
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 29. srpna 2012 č. 643 

 
k návrhu na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní 
oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní 

řízení, Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí 
Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech a 

Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí 
Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob 

 
 
 
             Vláda 
 
             I. souhlasí se sjednáním Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní admi-
nistrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro 
trestní řízení, Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí     
Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech a 
Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové    
republiky Hongkong o předávání odsouzených osob, jejichž texty jsou obsaženy 
v částech III až V materiálu č.j. 870/12 (dále jen „dohody“); 
 
            II. doporučuje prezidentu republiky, aby 
 
                1. zmocnil generálního konzula České republiky v Hongkongu k podpisu 
dohod s výhradou ratifikace, 
 
                2. podepsané dohody po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky 
ratifikoval; 
 
           III. pověřuje 
 
                1. předsedu vlády, aby dohody předložil předsedkyni Poslanecké sněmovny  
a předsedovi Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem 
České republiky s jejich ratifikací, 
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                2. ministra spravedlnosti, aby odůvodnil sjednání dohod v Parlamentu České 
republiky; 
 
           IV. ukládá 
 
                1. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí na návrh ministra 
spravedlnosti  
 
                    a) provést příslušná opatření spojená se vstupem dohod v platnost, 
 
                    b) učinit oznámení uvedená v příloze tohoto usnesení, 
 
                2. ministrům spravedlnosti a vnitra, aby po vstupu dohod v platnost zajistili 
jejich provádění v rámci své působnosti; 
 
            V. zmocňuje 1. místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí, aby na    
návrh ministra spravedlnosti prováděl změny oznámení podle čl. 3 odst. 2 Dohody   
mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky 
Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení po jejich projednání se      
zúčastněnými členy vlády a vedoucími dalších zúčastněných orgánů státní správy. 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
1. místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí, 
ministři spravedlnosti, 
vnitra 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

 
 

 
 


