VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Č. j. 2294/14

V Praze 2. prosince 2014

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná v pondělí 8. prosince 2014 v 09:00 h
v zasedací síni budovy Úřadu vlády, Praha 1, nábřeží Edvarda Beneše 4
Schůzi vlády bude předcházet jednání Výboru pro Evropskou unii.

B. K projednání s rozpravou:
1.

Návrh zákona, kterým se mění zákon
č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve
znění pozdějších předpisů, a další související
zákony
č.j. 1064/14
Předkládají: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu a ministryně spravedlnosti

2.

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za
ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo
nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů
na výživu pozůstalých podle pracovněprávních
předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
č.j. 1400/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3.

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za
ztrátu na služebním příjmu po skončení
neschopnosti ke službě vzniklé služebním
úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě
náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na
zřízení pomníku nebo desky
č.j. 1409/14
Předkládá: ministr vnitra
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4.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení
prvku kritické infrastruktury
č.j. 1314/14
Předkládá: ministr vnitra

5.

Návrh nařízení vlády o stanovení podrobností
evidence využití půdy podle uživatelských
vztahů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
č.j. 1359/14
Předkládá: ministr zemědělství

6.

Návrh nařízení vlády o stanovení důsledků
porušení podmíněnosti poskytování některých
zemědělských podpor a o změně některých
souvisejících nařízení vlády
č.j. 1361/14
Předkládá: ministr zemědělství

7.

Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima
Fialy, Marka Černocha, Augustina Karla
Andrleho Sylora, Karla Fiedlera, Olgy
Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka,
Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla
Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na
vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných
hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní
tisk č. 357)
č.j. 1428/14
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

8.

Zásady politiky vlády České republiky ve vztahu k přesídlování cizinců s prokázaným
českým původem (krajanů) žijících v zahraničí
č.j. 1431/14
Předkládají: ministři vnitra a zahraničních věcí

9.

Zpráva o prošetření postupu příslušných orgánů ve věci tragické události ve Žďáru nad
Sázavou a navrhovaná opatření
č.j. 1432/14
Předkládá: ministryně spravedlnosti

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

Informace ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 13/18 „Peněžní prostředky
poskytnuté Exportní garanční a pojišťovací
společnosti, a.s. a České exportní bance, a.s., ze
státního rozpočtu, záruky státu za závazky
z pojištění vývozních úvěrových rizik a výkon
akcionářských práv státu u Exportní garanční
a pojišťovací společnosti, a.s.“
č.j. 673/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí
K bodům 10 - 21 přizván: M. Kala, prezident
Nejvyššího kontrolního úřadu

11.

Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 13/26 „Správa peněžitých
plnění ukládaných správními úřady a předávaných k vymáhání celním orgánům (tzv.
dělená správa)“
č.j. 876/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

12.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce 13/40 – Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu
v souvislosti s užíváním nemovitého majetku
vybranými organizačními složkami státu
č.j. 1162/14
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

13.

Stanovisko Ministerstva financí ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 13/35 „Příjmy státního
rozpočtu související s provozováním loterií a
jiných podobných her“
č.j. 1259/14
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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14.

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ke
Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce
13/19 „Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za
rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy
Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2012“
č.j. 684/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

15.

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR
ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce č. 13/24 „Peněžní
prostředky vynakládané na projekt Národní
infrastruktura pro elektronické zadávání
veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup vybraných komodit prostřednictvím e-tržišť“
č.j. 771/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

16.

Kontrolní závěr z kontrolní akce 13/32
„Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu“
č.j. 1156/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

17.

Stanovisko Ministerstva zemědělství, Státního
zemědělského
intervenčního
fondu
a
Vinařského fondu ke Kontrolnímu závěru
Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce
č. 13/36 „Peněžní prostředky vynakládané na
služby, jejichž cílem je podpora zemědělských
produktů a potravin na tuzemském trhu“
č.j. 1214/14
Předkládá: ministr zemědělství

18.

Stanovisko Ministerstva zemědělství ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 13/38 „Závěrečný účet
kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční
výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013“
č.j. 1271/14
Předkládá: ministr zemědělství

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

5

19.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 13/25 "Peněžní prostředky
státu vynakládané na sociální služby celostátního či nadregionálního charakteru"
č.j. 629/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

20.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce 13/22 „Prostředky vybírané
na základě zákona ve prospěch České průmyslové zdravotní pojišťovny“
č.j. 1236/14
Předkládá: ministr zdravotnictví

21.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 13/29 „Závěrečný účet
kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany
za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy
Ministerstva obrany za rok 2012“
č.j. 1275/14
Předkládá: ministr obrany

22.

Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a
průjezdy ozbrojených sil jiných států přes
území České republiky v roce 2015
č.j. 1274/14 - bod 30 schůze vlády 12.11.2014
Předkládá: ministr obrany

23.

Návrh změn Legislativních pravidel vlády
č.j. 1308/14 - bod 5 schůze vlády 1.12.2014
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

24.

Návrh změn Jednacího řádu Legislativní rady
vlády
č.j. 1309/14 - bod 6 schůze vlády 1.12.2014
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

25.

Národní výzkumná a inovační strategie pro
inteligentní specializaci České republiky
(Národní RIS3 strategie)
č.j. 1420/14
Předkládají: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy a místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum
a inovace

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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26.

Vyhodnocení realizace Systému výuky českého
jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné
z podmínek pro udělení trvalého pobytu
v roce 2014 a návrh jeho zajištění v roce 2015
č.j. 1422/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

27.

Program ZÁRUKA 2015 až 2023
č.j. 1380/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

28.

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2015, tříletý plán a
dlouhodobý plán.
č.j. 1405/14
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

29.

Návrh aktualizovaného znění Statutu Rady pro
Evropské strukturální a investiční fondy
č.j. 1426/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

C. K projednání bez rozpravy:
30.

Informace o řešení problematiky ochrany kritické infrastruktury v České republice
č.j. 1406/14
Předkládá: ministr vnitra

31.

Prodloužení lhůty alokovaných finančních prostředků na investiční akci „Generální rekonstrukce rádiové sítě Horské služby ČR“
č.j. 1425/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

32.

Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky na
XVIII. Zimní deaflympijské hry
č.j. 1417/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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33.

Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy
předsedy vlády ČR na Slovensku u příležitosti
zasedání předsedů vlád členských zemí
Visegrádské skupiny (Bratislava, 9. prosince 2014)
č.j. 1424/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

34.

Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády Francouzské republiky Manuela
Vallse v České republice ve dnech 8. – 9. prosince 2014
č.j. 1423/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

35.

Zpráva o setkání prezidentů zemí Visegrádské
skupiny a Spolkové republiky Německo v
Praze dne 17. listopadu 2014
č.j. 1416/14
Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé
***
Pro informaci:
1.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České
republice v roce 2013
č.j. 1329/14
Předkládá: předseda vlády

2.

Informace o stavu přípravy programů a řešení
předběžných podmínek pro programové období 2014–2020 – listopad 2014
č.j. 1410/14
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

3.

Informace o kvalitě ovzduší a spojených
zdravotních rizicích v roce 2013
č.j. 1427/14
Předkládají: ministři životního prostředí a
zdravotnictví

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

Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí
v oblasti veřejného zdravotního pojištění za
1. pololetí 2014
č.j. 1412/14
Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

5.

Přehled o plnění nových opatření na podporu
odborného vzdělávání v letech 2013 a 2014
č.j. 1421/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

6.

Informace o postupu při zřizování specializovaných zařízení a jejich uvádění do provozu
č.j. 1419/14
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

7.

Informace o veřejné zakázce „RADIOLOKÁTOR RL–4AS MOBIL - Opravy a udržování Provedení nálezových a servisních oprav“
zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění
č.j. 1407/14
Předkládá: ministr obrany

8.

Informace o veřejné zakázce „Sběr a archivace
datových záznamů palubních zapisovačů z letounů Armády České republiky“ zadávané
mimo působnost zákona o veřejných zakázkách a to státnímu podniku
č.j. 1429/14
Předkládá: ministr obrany

9.

Informace o veřejné zakázce „Technická
podpora APV IS VŘ PozS a školení k APV IS
VŘ PozS“
č.j. 1430/14
Předkládá: ministr obrany

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

Informace o veřejné zakázce „Servisní podpora
letounu CL-601 3A Challenger poznávací
značky 5105“ zadávané v jednacím řízení bez
uveřejnění
č.j. 1433/14
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

