VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Č..: 2200/14

V Praze dne 2. ledna 2014

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná ve středu 8. ledna 2014 ve14:00 hod.
ve státním zámku Židlochovice

A. Evropská agenda:
1.

Ústní informace členů vlády o aktuální
evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:
2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb.,
o Státním zemědělském intervenčním fondu a
o změně některých dalších zákonů (zákon
o Státním zemědělském intervenčním fondu),
ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1445/13
Předkládá: ministr zemědělství

3.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
č.j. 1476/13
Předkládá: ministr dopravy

4.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na
vytváření nových pracovních míst a hmotné
podpoře
rekvalifikace
nebo
školení
zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve
znění pozdějších předpisů
č.j. 1475/13
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí
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5.

Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Miroslava
Grebeníčka, Miroslava Opálky a Stanislava
Grospiče na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,
o ostatních svátcích, o významných dnech a
o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších
předpisů (sněmovní tisk č. 59)
č.j. 1452/13
Předkládá: ministryně spravedlnosti a
předsedkyně Legislativní rady vlády

6.

Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky
Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové a
Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým
se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 60)
č.j. 1474/13
Předkládá: ministryně spravedlnosti a
předsedkyně Legislativní rady vlády

7.

Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky
v Evropské unii za rok 2013
č.j. 5/14
Předkládá: ministryně spravedlnosti a
předsedkyně Legislativní rady vlády

8.

Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a
podpory zdraví a prevence nemocí
č.j. 1464/13
Předkládá: ministr zdravotnictví

9.

Strategie sociálního začleňování 2014 - 2020
č.j. 1465/13
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

10.

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020
č.j. 1460/13
Předkládají: ministři zemědělství a zdravotnictví

11.

Návrh změny Obecných zásad pro hodnocení
dopadů regulace (RIA)
č.j. 1454/13
Předkládá: ministryně spravedlnosti a
předsedkyně Legislativní rady vlády

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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12.

Žádost o souhlas vlády s prodejem nemovitostí,
které jsou součástí železniční dopravní cesty a
se kterými má právo hospodařit Správa
železniční dopravní cesty, státní organizace
(celek 32)
č.j. 1446/13
Předkládá: ministr dopravy

13.

Informace o přípravě významné veřejné zakázky s názvem „Pořizování licencí k produktům
Microsoft“ a ustanovení meziresortní hodnotící
komise pro posouzení a hodnocení nabídek
podaných k této veřejné zakázce
č.j. 1456/13
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

C. K projednání bez rozpravy:
14.

Analýza institutu povinnosti mlčenlivosti daňových poradců a jejího rozsahu včetně mezinárodní komparace s ohledem na doporučení
Hodnotící zprávy Globálního fóra pro transparentnost a výměnu informací pro daňové účely
o České republice - Fáze 1 - Právní a legislativní rámec
č.j. 1472/13
Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr
financí

15.

Analýza institutu povinnosti mlčenlivosti
advokátů a rozsahu advokátního tajemství
s ohledem na doporučení Hodnotící zprávy
Globálního fóra pro transparentnost a výměnu
informací pro daňové účely
č.j. 1480/13
Předkládá: ministryně spravedlnosti a
předsedkyně Legislativní rady vlády

16.

Rozbor financování nestátních neziskových
organizací z veřejných rozpočtů v roce 2012
č.j. 1455/13
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

17.

Souhrnná zpráva za rok 2012 o plnění
Národního akčního plánu prevence domácího
násilí na léta 2011 - 2014
č.j. 1467/13
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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18.

Informace o vojenských cvičeních jednotek a
štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i
mimo ně v roce 2014
č.j. 1450/13
Předkládá: ministr obrany

19.

Návrh na přijetí změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických
polutantech
č.j. 4/14
Předkládají: ministři životního prostředí a
zahraničních věcí

20.

Žádost o zabezpečení letecké dopravy
hudebníků České filharmonie na dvě evropská
turné v rámci projektu Rok české hudby 2014
č.j. 1/14
Předkládá: ministr kultury

D. Různé
***
Pro informaci:
1.

Situační zpráva ke Strategickému
udržitelného rozvoje ČR
č.j. 1471/13
Předkládá: ministr životního prostředí

rámci

2.

Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování
strategických dokumentů v oblasti ochrany a
podpory veřejného zdraví za rok 2012
č.j. 1477/13
Předkládá: ministr zdravotnictví

3.

Informace o stavu přípravy Dohody o partnerství a programů pro programové období 20142020
č.j. 1468/13
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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4.

Informace o dalším postupu vyjednávání mezi
Evropskou komisí a Českou republikou
v rámci neformálního dialogu k přípravě
programového období 2014-2020
č.j. 1469/13
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

5.

Zpráva o plnění úkolů obsažených v Koncepci
řešení problematiky ochrany před povodněmi
v České republice s využitím technických a
přírodě blízkých opatření
č.j. 1459/13
Předkládají: ministři zemědělství, životního
prostředí, pro místní rozvoj, 1.místopředseda
vlády a ministr financí a místopředseda vlády a
ministr vnitra

6.

Závěrečná zpráva o realizaci projektu „Výběr
kvalifikovaných zahraničních pracovníků“
č.j. 1478/13
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

7.

Informace o činnosti Programu podpory při
potírání nelegální migrace za rok 2013
č.j. 1479/13
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

8.

Informace o postupu prací na budování
Památníku romského holocaustu v Hodoníně
u Kunštátu
č.j. 1462/13
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

9.

„Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a
o jejich dodržování za kalendářní rok 2012“ a
„Výroční zpráva o stavu vzdělávání úředníků
územních samosprávných celků v České
republice v roce 2012“
č.j. 1473/13
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

10.

Změny plánu kontrolní činnosti Nejvyššího
kontrolního úřadu na rok 2013
č.j. 2/14
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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11.

Plnění usnesení vlády č. 651/2013 ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 12/17 „Prostředky státního
rozpočtu poskytnuté Municipální finanční
společnosti a.s., peněžní prostředky se zárukou
státu a majetková účast státu v této společnosti“
č.j. 1449/13
Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr
financí

12.

Informace Ministerstva zemědělství o stavu
plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků uvedených v Kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce
č. 12/04 „Hospodaření s majetkem a peněžními
prostředky státu při realizaci projektů
v oblasti informačních a komunikačních
technologií na Ministerstvu zemědělství“
č.j. 1461/13
Předkládá: ministr zemědělství

13.

Informace o realizaci opatření přijatých
k nápravě a k odstranění nedostatků uvedených v kontrolním závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/19 Peněžní
prostředky určené na realizaci operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
č.j. 1463/13
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

14.

Informace o postupu realizace projektu
výstavby paroplynového cyklu elektrárny
Khormala, Kurdistán, Irák při využití
financování poskytnutého Českou exportní
bankou, a.s. s pojištěním Exportní garanční a
pojišťovací společnosti, a.s.
č.j. 1451/13
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a
1.místopředseda vlády a ministr financí

15.

Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem
„Pozáruční servis páteřní optické sítě MV“
formou jednacího řízení bez uveřejnění podle
§ 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
č.j. 1466/13
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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16.

Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění realizace vzdělávání a nastavení systému efektivního řízení“ zadávané
podle § 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (in
house zadávání)
č.j. 3/14
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

17.

Informace o průběhu a výsledcích 11. zasedání
konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem
a/nebo desertifikací, zejména v Africe (16.27. září 2013, Windhoek, Namibie)
č.j. 1470/13
Předkládá: ministr životního prostředí

Předseda vlády
Ing. Jiří Rusnok, v. r.

Za správnost: JUDr. Maria Paduchová
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu

