VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 3. září 2014 č. 713
o obeslání 4. zasedání Konference smluvních stran
Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

Vláda
I. souhlasí
1. s obesláním 4. zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy o ochraně
a udržitelném rozvoji Karpat, které se uskuteční ve dnech 23. až 26. září 2014 v Mikulově
(dále jen „Úmluva“ a dále jen „Zasedání“),
2. se Zásadami postupu delegace České republiky na Zasedání, uvedenými v příloze
tohoto usnesení;
II. jmenuje delegaci České republiky (dále jen „delegace“) na Zasedání ve složení:
vedoucí delegace:

Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí,

alternáti:

Ing. Antonín Prachař, ministr dopravy,
Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., náměstek ministra - ředitel sekce
ochrany přírody a krajiny Ministerstva životního prostředí,

členové delegace:

Ing. Jiří Houdek, náměstek ministryně pro cestovní ruch v Sekci
cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj,
Mgr. Veronika Vilímková, ředitelka odboru druhové ochrany a
implementace mezinárodních závazků Ministerstva životního prostředí,
Ing. Tomáš Krejzar, Ph.D., ředitel odboru koncepcí a ekonomiky
lesního hospodářství Ministerstva zemědělství,
RNDr. Jan Plesník, CSc., poradce, Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky,
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Mgr.
Zuzana Tollrianová, národní kontaktní osoba pro
Úmluvu, pracovnice odboru druhové ochrany a implementace
mezinárodních závazků Ministerstva životního prostředí,

Ing. Kateřina Turčinová, pracovnice odboru mezinárodních vztahů
Ministerstva životního prostředí,
Mgr. Helena Provazníková, pracovnice odboru mezinárodních vztahů
Ministerstva kultury;
III. bere na vědomí
1. přechod gesce Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Úmluvě z Ministerstva
životního prostředí na Ministerstvo pro místní rozvoj,
2. že náklady spojené s vysláním delegace na Zasedání budou hrazeny z rozpočtu
vysílajících resortů;
IV. ukládá
1. vedoucímu delegace na Zasedání zajistit postup delegace na Zasedání podle
bodu I/2 tohoto usnesení,
2. ministru zahraničních věcí vybavit na návrh ministra životního prostředí delegaci
na Zasedání příslušnými plnými mocemi,
3. ministryni pro místní rozvoj zajistit ve spolupráci s ministrem životního prostředí
provádění Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Úmluvě,
4. ministru životního prostředí informovat vládu do 31. prosince 2014 o průběhu
a výsledcích Zasedání.

Provedou:
ministři zahraničních věcí,
životního prostředí,
ministryně pro místní rozvoj

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

