
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           III. ukládá 
 
                1. členům vlády zabezpečit v rámci koordinace politiky hospodářské a     
sociální soudržnosti projednání strategických a programových dokumentů s vazbou na 
politiku hospodářské a sociální soudržnosti v Řídícím a koordinačním výboru pro     
potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni státu 
(dále jen „Výbor“), a to před předložením těchto dokumentů vládě, 
 
                2. členům vlády, kteří navrhují členy Výboru, zajistit aby členem Výboru byl 
vždy zástupce resortu s pravomocí zajistit opatření schválená Výborem,   
 
                3. 1. místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj předkládat  vládě 
vždy do 30. června každého kalendářního roku informaci o činnosti Výboru za      
předchozí kalendářní rok;  
 
           IV. doporučuje hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy postupovat 
obdobně podle bodu III/1 tohoto usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

členové vlády 
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
předsedové Regionálních rad  
regionů soudržnosti 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r. 

  

  


