
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 13. června 2012 č. 413 

 
o Plánu dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2013 
a ke Střednědobému financování zahraniční rozvojové spolupráce  

a humanitární pomoci do roku 2015 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. bere na vědomí Střednědobý výhled financování zahraniční rozvojové     
spolupráce a humanitární pomoci do roku 2015, uvedený v části IV materiálu 
č.j. 558/12; 
 
            II. schvaluje 
 
                1. Plán dvoustranné zahraniční rozvojové spolupráce pro rok 2013, uvedený 
v části III a v části V - příloze č. 1 materiálu č.j. 558/12 (dále jen „Plán“), 
 
                2. zahrnutí finančních prostředků na realizaci zahraniční rozvojové          
spolupráce a humanitární pomoci pro léta 2013 až 2015 do kapitol státního rozpočtu 
České republiky tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení; 
 
           III. stanoví, že k poskytnutí peněžního daru do zahraničí v rámci schválených 
ukazatelů státního rozpočtu Zahraniční rozvojová spolupráce a Humanitární pomoc    
do výše 5 mil. Kč nebude třeba v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 151/2010 Sb.,             
o zahraniční rozvojové spolupráci a humanitární pomoci poskytované do zahraničí       
a o změně souvisejících zákonů, souhlasu vlády; 
 
            IV. ukládá 
 
                1. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí zajistit realizaci 
projektů zahraniční rozvojové spolupráce v souladu s Plánem, 
 
                2. ministrům školství, mládeže a tělovýchovy a zdravotnictví zajistit studium 
zahraničních studentů z rozvojových států a jejich zdravotní péči v souladu s Plánem, 
 



 

 

2 

 
 
 
                3. ministru financí promítnout změny v rozpočtu na zahraniční rozvojovou 
spolupráci a na humanitární pomoc v letech 2013 až 2015 podle bodu II/2 tohoto   
usnesení ve srovnání se střednědobým výhledem na léta 2013 a 2014 do návrhu      
zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 a do střednědobého výhledu 
státního rozpočtu České republiky na léta 2014 a 2015, 
 
                4. ministru průmyslu a obchodu zajistit realizaci projektů v rámci programu 
Aid for Trade v souladu s Plánem. 
 
 
 
Provedou: 

1. místopředseda vlády 
a ministr zahraničních věcí,  
ministři financí, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
zdravotnictví, průmyslu a obchodu 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


