
 

 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 12. září 2012 č. 674 

 
k návrhu na obeslání 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených národů 

a k pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause a pracovní návštěvě 
1. místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ve Spojených státech amerických 

 
 

 
             Vláda 

 
             I. souhlasí 

 
                1. s obesláním 67. zasedání Valného shromáždění Organizace spojených 
národů (dále jen „Zasedání“), jehož hlavní (podzimní) část se koná ve dnech 18. září 
až 24. prosince 2012 v New Yorku, 
 
                2. s vysláním delegace České republiky vedené prezidentem republiky    
Václavem Klausem (dále jen „delegace“) na Zasedání v počtu nejvýše 18 osob a           
8 členů doprovodu, 
 
                3. s návrhem postupu delegace uvedeným v části II materiálu č.j. 935/12, 
 
                4. s uskutečněním pracovní návštěvy 1. místopředsedy vlády a ministra     
zahraničních věcí ve Spojených státech amerických ve dnech 20. až 29. září 2012, 
v jejímž rámci se 1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí zúčastní          
Zasedání, 
 
                5. s úhradou výdajů na vrcholnou návštěvu uvedenou v bodě II/1 tohoto 
usnesení v rozsahu nejvýše 10 osob z prostředků účelově uvolněných Ministerstvem 
financí na realizaci vrcholných návštěv v rámci rozpočtu kapitoly 301-Kancelář       
prezidenta republiky a rozpočtu kapitoly 306-Ministerstvo zahraničních věcí, 
 
                6. s úhradou výdajů na vrcholnou návštěvu uvedenou v bodě I/4 tohoto  
usnesení v rozsahu nejvýše 16 osob z prostředků účelově uvolněných Ministerstvem 
financí na realizaci vrcholných návštěv v rámci rozpočtu kapitoly 306-Ministerstvo 
zahraničních věcí, 
 



 

 

2 

 
 
 
                7. s tím, že výdaje na leteckou přepravu ústavních činitelů jsou hrazeny        
z rozpočtu kapitoly 307-Ministerstvo obrany, výdaje na zajištění ochrany ústavních 
činitelů z rozpočtu kapitoly 314-Ministerstvo vnitra a výdaje na cestovní náhrady     
členů delegace a doprovodu, kteří nejsou zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky 
nebo Ministerstva zahraničních věcí, jsou hrazeny z rozpočtů vysílajících úřadů; 
 
            II. bere na vědomí, že 
 
                1. prezident republiky Václav Klaus vykoná ve dnech 23. až 27. září 2012 
pracovní návštěvu ve Spojených státech amerických, v jejímž rámci se zúčastní       
Zasedání, 
 
                2. výdaje dalších osob, které se účastní Zasedání a nebudou součástí delega-
ce, budou hrazeny z rozpočtů vysílajících úřadů; 
 
           III. zmocňuje 1. místopředsedu vlády a ministra zahraničních věcí, aby jmeno-
val další členy delegace na Zasedání; 
 
            IV. ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí  
 
                1. předložit do 28. února 2013 vládě informaci o průběhu a výsledcích hlavní 
(podzimní) části Zasedání, 
 
                2. vybavit delegaci příslušnými plnými mocemi. 
 
 
 
Provede: 

1. místopředseda vlády a  
ministr zahraničních věcí 
 
Na vědomí: 

Kancelář prezidenta republiky 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r. 

  
 
 


