
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. prosince 2012 č. 964 

 
k účasti České republiky na Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně 

 
 
 
             Vláda 
 
             I. bere na vědomí oficiální pozvání italské vlády k účasti České republiky na 
Všeobecné světové výstavě EXPO 2015 v Miláně (dále jen „EXPO 2015“); 
 
            II. souhlasí 
 
                1. s účastí České republiky na EXPO 2015 za předpokladu účasti státního 
rozpočtu v letech 2013 - 2016 maximálně do celkové výše 60 000 tis. Kč, o kterou   
bude navýšen rozpočet kapitoly Ministerstva zahraničních věcí podle části III           
materiálu č.j. 1312/12 a podle bodu II/4 a IV/2a tohoto usnesení s tím, že další        
prostředky státního rozpočtu mohou poskytnout v rámci svého rozpočtu další kapitoly 
podle části III materiálu č.j. 1312/12, 
 
                2. s koncepčním návrhem účasti České republiky na EXPO 2015 vypracova-
ným Mgr. Jiřím F. Potužníkem, který je obsažen v části III materiálu č. j. 1312/12, 
 
                3. s navýšením o 4 funkční místa a navýšením mzdových nákladů v kapitole 
Ministerstva zahraničních věcí podle části III materiálu č. j. 1312/12, 
 
                4. s použitím prostředků vládní rozpočtové rezervy v roce 2013 do výše 
9 000 tis. Kč k zabezpečení účasti České republiky na EXPO 2015 podle části III    
materiálu č.j. 1312/12; 
 
           III. jmenuje Mgr. Jiřího F. Potužníka generálním komisařem účasti České     
republiky na EXPO 2015;  
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            IV. ukládá 
 
                1. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí 
 
                    a) oznámit italské vládě záměr České republiky zúčastnit se EXPO 2015, 
 
                    b) informovat v letech 2013 - 2016 nejpozději do 30. září a do 31. března 
vládu o postupu příprav účasti České republiky na EXPO 2015,  
 
                    c) informovat vládu do 20. února 2013 o průběhu přípravy účasti České 
republiky na EXPO 2015 a o možnostech zapojení soukromého sektoru, 
 
                2. ministru financí 
 
                    a) v návaznosti na bod II/1 tohoto usnesení a podle části III materiálu 
č.j. 1312/12 zvýšit výdaje kapitoly Ministerstva zahraničních věcí o částku                 
10 000 tis. Kč v roce 2014 a o částku 40 000 tis. Kč v roce 2015 v rámci výdajů        
obsažených ve střednědobém výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2014 
a 2015 schváleného usnesením vlády ze dne 21. listopadu 2012 č. 848 a rozpočtovat 
finanční zajištění účasti ve výhledu státního rozpočtu České republiky na rok 2016 do 
výše 1 000 tis. Kč (včetně navýšení systemizace a navýšení mzdových nákladů ve 
všech letech), 
 
                    b) v roce 2013 provést na základě žádosti 1. místopředsedy vlády a        
ministra zahraničních věcí přesun rozpočtových prostředků z kapitoly Všeobecná     
pokladní správa do rozpočtu kapitoly Ministerstva zahraničních věcí a zvýšení      
funkčních míst podle bodu II/3 a 4 tohoto usnesení,  
 
                3. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, ministrům financí, 
zemědělství, pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu a ministryni kultury spolupracovat 
na realizaci záměru koncepčního návrhu účasti České republiky na EXPO 2015. 
 
Provedou: 

1. místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí,  
ministři financí, zemědělství,  
pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, 
ministryně kultury 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  


