VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Č. j.: 2286/14

V Praze 29. října 2014

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná v pondělí 3. listopadu 2014 v 10:00 h
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 nařízení vlády o některých podmínkách
k provádění společné organizace trhu se lnem a
konopím pěstovanými na vlákno
č.j. 1115/14
Předkládá: ministr zemědělství

3.

Situační zpráva k příspěvku v době částečné
nezaměstnanosti, tzv. kurzarbeit
č.j. 1146/14 - bod 9 schůze vlády 15.10.2014
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

4.

Aktivizační opatření k řešení nepříznivé
situace na trhu práce
č.j. 1107/14 - bod 10 schůze vlády 15.10.2014
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

5.

Návrh usnesení vlády ke zpracování zákonné
úpravy evidence odborových a zaměstnavatelských organizací
č.j. 1254/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí
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6.

Návrh na schválení personálních projektů
ministerstev a dalších ústředních správních úřadů zpracovaných podle zákona
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů
č.j. 1231/14
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního
bezpečnostního úřadu
Přizván: D. Navrátil, ředitel Národního
bezpečnostního úřadu

7.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 13/17 „Peněžní prostředky
Evropské unie a státního rozpočtu určené na
realizaci Operačního programu Podnikání a
inovace“
č.j. 637/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
K bodům 7 - 13 přizván: M. Kala, prezident
Nejvyššího kontrolního úřadu

8.

„Stanovisko Ministerstva životního prostředí
ke kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce NKÚ č. 13/21 – Peněžní
prostředky operačního programu Životní
prostředí určené na čištění odpadních vod“
č.j. 906/14
Předkládá: ministr životního prostředí

9.

Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního
zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 13/28 „Podpora rybářství
v České republice podle operačního programu
Rybářství 2007-2013“
č.j. 920/14
Předkládá: ministr zemědělství

10.

Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 13/27 - „Peněžní prostředky
určené na akce oprav a údržby pozemních
komunikací“
č.j. 917/14
Předkládá: ministr dopravy

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

3

11.

Stanovisko ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího
kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 13/34
„Peněžní prostředky vynakládané na úhradu
nákladů z činnosti u vybraných organizačních
složek státu“
č.j. 1061/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

12.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 13/30 „Peněžní prostředky
určené na vybrané programy Ministerstva
obrany a jím zřízených organizací a prodej
nepotřebné části nemovitého majetku“
č.j. 1088/14
Předkládá: ministr obrany

13.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke
Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce č. 13/31 „Majetek a
peněžní prostředky státu, se kterými je
příslušné hospodařit Ministerstvo zdravotnictví“
č.j. 1038/14
Předkládá: ministr zdravotnictví

14.

Souhrnná zpráva o plnění Priorit a postupů
vlády při prosazování rovnosti žen a mužů
v roce 2013
č.j. 1250/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

15.

Vládní strategie pro rovnost žen a mužů
v České republice na léta 2014 - 2020 a návrh
dalších opatření
č.j. 1255/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

16.

Zpráva o přípravách účasti ČR na Všeobecné
světové výstavě EXPO 2015 Milán
č.j. 1256/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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17.

Návrh na pokračování financování doktorandského stipendia Madeleine Albrightové a
ustavení druhého doktorandského stipendia
v oboru bohemistických studií na Univerzitě
v Glasgow v letech 2015-2019
č.j. 1230/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

18.

Prodej vybraných cenných papírů, zaknihovaných cenných papírů a podílu ve společnosti
s ručením omezeným a zrušení obchodních
společností s likvidací, se kterými je příslušný
hospodařit Úřad pro zastupování státu ve
věcech majetkových
č.j. 1223/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

19.

Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády
České republiky k převodu finančních
prostředků soustředěných ve fondech zakladatele podniků Lesy České republiky, s.p. a
Budějovický
Budvar,
národní
podnik,
Budweiser Budvar, National Corporation,
Budweiser Budvar, Entreprise Nationale do
státního rozpočtu, a to podle ustanovení § 19
odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb., o státním
podniku
č.j. 1249/14
Předkládá: ministr zemědělství

C. K projednání bez rozpravy:
20.

Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky o povolení změny závazných ukazatelů státního
rozpočtu České republiky na rok 2014 kapitoly
327 Ministerstvo dopravy
č.j. 1225/14
Předkládá: ministr dopravy

21.

Zpráva o stavu romské menšiny v České
republice za rok 2013
č.j. 1244/14
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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22.

Aktualizace investičních potřeb diplomatické
mise České republiky v USA
č.j. 1252/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

23.

Návrh změny usnesení vlády České republiky
ze dne 4. června 2014 č. 430, k návrhu na
sjednání Dohody mezi vládou České republiky
a vládou Spojených arabských emirátů o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
č.j. 1253/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

24.

Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy
ministra zahraničních věcí v Libanonské
republice, Jordánském hášimovském království a Spojených arabských emirátech ve dnech
12. - 16. listopadu 2014
č.j. 1251/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

25.

Návrh na uskutečnění setkání ministrů
zahraničních věcí České republiky a Rakouska
s hejtmany českých a rakouských příhraničních regionů v Mikulově dne 11. listopadu 2014
č.j. 1248/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé
***
Pro informaci:
1.

Zpráva o projektu „Zjednodušení vstupu a
pobytu hospodářsky významných partnerů“
č.j. 1237/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2.

Informace o plnění usnesení vlády týkajících se
integrace romské menšiny a aktivního postupu
státní správy při uskutečňování opatření
přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni
31. prosince 2013
č.j. 1246/14
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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3.

Informace o naplňování Dekády romské
inkluze 2005–2015 v roce 2013
č.j. 1245/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

4.

Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky s názvem
„Vzdělávání a odborná příprava pracovníků
Národního centra kybernetické bezpečnosti“
č.j. 1243/14
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního
bezpečnostního úřadu

5.

Informace o průběhu a výsledcích summitu
Organizace Severoatlantické smlouvy ve
Walesu ve dnech 4. - 5. září 2014
č.j. 1247/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

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

