VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
V Praze 15. prosince 2015
Čj. 2296/15

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná v pondělí 21. prosince 2015 v 09:00 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. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1522/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a ostatní volební zákony
čj. 1342/15
Předkládá: ministr vnitra

4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1396/15
Předkládá: ministr vnitra

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

5.

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1302/15
Předkládá: ministr zdravotnictví

6.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1336/15
Předkládá: ministr zemědělství

7.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a
vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a
vinařství), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1280/15
Předkládá: ministr zemědělství

8.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky
modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1318/15
Předkládá: ministr životního prostředí

9.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve
znění pozdějších předpisů
čj. 1315/15
Předkládá: ministr životního prostředí

10.

Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie
České republiky v období do 31. prosince 2016
čj. 1586/15
Předkládá: ministr vnitra
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11.

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
čj. 1585/15
Předkládá: ministr vnitra

12.

Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení
pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo
nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby
a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení
neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem
nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na
výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a
pozůstalým)
čj. 1566/15
Předkládá: ministr obrany

13.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování
bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky.
čj. 1593/15
Předkládá: ministr vnitra

14.

Návrh poslanců Zuzky Bebarové Rujbrové, Soni Markové, Stanislava
Mackovíka, Pavla Kováčika a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich
poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 660)
čj. 1594/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

15.

Návrh na založení státního podniku Národní agentura pro komunikační a
informační technologie, s. p.
čj. 1511/15 - bod 17 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministr vnitra

16.

Návrhy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na
léta 2016 až 2022
čj. 1544/1 - bod 18 schůze vlády 14.12.20155
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
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17.

Způsob provádění pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů při pracovních
úrazech a nemocech z povolání
čj. 1497/15 - bod 21 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

18.

Informace o výsledcích jednání delegovaných zástupců vlády ČR se společnostmi OKD, a.s., New World Resources N.V. a New World Resources Plc.
o aktualizaci 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 a dalších souvisejících aktivitách s návrhem dalšího
postupu
čj. 1518/15 - bod 3 Pro informaci schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

19.

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 22 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

20.

Informace o publikaci Doing Business 2016 a umístění České republiky
čj. 1472/15 - bod 25 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

21.

Informace o možném splavnění Odry v úseku z Ostravy do polského Koźle a
budoucím vývoji vodní cesty na Moravě v návaznosti na projekt Dunaj-OdraLabe
čj. 1496/15 - bod 26 schůze vlády 14.12.2015
Předkládají: ministři zemědělství a dopravy

22.

Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Skalička – I. etapa majetkoprávního vypořádání (bez služebnosti rozlivu)
čj. 1436/15 - bod 28 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministr zemědělství
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23.

Převod části závodu akciové společnosti České dráhy do majetku státu
čj. 1546/15 - bod 30 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministr dopravy

24.

Významná veřejná zakázka "Servisní podpora letounů L-410 všech verzí
provozovaných Armádou České republiky" - ustanovení hodnotící komise
čj. 1538/15 - bod 31 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministr obrany

25.

Odůvodnění veřejné zakázky „Projekt PPP D4“
čj. 1548/15 - bod 32 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministr dopravy

26.

Návrh změn Jednacího řádu vlády
čj. 1551/15 - bod 34 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

27.

Návrh změn Legislativních pravidel vlády
čj. 1550/15 - bod 35 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

28.

Návrh změn Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
čj. 1554/15 - bod 38 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

29.

Návrh na účast státu při přípravě a realizaci projektu Česká stopa 2016
čj. 1567/15 - bod 50 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

30.

Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných
finančních prostředků
čj. 1261/15 - bod 33 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
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31.

Rozvoj Policie České republiky v letech 2016 - 2020
čj. 1584/15
Předkládá: ministr vnitra

32.

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 2016
čj. 1579/15
Předkládá: ministr obrany

33.

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
čj. 1570/15
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a guvernér
České národní banky

34.

Podnět Rady vlády ČR pro lidská práva k otázce vězeňství
čj. 1557/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

35.

Doplnění vyjádření České republiky k některým závěrečným doporučením
Výboru OSN pro lidská práva
čj. 1556/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

36.

Aktualizace Rámcového rezortního interního protikorupčního programu
čj. 1596/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

37.

Návrh Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 (s výhledem do roku 2025)
čj. 1568/15
Předkládá: ministr kultury

38.

Návrh způsobu realizace sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
čj. 1569/15
Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu
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39.

Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc listopad 2015
čj. 1588/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

C. K projednání bez rozpravy:

40.

Plán činnosti a rozpočet Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2016,
tříletý plán a dlouhodobý plán
čj. 1560/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

41.

Návrh usnesení vlády, kterým se pověřuje ministr vnitra provedením
služebního hodnocení náměstka ministra vnitra pro státní službu a kterým se
stanoví hodnotící kritéria, jež vystihují potřeby služebního místa náměstka
ministra vnitra pro státní službu
čj. 1591/15
Předkládá: ministr vnitra

42.

Návrh usnesení vlády, kterým se stanoví hodnotící kritéria, jež vystihují
potřeby služebních míst některých vedoucích služebních úřadů, které nemají
nadřízený služební úřad
čj. 1592/15
Předkládá: ministr vnitra

43.

Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2015
čj. 1587/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

44.

Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní
správa, položka Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní
správy v institucích Evropské unie
čj. 1583/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

45.

Plány pro zvládání povodňových rizik
čj. 1590/15
Předkládají: ministři životního prostředí a zemědělství
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46.

Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje, Národní plán povodí
Odry
čj. 1597/15
Předkládá: ministři zemědělství a životního prostředí

47.

Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní
činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného
zdravotního pojištění za 1. pololetí 2015 a návrh na zrušení usnesení vlády ČR
č. 673 ze dne 22. 11. 1995
čj. 1571/15
Předkládají: ministři zdravotnictví a 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr
financí

48.

Úprava splátek návratné finanční výpomoci městu Kolín v rámci Rozhodnutí
o účasti státního rozpočtu na financování akce Průmyslová zóna Kolín Ovčáry, ev.č. ISPROFIN 322050 1094
čj. 1539/15 - bod 29 schůze vlády 14.12.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

49.

Žádost o zabezpečení letecké dopravy českého olympijského týmu na II. Zimní
olympijské hry mládeže
čj. 1562/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

D. Různé
***

Pro informaci:

1.

Zpráva o činnosti zmocněnce vlády pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj za rok 2015
čj. 1561/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

2.

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády č. 124/2015 za říjen 2015
čj. 1558/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
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3.

Platformy pro problematiku Evropských strukturálních a investičních fondů
pro programové období 2014-2020
čj. 1573/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

4.

Informace o aktuálním stavu a rizicích Operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace
čj. 1578/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

5.

Informace o průběhu realizace projektů velkých infrastruktur pro výzkum,
experimentální vývoj a inovace CZECRIN a JHR
čj. 1581/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

6.

Informace o činnosti Národního inovačního fondu za II. pololetí 2015
čj. 1580/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

7.

„Informace o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Zajištění správy a rozvoje
informačního systému Základní Registr osob – ROS – přechodné období“
zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů“
čj. 1595/15
Předkládá: předsedkyně Českého statistického úřadu

8.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na
zasedání Rady pro zahraniční věci dne 16. listopadu 2015 a na zasedání Rady
pro obecné záležitosti ve dnech 17. a 18. listopadu 2015 v Bruselu
čj. 1572/15
Předkládá: ministr zahraničních věcí

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

Za správnost: JUDr. Maria Paduchová
Stránka 9 (celkem 9)
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu

