
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 11. července 2012 č. 530 

 
k návrhu na ratifikaci změn Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010  

a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 
 

 
 
 
             Vláda 

 
             I. souhlasí 

 
               1. se změnami Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 a 
Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 včetně prohlášení a výhrad 
učiněných Českou republikou na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2010, 
uvedenými v části III materiálu č.j. 676/12, 
 
               2. s prohlášeními a výhradami učiněnými Českou republikou na Konferenci 
vládních zmocněnců v roce 2006, uvedenými v části IV materiálu č.j. 676/12  
 
(dále jen „změny Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010“ a 
dále jen „výhrady České republiky z roku 2006); 
 
            II. zrušuje usnesení vlády ze dne 24. srpna 2011 č. 642, k návrhu na ratifikaci 
změny Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010; 
 
           III. ukládá 
 
                1. ministru průmyslu a obchodu, aby 
 
                    a) odůvodnil sjednání změn Ústavy a Úmluvy Mezinárodní 
telekomunikační unie z roku 2010 a výhrad České republiky z roku 2006 v Parlamentu 
České republiky, 
 
                    b) zabezpečil provádění změn Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomu-
nikační unie z roku 2010 po jejich vstupu v platnost pro Českou republiku, 
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                2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí provést na návrh 
ministra průmyslu a obchodu příslušná opatření spojená s ratifikací změn Ústavy a 
Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 a výhrad České republiky       
z roku 2006; 
 
            IV. doporučuje prezidentu republiky, aby změny Ústavy a Úmluvy 
Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 a výhrady České republiky z roku 
2006 po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval; 
 
             V. pověřuje předsedu vlády předložit změny Ústavy a Úmluvy Mezinárodní 
telekomunikační unie z roku 2010 a výhrady České republiky z roku 2006 předsedkyni 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu Parlamentu 
České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky s jejich ratifikací. 
 
 
 
Provedou: 

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

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


