
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

                                                                                   Příloha  

                                                                                   k usnesení vlády 
                                                                                   ze dne 13. června 2012 č. 424 

Změna 
 

Pravidel pro vysílání občanů České republiky do civilních misí Evropské unie a 
dalších mezinárodních vládních organizací a do volebních pozorovacích misí 

(financování) 
 

1. V čl. 1 se text „vzniklých v důsledku vyslání jejich zaměstnance, příslušníka 
bezpečnostního sboru nebo jiného jimi vysílaného experta (dále jen „expert“) do 
civilní struktury Evropské unie či jiné mezinárodní vládní organizace a do volební 
pozorovatelské mise.“ nahrazuje textem: „vzniklých v souvislosti s přípravou jejich 
zaměstnanců, příslušníků bezpečnostních sborů nebo jiných jimi vysílaných expertů 
(dále jen „expert“) na kandidatury a v důsledku vyslání vybraného experta do civilní 
struktury Evropské unie či jiné mezinárodní vládní organizace a do volební 
pozorovatelské mise.“.  
 

2. V čl. 1 se na konec odstavce doplňuje nová věta tohoto znění: „Dále je tato 
položka určena k pokrytí nákladů spojených s organizováním vzdělávacích a 
výcvikových kurzů.“. 
 

3. V čl. 2 odst. 1 se za slovo „misí,“ vkládá text „se zajištěním materiálně 
technického zabezpečení,“. 
 

4. V čl. 2 se vkládá nový odst. 2 tohoto znění: „Finanční prostředky lze použít 
na pokrytí nákladů spojených s organizováním výcvikových a vzdělávacích kurzů 
určených ke zvyšování kvalifikace expertů a jejich přípravu na kandidatury a vyslání 
do civilních struktur Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací a do 
volebních pozorovatelských misí a na uhrazení nákladů spojených s účastí těchto 
expertů na výcvikových a vzdělávacích kurzech a programech pořádaných třetí 
stranou, které nejsou hrazeny z prostředků Evropské unie, mezinárodní vládní 
organizace nebo pořádajícího státu či instituce.“. 
 

   Dosavadní odst. 2 a 3 se nově označují jako odst. 3 a 4. 
 

5. V čl. 3 odst. 1 se text věty druhé nahrazuje textem, který zní: „Tato žádost 
musí být správním úřadem předložena nejdříve dva měsíce před a nejdéle do tří 
měsíců od zahájení výcvikového a vzdělávacího kurzu organizovaného správním 
úřadem nebo vysláním experta do civilní struktury nebo volební pozorovatelské mise 
či vysláním experta k účasti ve výcvikovém a vzdělávacím kurzu pořádaném třetí 
stranou, spolu s příslušnou žádostí o rozpočtové opatření, nejpozději však do 
30. listopadu rozpočtového roku na Ministerstvo financí.“. 


