VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
V Praze 15. prosince 2016
Čj. 2290/16

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná v pondělí 19. prosince 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. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 938/16 - bod 2 schůze vlády 14.12.2016
Předkládá: ministr dopravy

2.

Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí a návrh zákona, kterým se
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole
veřejných financí
čj. 607/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

3.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní
spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
čj. 1436/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

4.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
čj. 1437/16
Předkládá: ministr životního prostředí

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

5.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 341/2011 Sb., o Generální
inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
čj. 1430/16
Předkládá: ministr vnitra

6.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čj. 1382/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

7.

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní
sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných
s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek
normativních nákladů na bydlení
čj. 1590/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

8.

Návrh nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie
České republiky v období do 31. prosince 2017
čj. 1623/16
Předkládá: ministr vnitra

9.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se
stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1480/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

10.

Návrh nařízení vlády, kterým se stanovují obory vzdělání, v nichž je
matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
čj. 1554/16
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy
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11.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb.,
o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních
limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
čj. 1589/16
Předkládá: ministr zdravotnictví

12.

Návrh poslanců Aleny Nohavové, Marty Semelové, Hany Aulické Jírovcové a
dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb.,
o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením,
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 975)
čj. 1636/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

13.

Návrh poslanců Jana Volného, Jaroslava Faltýnka, Karla Šidla, Karla Fiedlera,
Františka Laudáta, Adolfa Beznosky, Jaroslava Klašky, Milana Brázdila,
Miloslavy Rutové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(sněmovní tisk č. 976)
čj. 1637/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

14.

Návrh poslanců Heleny Válkové, Jitky Chalánkové, Pavly Golasowské,
Miloslavy Rutové, Jany Hnykové, Hany Aulické Jírovcové a Radky Maxové na
vydání zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s problematikou
umisťování dětí s nařízenou ústavní výchovou do školských zařízení, zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon
č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a
o změně dalších zákonů (sněmovní tisk č. 977)
čj. 1638/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

15.

Návrh poslanců Jiřího Miholy, Pavla Bělobrádka, Mariana Jurečky, Daniela
Hermana a dalších na vydání zákona o turistických značených trasách
(sněmovní tisk č. 982)
čj. 1639/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
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16.

Návrh poslance Pavla Bělobrádka na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon
o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších
předpisů (sněmovní tisk č. 983)
čj. 1640/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

17.

Strategický rámec hospodářské restrukturalizace
Ústeckého a Karlovarského kraje
čj. 1598/16 - bod 27 schůze vlády 14.12.2016

Moravskoslezského,

Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

18.

Návrh opatření na podporu neúplných rodin pečujících o nezaopatřené děti
čj. 963/16 - bod 31 schůze vlády 31.8.2016
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

19.

Akční plán k naplnění Národní strategie ochrany práv dětí na období
2016 – 2020
čj. 1641/16
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

20.

Financování Českého červeného kříže ze státního rozpočtu podle zákona
č. 126/1992 Sb., o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a
o Československém červeném kříži
čj. 1537/16
Předkládá: ministr zdravotnictví

21.

Návrh dalšího postupu ČR ve věci prováděcího nařízení Komise (EU)
2016/1867 ze dne 20. října 2016, kterým se mění příloha nařízení (ES)
č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely
osvobození od spotřební daně
čj. 1652/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

22.

Revize spotřebitelského práva
čj. 1620/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
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23.

Zapojení České republiky do Středoevropského fondu fondů
čj. 1630/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

24.

Plán činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů na rok 2017, tříletý plán a
dlouhodobý plán a Statut Správy úložišť radioaktivních odpadů
čj. 1628/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

25.

Strategie vyzbrojování a podpory rozvoje obranného průmyslu České
republiky do roku 2025
čj. 1585/16
Předkládá: ministr obrany

26.

Změna usnesení vlády ze dne 27. listopadu 2000 č. 1194 k Pravidlům
připomínkového řízení k návrhu na přistoupení ke standardizační dohodě
NATO a způsobu vypořádání připomínek
čj. 1591/16
Předkládá: ministr obrany

27.

Stanovení výše účasti státního rozpočtu na financování programu 135V090 –
„Strategické investice přímo řízených organizací MZ“
čj. 1538/16
Předkládá: ministr zdravotnictví

28.

Akční plán boje s korupcí na rok 2017
čj. 1547/16
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

C. K projednání bez rozpravy:

29.

Jmenování soudců
čj. 1617/16
Předkládá: ministr spravedlnosti
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30.

Návrh na schválení seznamu soudců ad hoc Evropského soudu pro lidská
práva za Českou republiku
čj. 1651/16
Předkládají: ministr spravedlnosti a vládní zmocněnec

31.

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 2017
čj. 1631/16
Předkládá: ministr obrany

32.

Návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací THÉTA
čj. 1635/16
Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a předseda
Technologické agentury České republiky

33.

Zpráva o plnění Akčního plánu obsaženého v Národním plánu rozvoje sítí
nové generace k 30. listopadu 2016
čj. 1587/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

34.

Posouzení návrhu obce Větřní na stanovení městem
čj. 1629/16
Předkládá: ministr vnitra

35.

Návrh na sjednání Smlouvy o vydávání mezi Českou republikou a
Argentinskou republikou
čj. 1622/16
Předkládají: ministři spravedlnosti a zahraničních věcí

36.

Návrh na sjednání Dohody o spolupráci v oblasti partnerství a rozvoje mezi
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Islámskou
republikou Afghánistán na straně druhé
čj. 1625/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

D. Různé
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***
Pro informaci:

1.

Měsíční informace o naplňování předběžných podmínek - listopad 2016
čj. 1632/16
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2.

Vyhodnocení pilotního projektu: Zvláštní postupy pro vysoce kvalifikované
zaměstnance z Ukrajiny
čj. 1626/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

3.

Informace o zřízení Velvyslanectví ČR v Lusace a uzavření Velvyslanectví ČR
v Harare.
čj. 1627/16
Předkládá: ministr zahraničních věcí

4.

Zpráva o situaci v oblasti migrace ke dni 30. listopadu 2016
čj. 1650/16
Předkládá: ministr vnitra

5.

Zpráva o plnění nástrojů Státní energetické koncepce ČR do roku 2016
čj. 1618/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

6.

Letecké radionavigační služby – zabezpečení pozemních radionavigačních a
radiokomunikačních zařízení – opravy a údržba
čj. 1592/16
Předkládá: ministr obrany

7.

Informace o veřejné zakázce Barvy pro NIMR
čj. 1634/16
Předkládá: ministr obrany
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8.

Zadání veřejné zakázky jednacím řízením bez uveřejnění, z důvodu ochrany
výhradních práv, (s využitím § 63 odst. 3 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek) - Zajištění provozuschopnosti a běžné údržby
Podzemního výzkumného pracoviště Bukov
čj. 1621/16
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

9.

Veřejná zakázka “Poskytování služeb agenturou Standard & Poor´s Global
Ratings“
čj. 1633/16
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

Za správnost: JUDr. Maria Paduchová
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