
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2009 č. 475 

 
o obeslání 4. zasedání Konference smluvních stran 

Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech 
 
 
 
             Vláda 
 
             I. souhlasí 
 
                1. s obesláním 4. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské   
úmluvy o perzistentních organických polutantech, které se uskuteční ve dnech            
4. až 8. května 2009 v Ženevě (dále jen „Konference“), 
 
                2. se Zásadami postupu delegace České republiky na Konferenci,             
uvedenými v příloze tohoto usnesení; 
 
            II. jmenuje delegaci České republiky (dále jen „delegace“) na Konferenci         
ve složení: 
 
vedoucí delegace: JUDr. Jan Dusík, M.Sc., 1. náměstek ministra životního prostředí 

a ředitel sekce zahraniční, legislativní a státní správy Ministerstva 
životního prostředí, 

  
alternát: Ing. Karel Bláha, CSc., náměstek ministra životního prostředí a 

ředitel sekce technické ochrany životního prostředí Ministerstva 
životního prostředí, 

  
členové delegace: Ing. Kateřina Šebková, Ph.D., vedoucí oddělení prevence rizik a 

chemické bezpečnosti Ministerstva životního prostředí, 

 Ing. Klára Quasnitzová, zástupkyně ředitele odboru mnohostran-
ných vztahů Ministerstva životního prostředí, 

 Ing. Dr. Čestmír Hrdinka, vedoucí oddělení technologií odboru 
odpadů Ministerstva životního prostředí, 
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 JUDr. Eva Adamová, CSc., pracovnice odboru mnohostranných 

vztahů Ministerstva životního prostředí, 

Mgr. Michaela Vytopilová, pracovnice odboru environmentálních 
rizik Ministerstva životního prostředí, 

Ing. Jaromír Manhart, pracovník odboru ekologických škod       
Ministerstva životního prostředí, 

Linda Brown, expert pro finanční záležitosti, pracovnice            
Ministerstva životního prostředí, 

 Ing. Alexandra Novotná, CSc., pracovnice odboru ekologie  
Ministerstva průmyslu a obchodu, 

 JUDr. Zoja Ladová, pracovnice mezinárodněprávního odboru   
Ministerstva zahraničních věcí, 

 Ing. Michaela Budňáková, pracovnice odboru rostlinných komodit 
Ministerstva zemědělství, 

 RNDr. Josef Švaříček, pracovník sekce přípravků na ochranu   
rostlin Státní rostlinolékařské správy, 

 prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., ředitel Výzkumného centra 
RECETOX, Masarykova univerzita v Brně, 

 Ing. Martina Motlová, rada Stálé mise České republiky při        
Evropské úřadovně Organizace spojených národů v Ženevě, 

MUDr. Jaroslav Volf, Ph.D., 3. tajemník Stálé mise České        
republiky při Evropské úřadovně Organizace spojených národů     
v Ženevě; 

 
           III. ukládá  
 
                1. vedoucímu delegace na Konferenci zajistit postup delegace na Konferenci 
podle bodu I/2 tohoto usnesení, 
 
                2. ministru zahraničních věcí vybavit na návrh místopředsedy vlády a        
ministra životního prostředí delegaci na Konferenci příslušnými plnými mocemi, 
 
                3. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí informovat vládu      
o průběhu a výsledcích Konference a v případě schválení změn příloh Stockholmské 
úmluvy o perzistentních polutantech informovat vládu do 31. července 2009                
o opatřeních spojených s jejich vstupem v platnost; 
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           IV. bere na vědomí, že náklady spojené s vysláním delegace na Konferenci    
budou hrazeny z rozpočtu vysílajících resortů. 
 
 
 
Provedou: 

místopředseda vlády a  
ministr životního prostředí, 
ministr zahraničních věcí 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek, v. r. 

  

  


