VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
Příloha č. 2
k usnesení vlády
ze dne 6. září 2012 č. 651

Zásady
postupu delegace České republiky na 25. Kongresu Světové poštovní unie

Delegace na Kongresu bude postupovat v souladu se zájmy zahraniční politiky
České republiky; bude respektovat závazky České republiky vyplývající z obecného
mezinárodního práva a mezinárodních smluv, jimiž je vázána, a z členství v Evropské
unii. Podpoří společný postup evropských užších poštovních unií - Evropského výboru
pro regulaci poštovního sektoru (CERP), Asociace evropských veřejných poštovních
operátorů (PostEurop) a pracovní skupiny pro poštovní služby Rady Evropské unie při projednávání změn Ústavy Světové poštovní unie, Světové poštovní úmluvy a
dalších norem, které bude Kongres projednávat. Smyslem tohoto postupu je zajistit
v nejvyšší možné míře jednotnou evropskou podporu. Své pozice k návrhům vzniklým
v průběhu Kongresu bude delegace na Kongresu koordinovat s ostatními členskými
státy Evropské unie.
Delegace na Kongresu dále
1. zdůvodní při projednávání změn Světové poštovní úmluvy v odborných
komisích své vlastní návrhy a bude usilovat o jejich přijetí, resp. předání Radě
poštovního provozu. Postup delegace při projednávání změn blíže určují zásady,
uvedené v příloze č. 1 tohoto usnesení,
2. se aktivně zúčastní všech zasedání osmi odborných komisí, plenárních
zasedání, redakčních skupin, tematicky zaměřených zasedání k zásadním strategickým
záměrům a ad hoc svolávaných jednání evropských poštovních organizací,
3. bude při volbách do stálých orgánů Světové poštovní unie a na posty
generálního ředitele Mezinárodního úřadu a jeho náměstka vycházet z postupu
dohodnutého mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních
věcí, který bude respektovat mezinárodní zájmy a závazky České republiky, resp.
doporučení evropských organizací pro poštovní sektor,
4. bude v zájmu co nejnižších příspěvků České republiky do rozpočtu Světové
poštovní unie podporovat návrhy na optimalizaci limitů ročních výdajů Světové
poštovní unie s tím, aby byl stávající roční rozpočet, který představuje 37,2 mil.
švýcarských franků, zachován, případně snížen. Současně podpoří všechny návrhy
směřující ke zvýšení příspěvkové kázně členských států,
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5. bude v zájmu dosažení optimální úrovně cen poštovních služeb
v mezinárodním styku podporovat alternativy směřující ke kompromisu u částek
poplatků, které si poštovní správy vzájemně hradí za přepravu a dodání listovních
zásilek v zahraničí (terminální poplatky), tj. částek, které v maximálně možné míře
odpovídají skutečným nákladům a kvalitě poskytované služby,
6. podpoří přijetí návrhu základního rozvojového dokumentu na následující
čtyřleté období, tj. Světové poštovní strategie z Dohá,
7. uplatní k návrhům na změny Akt Světové poštovní unie, které by vznikly
v průběhu jednání Kongresu a byly schváleny v rozporu s obsahem příloh č. 1 a č. 2
tzv. výhradu, která znamená, že toto ustanovení nemusí být Českou republikou
naplňováno,
8. se v souladu s praxí aplikovanou na předchozích jednáních kongresů připojí
k tzv. Prohlášení učiněnému při podpisu Akt, kterým členské státy Evropské unie
deklarují, že přijatá Akta budou aplikovat v souladu se svými závazky podle Smlouvy
o fungování Evropské unie a Všeobecné dohody o obchodu službami Světové
obchodní organizace.

