VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
V Praze 24. ledna 2017
Čj. 2204/17

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná v pondělí 30. ledna 2017 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. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
čj. 86/17
Předkládá: ministr zdravotnictví

2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čj. 874/16 - bod 10 schůze vlády 24.8.2016
Předkládá: ministr zdravotnictví

3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech
a řešení krize na finančním trhu, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1705/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1672/16
Předkládá: ministr vnitra

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

5.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1609/16
Předkládá: ministr spravedlnosti

6.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 26/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

7.

Návrh nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov
čj. 1607/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

8.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších
případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu
určitou
čj. 1673/16
Předkládá: ministr vnitra

9.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o
stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a
čísel, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1677/16
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Přizván:
J. Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

10.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu
jejich čerpání
čj. 1684/16
Předkládají: ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
Přizván:
J. Novák, předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
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11.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády a
o změně některých souvisejících nařízení vlády
čj. 1686/16
Předkládá: ministr zemědělství

12.

Úprava garance v rámci ekologické smlouvy č. 3/95 - PF ČR s nabyvatelem
SAP Mimoň spol. s r. o. z důvodu kompenzace dopadů legislativních změn,
konkrétně změn DPH
čj. 85/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

C. K projednání bez rozpravy:

13.

Návrh na jmenování rektora Akademie múzických umění v Praze
čj. 76/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

14.

Účast delegace České republiky vedené předsedou vlády na neformálním
setkání hlav států a předsedů vlád 27 členských států Evropské unie ve dnech
2. a 3. února 2017 ve Vallettě
čj. 87/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

15.

Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministerského předsedy Svobodného státu Sasko Stanislawa Tillicha v České republice ve dnech 7. - 8. února 2017
čj. 88/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

16.

Informace o průběhu a výsledcích 23. zasedání Ministerské rady Organizace
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která se konala ve dnech
8. – 9. prosince 2016 v Hamburku
čj. 80/17
Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé
***
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Pro informaci:

1.

Průběžné hodnocení implementace Strategie digitálního vzdělávání do
roku 2020
čj. 73/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

2.

Zpráva o plnění Akčního plánu pro výkon rozsudku Evropského soudu pro
lidská práva ve věci D. H. a ostatní proti České republice
čj. 72/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

3.

Veřejná zakázka „RPDUTL159 - Replika PDU pro trenažér TL-159“ zadávaná
podle § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek
čj. 74/17
Předkládá: ministr obrany

4.

Informace o veřejné zakázce Speciální zdravotnické a veterinární moduly –
kontejnerová pracoviště
čj. 75/17
Předkládá: ministr obrany

5.

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu Česká stopa 2016
čj. 77/17
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

6.

Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 31. prosince 2016
čj. 78/17
Předkládá: ministr vnitra

7.

Informace o vyslání instruktorů Policie ČR do Irácké republiky za účelem
výcviku iráckých bezpečnostních sil
čj. 82/17
Předkládá: ministr vnitra
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8.

Informace pro vládu ČR o uzavření rámcové dohody s názvem „Rámcová
dohoda na poskytování služeb pro období od 1. ledna 2017 do 31. prosince
2017“ zadávaná podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek
čj. 81/17
Předkládá: ministr vnitra

Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády

Za správnost: Mgr. Stanislav Novotný
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