VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Č. j.: 2268/14

V Praze 29. srpna 2014

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná ve středu 3. září 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 zákona, kterým se mění zákon
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a o změně souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
č.j. 959/14 - bod 41 schůze vlády 27.8.2014
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů
č.j. 913/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při
prodeji zemědělských a potravinářských
produktů a jejím zneužití
č.j. 775/14
Předkládají: předseda vlády a předseda Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže
Přizván: P. Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže
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5.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a
o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
č.j. 911/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
č.j. 571/14 - bod 2 schůze vlády 27.8.2014
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

7.

Návrh zákona o výměně informací o účtech
s jinými státy pro účely správy daní
č.j. 841/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

8.

Návrh zákona o státních dluhopisových
programech na úhradu schodku státního
rozpočtu za rok 2013 a na rok 2014 a
některých dluhů státu splatných v letech 2015
a 2016
č.j. 960/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

9.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů
č.j. 808/14 - bod 34 schůze vlády 27.8.2014
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

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

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření
Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů
č.j. 939/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

11.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony
č.j. 976/14 - bod 32 schůze vlády 27.8.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

12.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé
otázky související s poskytováním plnění
spojených s užíváním bytů a nebytových
prostorů v domě s byty a zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní
správy v energetických odvětvích a o změně
některých zákonů (energetický zákon), ve
znění pozdějších předpisů
č.j. 927/14 - bod 33 schůze vlády 27.8.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

13.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a
další související zákony
č.j. 942/14
Předkládá: ministr životního prostředí

14.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
č.j. 919/14
Předkládá: ministryně spravedlnosti

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

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a
věcí v trestním řízení a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony
č.j. 774/14
Předkládá: ministryně spravedlnosti

16.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb.,
o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
č.j. 454/14
Předkládá: ministryně spravedlnosti

17.

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
č.j. 998/14
Předkládá: ministr zdravotnictví

18.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd
způsobených komunistickým režimem, ve
znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.
č.j. 953/14
Předkládá: ministr vnitra

19.

Přehled plnění priorit vlády, uvedených
v Programovém prohlášení vlády, ve vztahu
k přípravě souvisejících návrhů právních
předpisů
č.j. 972/14 - bod 35 schůze vlády 27.8.2014
Předkládají: předseda vlády a ministr pro lidská
práva‚ rovné příležitosti a legislativu

20.

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení
na rok 2015 a střednědobého výhledu na roky
2016 - 2017
č.j. 996/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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21.

Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění
legislativních závazků vyplývajících z členství
České republiky v Evropské unii za II. čtvrtletí 2014
č.j. 941/14 - bod 16 schůze vlády 27.8.2014
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

22.

Zpráva o využití doporučení veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených
v Souhrnné zprávě o činnosti veřejného
ochránce práv za rok 2012
č.j. 967/14 - bod 17 schůze vlády 27.8.2014
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

23.

Informace o realizaci Sčítání lidu, domů a bytů
2011 a návrh přípravy Sčítání lidu, domů a
bytů kolem roku 2020
č.j. 968/14
Předkládá: předsedkyně Českého statistického
úřadu

24.

Návrh na určení Ministerstva průmyslu a
obchodu jako vnitrostátního příslušného orgánu odpovědného za usnadňování a koordinaci
procesu udělování povolení pro projekty
společného zájmu podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 347/2013 ze dne
17. dubna 2013, kterým se stanoví hlavní
směry pro transevropské energetické sítě
č.j. 994/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

25.

Návrh na zajištění organizace třetí konference
Organizace spojených národů o bydlení a
udržitelném rozvoji měst (Habitat III) v České
republice v roce 2016
č.j. 948/14 - bod 18 schůze vlády 27.8.2014
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

26.

Významná veřejná zakázka „Servisní podpora
pro letouny Airbus A 319-115CJ“ podle § 16a
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů
č.j. 955/14 - bod 19 schůze vlády 27.8.2014
Předkládá: ministr obrany

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

Významná veřejná zakázka „Letištní radiolokátor - nákup - 1. etapa“ podle § 16a zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů
č.j. 997/14
Předkládá: ministr obrany

28.

Informace pro vládu o nadlimitních veřejných
zakázkách zadávaných v jednacím řízení bez
uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů "Zajištění zimní a běžné údržby silnic
I. třídy"
č.j. 992/14 - bod 39 schůze vlády 27.8.2014
Předkládá: ministr dopravy

29.

Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace (celek 38)
č.j. 943/14 - bod 20 schůze vlády 27.8.2014
Předkládá: ministr dopravy

30.

Žádost o souhlas vlády s převodem nepotřebného majetku, se kterým má právo hospodařit
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace (celek 36)
č.j. 982/14
Předkládá: ministr dopravy

31.

Změna využití objektu nábřeží Ludvíka
Svobody č.p. 1222, Praha - Nové Město
č.j. 984/14
Předkládá: ministr dopravy

32.

Změna přílohy č. 1 usnesení vlády ze dne
17. března 2014 č. 177, kterým byl schválen
Statut Vládního výboru pro personální nominace
č.j. 985/14 - bod 38 schůze vlády 27.8.2014
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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C. K projednání bez rozpravy:
33.

Návrh na obeslání 58. řádného zasedání
Generální konference Mezinárodní agentury
pro atomovou energii, konaného ve dnech
22. 9. - 26. 9. 2014 ve Vídni
č.j. 989/14
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně
Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

34.

Návrh na obeslání čtvrtého zasedání Konference smluvních stran Rámcové úmluvy
o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
(23.-26. září 2014, Mikulov, Česká republika)
č.j. 995/14
Předkládají: ministři životního prostředí a
zahraničních věcí

35.

Návrh na obeslání Konference vládních
zmocněnců Mezinárodní telekomunikační unie
(Busan, Korejská republika, 20. 10. až
7. 11. 2014)
č.j. 988/14
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu a
zahraničních věcí

36.

Návrh na sjednání Dohody mezi Českou
republikou a Belize o výměně informací
v daňových záležitostech
č.j. 969/14
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro
ekonomiku a ministr financí a ministr
zahraničních věcí

37.

Návrh na sjednání Dohody mezi Českou
republikou a Nizozemským královstvím se
zřetelem na Sint Maarten o výměně informací
v daňových záležitostech
č.j. 970/14
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro
ekonomiku a ministr financí a ministr
zahraničních věcí

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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38.

Návrh na sjednání Dohody mezi Českou
republikou a Cookovými ostrovy o výměně
informací v daňových záležitostech
č.j. 971/14
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro
ekonomiku a ministr financí a ministr
zahraničních věcí

39.

Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou
republikou a Lichtenštejnským knížectvím
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění
daňovému úniku v oboru daní z příjmu a
z majetku a Protokolu k ní
č.j. 977/14
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro
ekonomiku a ministr financí a ministr
zahraničních věcí

40.

Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České
republiky a vládou Slovenské republiky
o darování vojenského materiálu
č.j. 983/14
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí

41.

Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí
v Ukrajině ve dnech 27. - 28. února 2014
č.j. 978/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

42.

Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí
v Ukrajině na inauguraci prezidenta země ve
dnech 6. - 7. června 2014
č.j. 979/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

43.

Pracovní návštěva ministra zahraničních věcí
v Ukrajině ve dnech 18. - 20. června 2014
č.j. 980/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

44.

Zpráva o pracovní návštěvě spolkového kancléře Rakouska Wernera Faymanna v České
republice dne 31. července 2014
č.j. 981/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé
***
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu

9

Pro informaci:
1.

Poskytování víz cizincům a otázky související
s přistěhovalectvím ve vztahu k resortu MV
č.j. 914/14 - bod 8 pro Informaci schůze vlády
27.8.2014
Předkládá: ministr vnitra

2.

Informace o průběhu a výsledcích 5. výročního
zasedání Globálního fondu životního prostředí
(25. – 30. 5. 2014, Cancún, Mexiko).
č.j. 974/14
Předkládá: ministr životního prostředí

3.

Informace o průběhu a výsledcích 6. zasedání
smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na
životní prostředí přesahujících hranice států a
2. zasedání smluvních stran Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí
(2. – 5. června 2014, Ženeva, Švýcarsko)
č.j. 973/14
Předkládá: ministr životního prostředí

4.

Informace o průběhu a výsledcích prvního
zasedání Environmentálního shromáždění
Organizace spojených národů (UNEA –
Nairobi, Keňa, 23. - 27. června 2014)
č.j. 975/14
Předkládá: ministr životního prostředí

5.

Informace o nadlimitní veřejné zakázce na
dodávky komponentů silnoproudé energetické
polní sestavy s příslušenstvím „Elektrocentrála
pro mezinárodní operace – KALICH“
č.j. 993/14
Předkládá: ministr obrany

Předseda vlády
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

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

