VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Čj. 2202/15

V Praze dne 12. ledna 2015

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná v pondělí 19. ledna 2015 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 zákona, kterým se mění zákon
č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách
České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění
pozdějších předpisů, a 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. 1/15
Předkládají: předseda vlády a ředitel Bezpečnostní
informační služby
Přizván: Jiří Lang, ředitel Bezpečnostní
informační služby

3.

Návrh poslanců Antonína Sedi, Robina
Böhnische, Romana Sklenáka, Bohuslava
Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání
zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání
z politických důvodů v letech 1948 až 1989
bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům
rezortu obrany a o změně některých zákonů
(sněmovní tisk č. 378)
č.j. 23/15
Předkládá: ministr pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu
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4.

Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 377)
č.j. 24/15
Předkládá: ministr pro lidská práva, rovné
příležitosti a legislativu

5.

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na
rok 2015
č.j. 1579/14
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6.

Zpráva vlády o přejímání legislativních
závazků vyplývajících z členství České
republiky v Evropské unii za rok 2014
č.j. 16/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné
příležitosti a legislativu

7.

Změna zadavatele veřejných zakázek podle
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů, na odstranění
staré ekologické zátěže skládky odpadů
státního podniku DIAMO v Ostravě způsobené
činností
bývalého
státního
podniku
OSTRAMO
č.j. 1566/14 - bod 13 schůze vlády 7.1.2015
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku
a ministr financí

8.

Informace o návrhu na zrušení části usnesení
vlády ze dne 23. května 2012 č. 370 a části
usnesení vlády ze dne 12. června 2013 č. 450
č.j. 22/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

C. K projednání bez rozpravy:
9.

Účast ozbrojených sil České republiky na
vojenských cvičeních mimo území České
republiky a účast ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České
republiky v roce 2015
č.j. 15/15
Předkládá: ministr obrany

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

Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České
republiky a vládou Kambodžského království
o leteckých službách
č.j. 11/15
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí

11.

Zpráva o průběhu a výsledcích jedenáctého
zasedání Konference smluvních stran Úmluvy
o ochraně stěhovavých druhů volně žijících
živočichů (4. - 9. listopadu 2014, Quito,
Ekvádor)
č.j. 19/15
Předkládá: ministr životního prostředí

D. Různé
***

Pro informaci:
1.

Zpráva o činnosti Vládního výboru pro
personální nominace za rok 2014
č.j. 21/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

2.

Závěry vědecké studie k účinnosti chirurgické
kastrace jako léčby sexuálních delikventů
č.j. 10/15
Předkládá: ministr zdravotnictví

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

