
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. prosince 2007 č. 1410 

 
k návrhu zákona o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od 

Evropské investiční banky na financování  národních podílů u projektů 
spolufinancovaných z Operačního programu Doprava v programovém 

období 2007 až 2013 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. schvaluje návrh zákona o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od 
Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinanco-
vaných z Operačního programu Doprava v programovém období 2007 až 2013, 
s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady 
vlády;  
 
            II. ukládá 
 
                 1. ministru dopravy 
 
                    a) vypracovat ve spolupráci s ministrem financí konečné znění vládního 
návrhu zákona o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na fi-
nancování  národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu 
doprava v programovém období 2007 až 2013 podle bodu I tohoto usnesení, 
 
                    b) převádět prostředky z úvěrů podle bodu I tohoto usnesení do rozpočtu 
Státního fondu dopravní infrastruktury v přímé souvislosti s jejich bezprostředním ná-
sledným použitím, 
 
                    c) zajistit prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury činnosti 
související s další správou úvěrů podle bodu I tohoto usnesení a zajistit spolufinanco-
vání projektů, pro které byla schválena podpora z Operačního programu doprava 
v programovém období 2007 až 2013, 
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                2. ministru financí převádět prostředky z úvěrů podle bodu I tohoto usnesení 
z kapitoly Operace státních finančních aktiv do kapitoly Ministerstva dopravy v přímé 
souvislosti s jejich bezprostředním následným použitím; 
 
           III. navrhuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby s vládním 
návrhem zákona uvedeném v bodě I a II/1a tohoto usnesení vyslovila souhlas již 
v prvém čtení; 
 
           IV. pověřuje 
 
                1. předsedu vlády předložit vládní návrh zákona podle bodu I a II/1a tohoto 
usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k dalšímu pro-
jednání s návrhem uvedeným v bodě III tohoto usnesení, 
 
                2. ministra dopravy, aby odůvodnil vládní návrh zákona v Parlamentu České 
republiky, 
 
                3. ministra financí, aby sjednal a podepsal příslušné úvěrové smlouvy 
s Evropskou investiční bankou o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské inves-
tiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operač-
ního programu doprava v programovém období 2007 až 2013. 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
ministři dopravy, 
financí 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek v. r.  

  

  
  


