
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 25. dubna 2012 č. 303 

 
k návrhu na sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael  

o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky  
a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsané v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991 

 
 

 
             Vláda 

 
             I. souhlasí 

 
                1. se sjednáním Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael  
o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu 
Izrael o letecké dopravě, podepsané v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991, podle návrhu 
obsaženého v části III materiálu č.j. 372/12 (dále jen „Protokol“), 
 
                2. s tím, že jí Protokol nebude po podpisu znovu předložen, 
 
                3. s návrhem na ratifikaci Dohody mezi vládou České a Slovenské           
Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě, podepsané                     
v Jeruzalémě dne 24. dubna 1991, jejíž text je obsažen v části IV materiálu č.j. 372/12 
(dále jen „Dohoda“); 
 
            II. doporučuje prezidentu republiky, aby  
 
                1. zmocnil ministra dopravy a jako alternáty Ing. Ivo Vykydala, náměstka 
ministra dopravy, a Bc. Tomáše Pojara, mimořádného a zplnomocněného velvyslance 
České republiky pro Stát Izrael, k podpisu Protokolu s výhradou ratifikace, 
 
                2. Protokol po podpisu a vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky 
ratifikoval, 
 
                3. Dohodu po vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky ratifikoval; 
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           III. pověřuje předsedu vlády předložit Protokol po jeho podpisu a Dohodu 
předsedkyni Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedovi Senátu 
Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Parlamentem České republiky       
s jejich ratifikací; 
 
            IV. ukládá 
 
                1. ministru dopravy 
 
                    a) odůvodnit sjednání Protokolu a ratifikaci Dohody v Parlamentu České 
republiky, 
 
                    b) zabezpečit provádění Protokolu po jeho vstupu v platnost,  
 
                2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí provést na návrh 
ministra dopravy příslušná opatření spojená se vstupem Protokolu v platnost. 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
1. místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí,  
ministr dopravy 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


