VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
V Praze 25. září 2015
Čj. 2272/15

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná ve středu 30. září 2015 ve 20:00 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 o evidenci odborových organizací a organizací zaměstnavatelů
a o změně některých dalších zákonů
čj. 846/15 - bod 11 schůze vlády 23.9.2015
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3.

Návrh zákona o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých
zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
čj. 191/15
Předkládá: ministr vnitra

4.

Návrh zákona o zadávání veřejných zakázek
čj. 898/15
Předkládají: ministryně pro místní rozvoj a předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Přizván:
P. Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

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

5.

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zadávání veřejných zakázek
čj. 966/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

6.

Návrh nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
čj. 1117/15 - bod 16 schůze vlády 23.9.2015
Předkládá: ministr zdravotnictví

7.

Věcný záměr zákona o dobrovolnictví
čj. 708/15
Předkládá: ministr vnitra

8.

Návrh věcného záměru zákona o odškodnění protiprávně sterilizovaných osob
čj. 869/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

9.

Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a
dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (sněmovní
tisk č. 592)
čj. 1158/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

10.

Návrh poslanců Martina Lanka, Davida Kádnera, Marka Černocha, Olgy
Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla
Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 593)
čj. 1159/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

11.

Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 585)
čj. 1160/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
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12.

Personální zajištění kontrol v oblasti zaměstnanosti, prevence nelegálního
zaměstnávání a provozu Call centra
čj. 1106/15 - bod 20 schůze vlády 23.9.2015
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

13.

Aktualizace Dohody mezi Českou republikou – Ministerstvem průmyslu a
obchodu České republiky na straně jedné, OKD, a.s., New World Resources
N.V. a New World Resources Plc. na straně druhé, o poskytnutí státní pomoci
na uzavření Dolu Paskov
čj. 1104/15 - bod 17 schůze vlády 23.9.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

14.

Změna usnesení vlády České republiky ze dne 23. listopadu 2011 č. 862
k založení akciové společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s.
v rámci projektu Seed Fond
čj. 1125/15 - bod 18 schůze vlády 23.9.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

15.

Akční plán realizace Strategie regionálního rozvoje ČR 2015-2016
čj. 1124/15 - bod 19 schůze vlády 23.9.2015
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

16.

Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2014
zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních
pojišťoven za rok 2014
čj. 1110/15 - bod 21 schůze vlády 23.9.2015
Předkládají: ministr zdravotnictví a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr
financí

17.

Analýza připravenosti České republiky k přístupu k Úmluvě Rady Evropy o
prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí
čj. 1119/15 - bod 23 schůze vlády 23.9.2015
Předkládá: ministr spravedlnosti

18.

Východiska pro určení gesce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady
2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu
mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování
doplňkových důchodových práv
čj. 1076/15 - bod 24 schůze vlády 23.9.2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
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19.

Informace o přípravě významné veřejné zakázky s názvem „Pořizování licencí
k produktům VMware“ a ustanovení meziresortní hodnotící komise pro
posouzení a hodnocení nabídek podaných k této veřejné zakázce
čj. 1116/15 - bod 25 schůze vlády 23.9.2015
Předkládá: ministr vnitra

20.

Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit
DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územního samosprávného celku podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1128/15 - bod 26 schůze vlády 23.9.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

21.

Analýza proveditelnosti legislativy v rámci snižování závislosti na fosilních
palivech v podmínkách České republiky
čj. 1162/15
Předkládá: ministr životního prostředí

22.

Informace o plnění aktualizovaného Národního implementačního plánu
Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech na léta
2012-2017
čj. 1143/15
Předkládá: ministr životního prostředí

23.

Odůvodnění veřejné zakázky Dálnice D8 oprava AB vozovky km 5,151 až 2,248 L
čj. 1144/15
Předkládá: ministr dopravy

24.

Aktualizace složení hodnotící komise, ustanovené usnesením vlády České
republiky ze dne 8. června 2015 č. 441, k významné veřejné zakázce s názvem
„Poskytování služeb fyzické ostrahy a pultu centralizované ochrany v
objektech Ministerstva kultury a jeho příspěvkových organizací a státních
fondů“
čj. 1155/15
Předkládá: ministr kultury

25.

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc červenec a
srpen 2015
čj. 1157/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
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C. K projednání bez rozpravy:

26.

Jmenování soudců
čj. 1156/15
Předkládá: ministr spravedlnosti

27.

Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území
ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR
za období leden – červen 2015
čj. 1152/15
Předkládá: ministr obrany

28.

Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou
o sociálním zabezpečení
čj. 1140/15
Předkládají: ministryně práce a sociálních věcí a ministr zahraničních věcí

29.

Návrh na přijetí změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu přijaté v Ženevě dne 15. května 2015
čj. 1141/15
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí

30.

Návrh na obeslání 12. zasedání konference smluvních stran Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým
suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe (12. – 23. října 2015, Ankara,
Turecká republika)
čj. 1165/15
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí

31.

Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Lotyšska
Edgarse Rinkēvičse v České republice dne 9. října 2015
čj. 1151/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

32.

Žádost o zabezpečení letecké dopravy hudebníků České filharmonie v rámci
londýnského koncertu ve dnech 17. a 19. 4. 2016
čj. 1163/15
Předkládá: ministr kultury
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D. Různé
***
Pro informaci:

1.

Informace o Průmyslové zóně Nad Barborou v Moravskoslezském kraji
čj. 1142/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2.

Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v České republice a jejich srovnání
se zahraničím v roce 2014
čj. 1147/15
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

3.

Cestovní mapa České republiky velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace pro léta 2016 až 2022
čj. 1150/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

4.

Informace o veřejné zakázce Dodávka podvozků Tatra s kabinou
čj. 922/15 - bod 11 Pro informaci schůze vlády 20.8.2015
Předkládá: ministr obrany

5.

Informace pro vládu České republiky o veřejné zakázce s názvem „Pronájem
kancelářských prostor pro potřeby OP“ realizované na základě výjimky podle
§ 18 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů
čj. 1149/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

6.

Informace o veřejné zakázce „Automobil pancéřový IVECO – Opravy a udržování II“ zadávané s využitím § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1154/15
Předkládá: ministr obrany
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7.

Informace o veřejné zakázce „Kolový podvozek 120 mm PRAM“
čj. 1153/15
Předkládá: ministr obrany

8.

Zajištění rozvoje a provozu systému ARSYS.X po přechodné období
čj. 1169/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

Za správnost: Mgr. Stanislav Novotný
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