
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 5. prosince 2012 č. 898 

 
k pozvání účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě,  

Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost  
a spolupráci v Evropě a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost  

a spolupráci v Evropě k pozorování voleb prezidenta České republiky 
 
 

 
             Vláda 

 
             I. souhlasí s návrhem pozvat účastnické státy Organizace pro bezpečnost         
a spolupráci v Evropě, Úřad pro demokratické instituce a lidská práva Organizace      
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Parlamentní shromáždění Organizace pro    
bezpečnost a spolupráci v Evropě k pozorování voleb prezidenta České republiky; 
 
            II. ukládá 
 
                1. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí 
 
                    a) informovat na příslušných fórech v souladu s politickými závazky    
České republiky vůči Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě o datu konání 
voleb prezidenta České republiky a potvrdit připravenost České republiky přijmout 
pozorovatele z účastnických států Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, 
Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolu-
práci v Evropě  a Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci 
v Evropě. 
 
                    b) písemně informovat ředitele Úřadu pro demokratické instituce a lidská 
práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě o pozvání k pozorování voleb 
prezidenta České republiky, 
 
                2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí a ministru vnitra 
připravit podmínky pro účast pozorovatelů podle bodu II/1a) tohoto usnesení, 
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                3. ministru vnitra zajistit ve spolupráci s 1. místopředsedou vlády a            
ministrem zahraničních věcí vyjádření k hodnocení, které Úřad pro demokratické     
instituce a lidská práva Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě vypracuje 
k volbám prezidenta České republiky, 
 
                4. předsedkyni Českého statistického úřadu umožnit účast mezinárodních 
pozorovatelů, kteří budou sledovat volební proces podle bodu II/1a) tohoto usnesení, 
při zpracování výsledků voleb na pracovišti Českého statistického úřadu; 
 
           III. doporučuje 
 
                1. hejtmanům jednotlivých krajů seznámit s tímto usnesením představitele 
orgánů samosprávy v obvodu své působnosti, 
 
                2. představitelům orgánů samosprávy, aby umožnili práci pozorovatelům, 
kteří budou sledovat volební proces podle bodu II/1a) tohoto usnesení. 
 
 
Provedou: 

1. místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí, 
ministr vnitra, 
předsedkyně Českého statistického úřadu 
 
Na vědomí: 

hejtmani, 
primátor hlavního města Prahy 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

  
 
 


