VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Č.j.: 2234/14

V Praze dne 23. dubna 2014

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná v pondělí 28. dubna 2014 v 10:00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4

A. Evropská agenda:
1.

Ústní informace členů vlády o aktuální
evropské problematice

B. K projednání s rozpravou:
2.

Návrh státního závěrečného účtu České
republiky za rok 2013
č.j. 381/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

3.

Návrh střednědobých výdajových rámců na
léta 2015 až 2017
č.j. 366/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

4.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 208/2012 Sb. o vyhlášení evropsky
významných lokalit zařazených do evropského
seznamu
č.j. 344/14
Předkládá: ministr životního prostředí
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5.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (sněmovní tisk č. 153)
č.j. 404/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

6.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve
znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk
č. 154)
č.j. 405/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

7.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk
č. 155)
č.j. 406/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

8.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk
č. 156)
č.j. 407/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

9.

Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Zdeňka
Soukupa,
Romana
Procházky,
Josefa
Novotného, Jitky Chalánkové, Františka
Váchy, Václava Horáčka, Herberta Pavery,
Roma Kostřici, Jiřího Koubka a Daniela
Korteho na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a
o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního
vysílání, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 157)
č.j. 408/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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10.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 13/10 „Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva
financí“
č.j. 379/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí
K bodům 10 - 18 přizván: M. Kala, prezident
Nejvyššího kontrolního úřadu

11.

Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 13/15 „Správa odvodů za
porušení rozpočtové kázně“
č.j. 38/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

12.

Stanovisko Ministerstva financí ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 13/02 „Daňové nedoplatky
spravované finančními úřady“
č.j. 305/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

13.

Stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu
ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce č. 13/05 "Majetek státu,
s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát
Ústí, státní podnik“
č.j. 338/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

14.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce 13/11 „Údaje pro účely monitorování a řízení veřejných financí předávané Ministerstvem průmyslu a obchodu
k 31. 12. 2012 ve formě pomocného analytického přehledu prostřednictvím Centrálního
systému účetních informací státu“
č.j. 363/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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15.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce 13/12 - Peněžní prostředky
vynakládané na přípravu, realizaci a provoz
systému základních registrů
č.j. 291/14
Předkládá: ministr vnitra

16.

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR
ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce č. 13/04 „Peněžní
prostředky určené na financování projektů
realizovaných v rámci Operačnícho programu
přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-201“
č.j. 359/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

17.

Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 13/08 „Peněžní prostředky
určené na účelovou podporu zemědělského
výzkumu, vývoje a inovací prostřednictvím
rozpočtové kapitoly Ministerstvo zemědělství“
č.j. 100/14
Předkládá: ministr zemědělství

18.

Stanovisko Ministerstva životního prostředí ke
Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce
č. 13/07 „Majetek a peněžní prostředky státu,
se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo
životního prostředí“
č.j. 356/14
Předkládá: ministr životního prostředí

19.

Návrh systémových změn v oblasti veřejného
zdravotního pojištění s cílem zvýšit efektivitu a
transparentnost systému veřejného zdravotního pojištění
č.j. 372/14 - bod 7 schůze vlády 23.4.2014
Předkládá: ministr zdravotnictví

20.

Zpráva o variantách způsobu a termínu ukončení těžby na nekonkurenceschopném hlubinném černouhelném Dole Paskov těžební společnosti OKD, a.s., a případné státní podpoře na
pokrytí některých nákladů souvisejících
s uzavřením dolu
č.j. 303/14 - bod 9 schůze vlády 9.4.2014
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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21.

Návrh na prodloužení působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v operaci
Evropské unie v Malijské republice v roce 2014
č.j. 397/14
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí

22.

Návrh na financování projektů rychlého dopadu z prostředků rezortu Ministerstva obrany
České republiky v rámci působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích
č.j. 400/14
Předkládá: ministr obrany

23.

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České
republiky za měsíc březen 2014
č.j. 410/14
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

C. K projednání bez rozpravy:
24.

Zpráva o fungování elektronických tržišť
veřejné správy za rok 2013
č.j. 388/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

25.

Naplnění položky výdajů Prostředky na
financování zapojení občanů České republiky
do civilních struktur Evropské unie a dalších
mezinárodních vládních organizací a do
volebních pozorovatelských misí v kapitole
Všeobecná pokladní správa v návrhu státního
rozpočtu na rok 2015 a léta následující
č.j. 391/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

26.

Zpráva o pracovní návštěvě generálního tajemníka Organizace Severoatlantické smlouvy
Anderse Fogh Rasmussena v České republice
dne 10. dubna 2014
č.j. 395/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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27.

Návrh na obeslání 67. zasedání Světového
zdravotnického shromáždění, které se koná ve
dnech 19. - 24. května 2014 v Ženevě
č.j. 409/14
Předkládají: ministři zdravotnictví a zahraničních
věcí

D. Různé
***
Pro informaci:
1.

Dopad asociačních dohod mezi Evropskou unií,
Ukrajinou, Moldavskem a Gruzií
č.j. 385/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2.

Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky „Výroba a dodání inovovaných samolepicích vízových štítků - vzor EU“
č.j. 396/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3.

Informace o veřejných zakázkách „Technické
zhodnocení aplikačního programového vybavení Finančního informačního systému - 10. část“
a „Technické zhodnocení Informačního systému logistiky - 9. část“
č.j. 398/14
Předkládá: ministr obrany

4.

Informace o veřejné zakázce „Pronájem serverů ISL na roky 2015-2016“
č.j. 399/14
Předkládá: ministr obrany

5.

Informace o veřejné zakázce zadávané mimo
působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na
modernizaci polní mikrobiologické laboratoře
č.j. 401/14
Předkládá: ministr obrany
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu

7
6.

Informace o veřejné zakázce „Vybavení posádek letounů – mezinárodní operace 2014“
zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, z důvodu využití obecné výjimky
z režimu tohoto zákona
č.j. 402/14
Předkládá: ministr obrany

7.

Informace o průběhu a výsledcích jednání
delegace České republiky vedené předsedou
vlády na 4. summitu EU-Afrika v Bruselu ve
dnech 2. a 3. dubna 2014
č.j. 394/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

Za správnost: Mgr. Stanislav Novotný

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

