
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 2. května 2013 č. 317 

 
ke členství České republiky v mezinárodních organizacích  

 
 

             Vláda 
 

             I. bere na vědomí vyhodnocení funkčnosti současného systému zakládání 
a udržování členství České republiky v mezinárodních organizacích a úplný kategori-
zovaný seznam členství České republiky v mezinárodních organizacích, uvedené 
v části II a III materiálu č.j. 396/13; 
 
            II. schvaluje změnu financování ve vztahu k vybraným mezinárodním         
organizacím, uvedenou v příloze č. 1 a 2 tohoto usnesení a v části II materiálu             
č.j. 396/13;  
 
           III. ukládá 
 
                1. členům vlády a vedoucím ostatních ústředních orgánů státní správy  
 
                    a) rozpočtovat při přípravě návrhu státního návrhu rozpočtu České              
republiky na rok 2014 příspěvky na financování mezinárodních organizací ve své     
gesci podle bodu II tohoto usnesení, 
 
                    b) k zajištění bodu II tohoto usnesení připravit a zajistit převody           
prostředků mezi rozpočty dotčených kapitol a vzájemně odsouhlasené podklady     
předložit ministru financí, a to spolu s dalšími podklady předkládanými správci kapitol 
pro sestavení návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014 k promítnutí do      
návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014 a do střednědobého výhledu na 
léta 2015 a 2016, 
 
                c) v případě, že gestor může ovlivnit výši platby příspěvku  mezinárodní   
organizaci, rozpočtovat pro účely sestavení návrhu státního rozpočtu České republiky  
na rok 2014 částky na úhradu příspěvku pro každou organizaci v rozsahu nejvýše 
úrovně skutečnosti roku 2012 s tím, že pokud v roce 2012 neproběhla žádná platba, tak 
v rozsahu nejvýše úrovně skutečnosti poslední roční úhrady mandatorního                
příspěvku mezinárodní organizaci, 
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                d) provést v rámci své působnosti analýzu nákladů a přínosů členství 
v mezinárodních organizacích a vypracovat strategii působení v těchto organizacích 
s cílem najít rezervy a do 31. května 2013 informovat 1. místopředsedu vlády 
a ministra zahraničních věcí a ministra financí o konkrétních návrzích úspor v roce 
2014, 
 
                e) trvale usilovat o maximální efektivitu výkonu členství ve všech meziná-
rodních organizacích, 
 
                f) podávat každoročně do 31. března 1. místopředsedovi vlády a ministru     
zahraničních věcí podle jeho dispozic informaci o působení a přínosech členství 
v každé mezinárodní organizaci, za niž mají gesci, 
 
             2. 1. místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí podat ve spolupráci 
s ministrem financí vládě do 30. června 2013 souhrnnou informaci o konkrétních   
úsporách resortů dosažených podle bodu III/1d tohoto usnesení, 
 
             3. ministru financí zohlednit změny ve financování mezinárodních organizací 
podle bodu II tohoto usnesení a na základě podkladů podle bodu III/1b tohoto usnesení 
při přípravě návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2014 a střednědobého 
výhledu na léta 2015 a 2016; 
 
            IV. doporučuje guvernérovi České národní banky postupovat přiměřeně          
v souladu s bodem III/1d, e, f tohoto usnesení. 
 
 
Provedou: 

členové vlády,  
vedoucí ostatních ústředních  
orgánů státní správy 
 
Na vědomí: 

guvernér České národní banky 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


