VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
V Praze 16. dubna 2015
Čj. 2228/15

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná ve středu 22. dubna 2015 v 10:00 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 státního závěrečného účtu České republiky za rok 2014
čj. 430/15
Předkládá:

2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a
o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění
pozdějších předpisů
čj. 225/15
Předkládají:

3.

ministři vnitra a průmyslu a obchodu

Návrh nařízení vlády o oborech státní služby
čj. 284/15
Předkládá:

4.

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

ministr vnitra

Návrh nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách
čj. 378/15
Předkládá:

ministryně práce a sociálních věcí

5.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se
stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České
republiky, ve znění pozdějších předpisů
čj. 382/15
Předkládá:

6.

Návrh poslankyně Olgy Havlové na vydání zákona o státním zastupitelství
(sněmovní tisk č. 432)
čj. 423/15
Předkládá:

7.

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Aktualizace Cestovní mapy ČR velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace
čj. 402/15
Předkládá:

10.

ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

Návrh usnesení vlády ke schválení návrhu komodit určených pro standardizaci a návrhu pravidel centrálního nákupu státu
čj. 368/15 - bod 24 schůze vlády 15.4.2015
Předkládá:

9.

ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Miroslava Kalouska, Niny Novákové,
Františka Laudáta, Marka Ženíška, Zdeňka Bezecného, Jiřího Skalického,
Daniela Korteho, Karla Schwarzenberga, Jiřího Koubka, Michala Kučery a
Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání a některé další zákony (sněmovní tisk č. 433)
čj. 424/15
Předkládá:

8.

ministr průmyslu a obchodu

ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

Informace o stavu realizace a financování udržitelnosti výzkumných center
financovaných z OP VaVpI
čj. 385/15 - bod 4 Pro informaci schůze vlády 15.4.2015
Předkládá:

ministr školství‚ mládeže a tělovýchovy

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

Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v misích OSN
UNDOF a MINUSMA
čj. 418/15
Předkládají:

12.

ministři obrany a zahraničních věcí

Schválení výše účasti státního rozpočtu na realizaci programu reprodukce
majetku 107V410 – „Udržení a rozvoj schopností Vzdušných sil AČR“
čj. 411/15
Předkládá:

ministr obrany

C. K projednání bez rozpravy:

13.

Návrh na jmenování generálního ředitele Generálního
plk. Mgr. Petra Kašpara do hodnosti brigádní generál
čj. 420/15
Předkládá:

14.

cel

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Přehled finančních nákladů spojených se zajišťováním mimořádných opatření
k zamezení šíření Eboly v České republice za 1. čtvrtletí roku 2015 včetně
přehledu dosud nezohledněných finančních nákladů za rok 2014
čj. 403/15
Předkládá:

15.

ředitelství

ministr zdravotnictví

Návrh na obeslání 12. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy
o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich
zneškodňování, 7. zasedání konference smluvních stran Rotterdamské
úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické
látky a pesticidy v mezinárodním obchodu a 7. zasedání konference
smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech (4. – 15. května 2015, Ženeva, Švýcarsko)
čj. 417/15
Předkládají:

ministři životního prostředí a zahraničních věcí

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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16.

Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou
Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a
Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné
pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze
dne 2. února 2000
čj. 413/15
Předkládají:

17.

Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana
u Svatého stolce dne 24. dubna 2015
čj. 427/15
Předkládá:

18.

ministr zahraničních věcí

Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády České republiky ve
Spolkové republice Německo dne 4. května 2015
čj. 429/15
Předkládá:

19.

ministři vnitra a zahraničních věcí

ministr zahraničních věcí

Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Spojeného království
Velké Británie a Severního Irska Philipa Hammonda v České republice uskutečněné dne 27. února 2015
čj. 421/15
Předkládá:

ministr zahraničních věcí

D. Různé
***

Pro informaci:

1.

Informace pro vládu České republiky o projektu České pošty, s. p. s názvem
„Pošta Partner“
čj. 419/15
Předkládá:

ministr vnitra

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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2.

Informace o opatřeních a postupu Ministerstva financí v oblasti evidence lihu
čj. 426/15
Předkládá:

3.

Informace o schválení národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost
čj. 405/15
Předkládá:

4.

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních režimů
nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek dvojího
užití v roce 2014
čj. 412/15
Předkládá:

7.

ministr dopravy

Informace o zadání dvou nadlimitních veřejných zakázek v jednacím řízení bez
uveřejnění ve věci právního zastoupení České republiky v mezinárodních
arbitrážních investičních řízeních a v řízeních souvisejících
čj. 410/15
Předkládá:

6.

ministr vnitra

Informace o hospodaření s pronajatým majetkem ve vlastnictví státu na území
města Hamburk ve Spolkové republice Německo
čj. 407/15
Předkládá:

5.

1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

ministr zahraničních věcí

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na
zasedání Rady pro zahraniční věci dne 16. března 2015 a na zasedání Rady
pro obecné záležitosti dne 17. března 2015 v Bruselu
čj. 428/15
Předkládá:

ministr zahraničních věcí

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády
Za správnost: JUDr. Maria Paduchová
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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