VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
V Praze 4. dubna 2017
Čj. 2224/17

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná v pondělí 10. dubna 2017 v 09:00 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. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu
České republiky na rok 2017
čj. 336/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb.,
o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve
znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
čj. 231/17
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

3.

Návrh nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je
plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
čj. 326/17
Předkládá: ministr zdravotnictví

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

4.

Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod
spisovou značkou Pl. ÚS 6/17 o návrhu skupiny 59 senátorů na zrušení
některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti, některých ustanovení zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém
určení daní, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., a některých ustanovení zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
zákona č. 24/2017 Sb.
čj. 342/17
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

5.

Návrh na majetkoprávní vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným
plánovanou realizací vodního díla Skalička – II. etapa
čj. 339/17
Předkládá: ministr zemědělství

6.

Metodika zavádění řízení kvality ve služebních úřadech
čj. 331/17
Předkládá: ministr vnitra

7.

Návrh na zřízení výběrového dotačního řízení „Akviziční fond“
čj. 332/17
Předkládá: ministr kultury

8.

Ustanovení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů
o veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se staveb pozemních komunikací:
D35 Opatovice – Časy, D35 Časy – Ostrov, I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa
I, D1 0136 Říkovice-Přerov, I/21 Trstěnice – Drmoul, R6 (D6) Nové Strašecí –
Řevničov, R6 (D6) Lubenec obchvat, R6 (D6) Řevničov, obchvat, D11 1107
Smiřice – Jaroměř, D11 1106 Hradec Králové – Smiřice, D3 0310/I Úsilné –
Hodějovice, D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, I/16 Slaný – Velvary,
D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice – EXIT 29 Hvězdonice,
D55 Otrokovice, obchvat JV
čj. 348/17
Předkládá: ministr dopravy
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C. K projednání bez rozpravy:

9.

Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při
výkonu státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a
radiační ochranou za rok 2016
čj. 330/17
Předkládají: předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou
bezpečnost

10.

Návrh na výpovědi mezinárodních smluv o automatické výměně informací
o příjmech z úspor ve formě úrokových plateb a o zdanění příjmů z úspor
čj. 337/17
Předkládají: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí a ministr
zahraničních věcí

11.

Návrh na obeslání 13. zasedání konference smluvních stran Basilejské úmluvy
o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich
zneškodňování a dalších souvisejících zasedání (24. dubna – 5. května 2017,
Ženeva, Švýcarsko)
čj. 349/17
Předkládají: ministři životního prostředí a zahraničních věcí

D. Různé

***
Pro informaci:

1.

Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 15. března 2017
čj. 333/17
Předkládá: ministr vnitra

2.

Zpráva o plnění navrhovaných opatření ke Strategii rozvoje ICT služeb veřejné
správy a jejím opatřením na zefektivnění ICT služeb k 31. březnu 2017
čj. 334/17
Předkládá: ministr vnitra
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3.

Zpráva o posuzování projektů Útvarem Hlavního architekta eGovernmentu za
rok 2016
čj. 335/17
Předkládá: ministr vnitra

4.

Zpráva o vyhodnocení potenciálních možností účasti ČR v projektech
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji v kontextu stárnutí populace
čj. 222/17 - bod 6 Pro informaci schůze vlády 8.3.2017
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

5.

Analýza nabídky a poptávky na trhu práce
Průběžná zpráva - stav k 31. 12. 2016
čj. 346/17
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6.

Informace Ministerstva životního
předcházení vzniku odpadů ČR
čj. 344/17

prostředí

o

hodnocení

Programu

Předkládá: ministr životního prostředí

7.

Předběžná zpráva o ekonomických dopadech financování závazků vůči
Evropské kosmické agentuře (ESA)
čj. 343/17
Předkládá: ministr dopravy

8.

Informace vládě České republiky o nadlimitní veřejné zakázce s názvem
„Dopracování soutěžního návrhu a zpracování projektové dokumentace –
Nové administrativní centrum LČR“, zadávané v jednacím řízení bez
uveřejnění
čj. 350/17
Předkládá: ministr zemědělství

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

Za správnost: JUDr. Maria Paduchová
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