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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. března 2012 č. 159 

 
k použití prostředků Vládní rozpočtové rezervy na rok 2012 na částečné pokrytí      

nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování  
a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek 

 
 
             Vláda 
 
             I. schvaluje použití Vládní rozpočtové rezervy roku 2012 až do výše 
107 mil. Kč na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací 
pro monitorování a řízení veřejných financí u dotčených vybraných účetních jednotek 
tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení;  
 
           II. ukládá  
 
                1. dotčeným správcům kapitol státního rozpočtu předložit do 31. května 
2012 ministru financí žádost o provedení rozpočtového opatření z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, do dotčené kapitoly státního 
rozpočtu, 

 
                2. správcům kapitol státního rozpočtu, do jejichž působnosti patří státní 
fondy, předložit ministru financí do 31. května 2012 žádost o provedení rozpočtového 
opatření z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní rozpočtová rezerva, 
 
                3. ministru financí  
 
                    a) provést na základě žádostí správců kapitol podle bodu II/1, 2 tohoto 
usnesení rozpočtová opatření z kapitoly Všeobecná pokladní správa, položky Vládní 
rozpočtová rezerva do dotčené kapitoly státního rozpočtu, 

  
                    b) poskytnout na základě žádostí obcí, statutárních měst, hlavního města 
Prahy, krajů, Pozemkového fondu České republiky, Regionálních rad regionů 
soudržnosti a příspěvkových organizací zřizovaných kraji nebo obcemi dotaci tak, jak 
je uvedeno v příloze tohoto usnesení s tím, že žádosti příspěvkových organizací 
zřizovaných kraji nebo obcemi budou předkládány prostřednictvím jejich zřizovatelů, 
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                    c) zajistit zveřejnění tohoto usnesení ve Věstníku vlády pro orgány krajů a 
orgány obcí; 
 
           III. doporučuje hejtmanům, primátorovi hlavního města Prahy, primátorům 
statutárních měst, starostům dotčených obcí, ředitelům Regionálních rad regionů 
soudržnosti, příspěvkovým organizacím zřizovaných kraji nebo obcemi 
prostřednictvím jejich zřizovatelů a řediteli Pozemkového fondu České republiky 
požádat do 31. května 2012 Ministerstvo financí o poskytnutí dotace na částečné 
pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení 
veřejných financí. 
 
 
 
Provedou: 

členové vlády, 
vedoucí ostatních ústředních orgánů 
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy, 
primátoři statutárních měst, 
ředitelé Regionálních rad regionů soudržnosti, 
Pozemkového fondu České republiky 
 
 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


