
USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 1. července 2019 č. 463 

 
o financování nekrytých závazků regionálních rad regionů soudržnosti  

 
Vláda 

I. bere na vědomí, že příjmy regionálních rad regionů soudržnosti vymezené zákonem  
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, jsou 
omezené nebo účelově určené, a některé typy závazků regionálních rad regionů 
soudržnosti nejsou finančně zabezpečené; 

II. schvaluje  

1. použití finančních prostředků státního rozpočtu ke krytí závazků a dalších výdajů 
regionálních rad regionů soudržnosti, které nedisponují dostatečnými zdroji k jejich krytí 
(po odečtení minimálního provozního zůstatku ve výši 2 mil. Kč), a to do maximálně 50 % 
výše tohoto závazku, 

2. uvolnění finančních prostředků v roce 2019 až do výše 30 mil. Kč z kapitoly 398 - 
Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, do kapitoly 317 - 
Ministerstvo pro místní rozvoj, specifický ukazatel Podpora regionálního rozvoje a 
cestovního ruchu, v tom Ostatní výdaje na regionální rozvoj a cestovní ruch, za účelem 
financování nekrytých závazků a dalších výdajů regionálních rad regionů soudržnosti; 

III. ukládá  

1. ministryni pro místní rozvoj  

a) předložit místopředsedkyni vlády a ministryni financí žádost o rozpočtové opatření podle 
bodu II/2 tohoto usnesení, 

b) ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a ministryní financí zajistit podmínky financování 
regionálních rad regionů soudržnosti do doby ukončení jejich činnosti v návaznosti na 
změnu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, 

c) ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a ministryní financí zajistit podmínky financování 
u právního nástupce v návaznosti na změnu zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, 

d) jednat s hejtmany o úhradách minimálně 50 % z výše závazků a dalších výdajů 
uvedených v bodě II, 
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2. místopředsedkyni vlády a ministryni financí navýšit výdaje kapitoly - 317 Ministerstvo pro 
místní rozvoj na základě žádosti podle bodu III/1 tohoto usnesení. 

Provedou: 
ministryně pro místní rozvoj, 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
 
Na vědomí: 
hejtmani 
 
 
 
 
 
Jan Hamáček, v. r. 
1. místopředseda vlády a ministr vnitra 
 


