
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 18. ledna 2012 č. 42 

 
k souboru Rámcových pozic k návrhům nařízení pro období 2014-2020 týkajících se 

strukturálních fondů (Evropského fondu pro regionální rozvoj a Evropského sociálního 
fondu), Fondu soudržnosti a evropského seskupení pro územní spolupráci 

 
 
 
             Vláda 

 
             I. schvaluje soubor Rámcových pozic k návrhům nařízení pro období       
2014-2020 týkajících se strukturálních fondů (Evropského fondu pro regionální rozvoj      
a Evropského sociálního fondu), Fondu soudržnosti a evropského seskupení pro     
územní spolupráci, obsažené v části III materiálu č.j. 1335/11 (dále jen „nařízení 
k politice soudržnosti“); 
 
            II. ukládá 
 
                1. předsedovi vlády a ministrům financí, vnitra, průmyslu a obchodu,       
spravedlnosti, práce a sociálních věcí, dopravy, zemědělství, životního prostředí,     
zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, ministryni kultury a ministru obrany 
 
                    a) zpracovat a do 17. února 2012 poskytnout ministru pro místní rozvoj 
analýzy příslušných tematických a obecných předběžných podmínek definovaných 
v návrzích nařízení k politice soudržnosti Evropské unie, které budou obsahovat stav   
a plán jejich plnění v podmínkách České republiky, 
 
                    b) průběžně spolupracovat s ministrem pro místní rozvoj na aktualizaci 
analýz uvedených v bodě II/1a tohoto usnesení v závislosti na aktuálním vývoji jedná-
ní o návrzích nařízení k politice soudržnosti, 
 
                2. ministru pro místní rozvoj 
 
                    a) koordinovat přípravu souboru tematických a obecných předběžných 
podmínek podle bodu II/1 tohoto usnesení, 
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                    b) využívat průběžně, ve spolupráci s ministry práce a sociálních věcí        
a zemědělství, výsledky analýz podle bodu II/1b tohoto usnesení pro vyjednávání     
zástupců České republiky v orgánech Rady Evropské unie o návrzích nařízení k politi-
ce soudržnosti a při přípravě budoucích programů a Smlouvy o partnerství 
v návaznosti na nařízení k politice soudržnosti, 
 
                    c) předložit vládě do 30. dubna 2012 informaci o průběhu a dílčích       
výsledcích vyjednávání návrhů nařízení k politice soudržnosti v rámci Rady Evropské 
unie, 
 
                    d) vypracovat ve spolupráci s příslušnými ministry a předložit vládě        
do 31. října 2012 aktualizaci Rámcových pozic k návrhům nařízení k politice     
soudržnosti, 
 
           III. doporučuje hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy spolupracovat 
na realizaci bodu II tohoto usnesení. 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
ministři pro místní rozvoj, 
financí, vnitra, průmyslu a obchodu,  
spravedlnosti, práce a sociálních věcí,  
dopravy, zemědělství, životního prostředí, 
zdravotnictví, školství, mládeže a tělovýchovy, 
obrany, 
ministryně kultury 
 
 
Na vědomí: 

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

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  


