
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 6. září 2012 č. 651 

 
o obeslání 25. Kongresu Světové poštovní unie  

 
 

             Vláda 
 

             I. souhlasí 
 

                1. s obesláním 25. Kongresu Světové poštovní unie, který se uskuteční 
ve dnech 24. září až 15. října 2012 v Dohá (dále jen „Kongres“), 
 
                2. se sjednáním změn Akt Světové poštovní unie podle zásad, uvedených 
v příloze č. 1 tohoto usnesení, a to 
 
                    a) Ústavy Světové poštovní unie, 
 
                    b) Generálního řádu Světové poštovní unie, 
 
                    c) Světové poštovní úmluvy, 
 
                    d) Ujednání o poštovních peněžních službách  
 
(dále jen „Akta“), a to s výhradou jejich ratifikace, 
 
                3. se Zásadami postupu delegace České republiky na Kongresu, uvedenými 
v příloze č. 2 tohoto usnesení, 
 
                4. se strukturou složení delegace České republiky (dále jen „delegace“), a to 
vedoucí delegace - zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu, dva alternáti 
delegovaní po jednom Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým 
telekomunikačním úřadem a delegáti z řad pracovníků Ministerstva průmyslu a 
obchodu, Českého telekomunikačního úřadu a podniku Česká pošta, s. p.;  
 
            II. jmenuje 
 
                1. vedoucím delegace na Kongresu Ing. Mgr. Jaromíra Nováka, ředitele 
sekce digitální ekonomiky Ministerstva průmyslu a obchodu, 
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                2. 1. alternátem Ing. Jiřího Řeholu, ředitele odboru poštovních služeb a 
služeb informační společnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, 
 
                3. 2. alternátem Ing. Marka Eberta, náměstka předsedy Rady Českého 
telekomunikačního úřadu; 
 
           III. zmocňuje vedoucího delegace na Kongresu k doplnění delegace na 
Kongres podle bodu I/4 tohoto usnesení; 
 
            IV. doporučuje prezidentu republiky, aby zmocnil vedoucího delegace na 
Kongresu a jeho alternáty k podpisu změn Akt s výhradou jejich ratifikace; 
 
             V. ukládá 
 
                1. vedoucímu delegace na Kongresu zajistit postup delegace na Kongresu 
podle bodu I/3 tohoto usnesení, 
 
                2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí vybavit na návrh 
ministra průmyslu a obchodu delegaci na Kongres příslušnými plnými mocemi,  
 
                3. ministru průmyslu a obchodu předložit vládě podepsané smluvní 
dokumenty, uvedené v bodě I/2 tohoto usnesení, s návrhem na další opatření;  
 
            IV. bere na vědomí, že náklady spojené s obesláním Kongresu budou hrazeny 
z rozpočtu vysílajících resortů. 

 
 
Provedou: 

1. místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí, 
ministr průmyslu a obchodu 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 

 
 
 


