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USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 9. května 2012 č. 338 

 
k obeslání 101. zasedání Mezinárodní konference práce 

 
 

             Vláda 
 

             I. souhlasí 
 

                1. s obesláním 101. zasedání Mezinárodní konference práce, které se      
uskuteční v Ženevě ve dnech 30. května až 15. června 2012 (dále jen „Zasedání”), 
 
                2. se Zásadami postupu vládní skupiny delegace České republiky na Zasedá-
ní uvedenými v příloze tohoto usnesení; 
 
            II. jmenuje delegaci na Zasedání ve složení: 
 
1. ministr účastnící se Zasedání  
 
pan Jaromír Drábek, ministr práce a sociálních věcí, 
 
2. ve vládní skupině 
 
a) delegáti  
 
paní Kateřina Sequensová, velvyslankyně, stálá představitelka České republiky při   

Evropské úřadovně Organizace spojených národů a      
ostatních mezinárodních organizace v Ženevě, 

pan Miroslav Fuchs,  ředitel odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce 
Ministerstva práce a sociálních věcí, 

 
b) alternáti delegátů  
 
pan Ivan Pintér, rada Stálé mise České republiky při Evropské úřadovně 

Organizace spojených národů a ostatních mezinárodních 
organizací v Ženevě, 
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pan Pavel Pokorný, pracovník odboru Evropské unie a mezinárodní spolupráce 

Ministerstva práce a sociálních věcí, 
 
c) techničtí poradci 
 
pan Jiří Zukal, zástupce ředitele odboru mnohostranných ekonomických 

vztahů Ministerstva zahraničních věcí, 
pan Štefan Čulík, vedoucí oddělení sociálního začleňování Ministerstva    

práce a sociálních věcí, 
paní Lenka Laubová, pracovnice oddělení sociálního začleňování Ministerstva 

práce a sociálních věcí, 
paní Eva Síkorová, pracovnice odboru koncepcí trhu práce Ministerstva práce a 

sociálních věcí, 
 
3. v zaměstnanecké skupině 
 
a) delegát 
 
pan Jaroslav Zavadil, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, 
 
b) alternát delegáta  
 
paní Jaroslava Bauerová,  poradkyně Českomoravské konfederace odborových svazů,  
 
c) techničtí poradci 
 
pan Vít Samek, vedoucí právního a sociálně-ekonomického oddělení Čes-

komoravské konfederace odborových svazů, 
paní Hana Popelková, poradkyně Českomoravské konfederace odborových svazů, 
 
pan Jan Horecký,  poradce Českomoravské konfederace odborových svazů, 
 
4. v zaměstnavatelské skupině 
 
a) delegát 
 
paní Jitka Hejduková, ředitelka sekce zaměstnavatelské Svazu průmyslu a        

dopravy České republiky, 
 
b) alternát delegáta  
 
paní Marie Zvolská, specialistka odboru poradenských služeb Svazu českých a 

moravských výrobních družstev, Konfederace zaměstnava-
telských a podnikatelských svazů České republiky, 
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c) techničtí poradci 
 
paní Vladimíra Drbalová, zástupkyně ředitelky sekce mezinárodních vztahů Svazu 

průmyslu a dopravy České republiky, 
pan Karel Rychtář, ředitel odboru výrobních družstev invalidů Svazu českých a 

moravských výrobních družstev, Konfederace zaměstnava-
telských a podnikatelských svazů České republiky; 

 
           III. zmocňuje ministra práce a sociálních věcí ke jmenování dalších členů     
delegace na Zasedání; 
 
            IV. ukládá 
 
                1. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí vybavit delegaci na 
Zasedání příslušnými plnými mocemi a doručit je Mezinárodnímu úřadu práce, 
 
                2. ministru práce a sociálních věcí a 1. místopředsedovi vlády a ministru       
zahraničních věcí zpracovat a předložit vládě 
 
                    a) do 30. září 2012 informaci o průběhu a výsledcích Zasedání, 
 
                    b) do 30. dubna 2013 instrumenty přijaté na Zasedání s návrhem na další 
postup. 
 
 
 
Provedou: 

1. místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí, 
ministr práce a sociálních věcí 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


