VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
V Praze 11. dubna 2016
Čj. 2228/16

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná v pondělí 18. dubna 2016 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 zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a
bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně
souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění
pozdějších předpisů
čj. 170/16
Předkládá: ministr zdravotnictví

2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a
transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační
zákon)
čj. 173/16
Předkládá: ministr zdravotnictví

3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční
spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy
a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon
o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
čj. 190/16
Předkládá: ministr spravedlnosti

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

4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve
znění pozdějších předpisů
čj. 438/16 - bod 34 schůze vlády 11.4.2016
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

5.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 743)
čj. 435/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

6.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (sněmovní tisk č. 744)
čj. 436/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

7.

Reakce vlády na zahájené infringementové řízení z důvodu vyhlášení lokalit
Natura 2000 v nedostatečném rozsahu
čj. 379/16 - bod 28 schůze vlády 11.4.2016
Předkládá: ministr životního prostředí

8.

Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních
operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019
čj. 441/16
Předkládají: ministři obrany a zahraničních věcí

9.

Usnesení vlády o prioritách Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci
uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2016 a poskytnutí
peněžních darů do zahraničí v rámci Programu Ministerstva vnitra na asistenci
uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů
v roce 2016
čj. 434/16
Předkládá: ministr vnitra

10.

Aplikace § 173 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (pracovní místa
náměstka člena vlády)
čj. 440/16
Předkládá: ministr vnitra
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11.

Odůvodnění veřejné zakázky R35 (D35) Opatovice – Ostrov, archeologický
výzkum
čj. 294/16 - bod 23 schůze vlády 16.3.2016
Předkládá: ministr dopravy

12.

Implementační plán Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní
specializaci České republiky 2016-2017
čj. 406/16 - bod 2 Pro informaci schůze vlády 11.4.2016
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

13.

Informace o změně dodavatele u veřejné zakázky: „Kolová obrněná vozidla
velitelsko-štábní a spojovací PANDUR – nákup“
čj. 368/16 - bod 6 Pro informaci schůze vlády 7.4.2016
Předkládá: ministr obrany

C. K projednání bez rozpravy:

14.

Koncepce činnosti Grantové agentury České republiky na léta 2016 – 2020
čj. 425/16
Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda Grantové
agentury České republiky

15.

Zpráva o plnění úkolů obsažených v Koncepci vodohospodářské politiky
Ministerstva zemědělství do roku 2015
čj. 431/16
Předkládá: ministr zemědělství

16.

1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky a účasti ozbrojených sil
jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2016
čj. 442/16
Předkládá: ministr obrany

17.

Jmenování členky Dozorčí rady Revírní bratrské pokladny, zdravotní
pojišťovny, zastupující Ministerstvo financí
čj. 415/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí
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18.

Podpis Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě
s výhradou ratifikace
čj. 423/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

19.

Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
o leteckých službách
čj. 427/16
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí

20.

Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Dominikánskou
republikou o leteckých službách
čj. 428/16
Předkládají: ministři dopravy a zahraničních věcí

21.

Návrh na hrazení příspěvku do společného rozpočtu Evropského centra
taktické vzdušné přepravy (European Tactical Airlift Centre)
čj. 416/16
Předkládá: ministr obrany

22.

Zpráva o uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí
Lucemburského velkovévodství Jeana Asselborna v České republice dne
2. března 2016
čj. 424/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé
***

Pro informaci:

1.

Čtvrtletní zpráva o činnosti Vládního výboru pro personální nominace
(I. čtvrtletí 2016)
čj. 419/16
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády
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2.

Informace o Plánu naplňování koncepce zahraniční politiky České republiky
pro rok 2016
čj. 430/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3.

Výroční zpráva o vytváření podmínek pro sladění rodinného a osobního života
s výkonem státní služby služebními úřady v roce 2015
čj. 432/16
Předkládá: ministr vnitra

4.

Informace o průběhu a výsledcích jednání delegace České republiky na
zasedání Rady pro zahraniční věci dne 14. března 2016 a na zasedání Rady
pro obecné záležitosti dne 15. března 2016 v Bruselu
čj. 422/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

Za správnost: JUDr. Maria Paduchová
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