VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. května 2010 č. 327
k obeslání Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie

Vláda
I. souhlasí
1. s obesláním Konference vládních zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie, která se uskuteční ve dnech 4. až 22. října 2010 v Guadalajaře
v Mexiku (dále jen „Konference“),
2. se Zásadami postupu delegace České republiky (dále jen „delegace“) na
Konferenci uvedenými v příloze tohoto usnesení,
3. s podáním kandidatury České republiky na členství v Radě Mezinárodní
telekomunikační unie (dále jen „kandidatura České republiky“),
4. se strukturou složení delegace - vedoucí delegace, tři alternáti - ředitel
sekce elektronických komunikací a poštovních služeb Ministerstva průmyslu a
obchodu, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Mexiku a
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu a delegáti z řad pracovníků
jmenovaných úřadů;
II. jmenuje ministra průmyslu a obchodu vedoucím delegace na Konferenci;
III. zmocňuje
1. vedoucího delegace k doplnění delegace na Konferenci podle bodu I/4
tohoto usnesení,
2. vedoucího delegace a jeho alternáty k hlasování a k podpisu závěrečných
dokumentů Konference;
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IV. ukládá
1. ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s místopředsedou vlády a
ministrem zahraničních věcí koordinovat přípravu kandidatury České republiky a její
podporu ze strany ostatních členských států ITU,
2. vedoucímu delegace na Konferenci zajistit postup delegace na Konferenci
podle zásad uvedených v bodě I/2 tohoto usnesení,
3. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí vybavit delegaci
příslušnými plnými mocemi, které budou zmocňovat delegaci k účasti na Konferenci a
vedoucího delegace a jeho alternáty k hlasování a k podpisu závěrečných dokumentů
Konference,
4. ministru průmyslu a obchodu předložit vládě do 31. ledna 2011 informaci
o průběhu a výsledcích Konference a v případě, že Konference přijme změny textů
Úmluvy a Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie, předložit návrhy na další
opatření;
V. bere na vědomí, že náklady spojené s obesláním Konference budou
hrazeny z rozpočtových prostředků vysílajících úřadů.

Provedou
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
ministr průmyslu a obchodu

Předseda vlády
Ing. Jan Fischer, CSc., v. r.

