VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Č. j.: 2252/14

V Praze 25. června 2014

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná ve středu 2. července 2014 v 09:00 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 zákona, kterým se mění zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
č.j. 687/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních
družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní
rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů
č.j. 505/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve
znění pozdějších předpisů
č.j. 624/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
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5.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
č.j. 671/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a
o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
č.j. 910/13
Předkládá: ministr zdravotnictví

7.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
č.j. 702/14
Předkládá: ministr zdravotnictví

8.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve
znění pozdějších předpisů
č.j. 701/14
Předkládá: ministr zdravotnictví

9.

Návrh zákona o působnosti orgánů Celní
správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
č.j. 1338/13
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

10.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o působnosti
orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
č.j. 1337/13
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

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

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů
č.j. 315/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

12.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu a o změně zákona
č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů
č.j. 461/14 - bod 3 schůze vlády 25.6.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

13.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního
vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
č.j. 599/14
Předkládá: ministr kultury

14.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů
č.j. 216/14
Předkládá: ministr dopravy

15.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel
na pozemních komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění
zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
č.j. 674/14
Předkládá: ministr dopravy
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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16.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků
Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů
poskytnutých právnickým a fyzickým osobám
na opravy a modernizace domů, ve znění
nařízení vlády č.269/2013 Sb.
č.j. 573/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

17.

Návrh poslanců Michala Kučery, Františka
Laudáta a dalších na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití
nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 220)
č.j. 704/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

18.

Finanční toky Společné zemědělské politiky a
Společné rybářské politiky v ČR pro programové období 2014-2020 a jejich institucionální
zabezpečení
č.j. 700/14
Předkládají: ministr zemědělství a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

19.

Soubor metodických dokumentů k oblasti
monitorování ESI fondů v programovém
období 2014-2020
č.j. 633/14 - bod 12 schůze vlády 25.6.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

20.

Návrh usnesení vlády k používání národního
elektronického nástroje (NEN) v rámci národní
infrastruktury pro elektronické zadávání
veřejných zakázek (NIPEZ)
č.j. 656/14 - bod 13 schůze vlády 25.6.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

21.

Informace o aktuálním stavu a rizicích
Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace
č.j. 663/14 - bod 1 Pro informaci schůze vlády
25.6.2014
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

22.

Analýza stavu ICT systémů v rámci Ministerstva vnitra
č.j. 649/14 - bod 7 Pro informaci schůze vlády
25.6.2014
Předkládá: ministr vnitra
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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23.

Uskutečnění česko-bavorské výstavy 2016-2017
č.j. 699/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

24.

Návrh na vyslovení souhlasu vlády s udělením
výjimky Náboženské společnosti českých unitářů Ministerstvem kultury podle ustanovení
§ 27 odst. 8 zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a
náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských
společnostech)
č.j. 516/14 - bod 18 schůze vlády 28.5.2014
Předkládá: ministr kultury

25.

Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1
zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu
majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 255)
č.j. 677/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

C. K projednání bez rozpravy:
26.

Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne
2. ledna 2014 č. 9, o souhlasu s postupem
odprodeje dvaceti osmi podzvukových taktických letounů L-159 a nezbytného vybavení
k zajištění jejich provozu a návrh na odprodej
podzvukových taktických letounů L-159 a
nezbytného vybavení k zajištění jejich provozu
č.j. 691/14
Předkládá: ministr obrany

27.

Návrh na přijetí Manilských změn Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a
strážní služby námořníků, 1978
č.j. 688/14
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí

28.

Zpráva o průběhu a výsledcích jednání
delegace České republiky vedené předsedou
vlády na mimořádném zasedání Evropské rady
dne 27. května 2014 v Bruselu
č.j. 680/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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29.

Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky v Polské republice ve dnech 3. a 4. června 2014
č.j. 697/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

30.

Zpráva o pracovní návštěvě předsedy vlády
v Rakouské republice dne 3. června 2014
č.j. 696/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé
***
Pro informaci:
1.

Informace o realizaci Bílé knihy o obraně
č.j. 681/14
Předkládá: ministr obrany

2.

Analýza odposlechů a záznamů telekomunikačního provozu a sledování osob a věcí
podle trestního řádu a rušení provozu
elektronických komunikací Policí ČR za
rok 2013
č.j. 686/14
Předkládá: ministr vnitra

3.

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávání
v České republice v roce 2013
č.j. 703/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

4.

Informace o počtu zbytkových státních podniků a postupu ukončování jejich činnosti
č.j. 672/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

5.

Informace o činnosti Řídícího a koordinačního
výboru pro potřeby koordinace pomoci poskytované Evropskými společenstvími na úrovni
státu
č.j. 683/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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6.

Informace o připravovaných veřejných zakázkách na zabezpečení zavádění legislativních a
procesních změn do informačního systému
finanční správy podle usnesení vlády č. 246 ze
dne 10. dubna 2013
č.j. 689/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

7.

Informace o nadlimitní veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle
§ 23, odst. 4, písm. b) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů v souladu s usnesením vlády ze dne
10. dubna 2013 č. 246 o opatřeních při
zadávání veřejných zakázek
č.j. 682/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

8.

Informace o veřejné zakázce v oblasti zabezpečení pozemních sil Armády České republiky
„Minomet 81 mm – nákup“
č.j. 692/14
Předkládá: ministr obrany

9.

Informace o veřejných zakázkách na „Pořízení
kryptografických materiálů a prostředků
v rezortu MO“
č.j. 698/14
Předkládá: ministr obrany

10.

Informace o průběhu a výsledcích jednání
delegace České republiky na zasedání Rady
pro zahraniční věci dne 12. května 2014 a na
zasedání Rady pro obecné záležitosti dne
13. května 2014 v Bruselu
č.j. 679/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

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

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

