VLÁDA

ČESKÉ

REPUBLIKY

Č.j.: 2288/13

V Praze dne 9. října 2013

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná ve středu 16. října 2013 v 09:00 hod.
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.

Zpráva o plnění státního rozpočtu České
republiky za 1. pololetí 2013
č.j. 1087/13
Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr
financí

3.

Návrh nařízení vlády o provedení některých
ustanovení právních předpisů soukromého
práva
č.j. 1001/13
Předkládá: ministryně spravedlnosti a
předsedkyně Legislativní rady vlády

4.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce číslo 12/32 - Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů
z činnosti vybraných ministerstev
č.j. 1103/13
Předkládají: ministři průmyslu a obchodu, pro
místní rozvoj a životního prostředí
K bodům 4 až 12 přizván: M. Kala, prezident
Nejvyššího kontrolního úřadu
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5.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 12/28 Závěrečný účet
kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a
sociálních věcí za rok 2012, účetní závěrka a
finanční výkazy Ministerstva práce a sociálních
věcí za rok 2012
č.j. 1049/13
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

6.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 12/35 „Vznik Úřadu práce
České republiky a hospodaření s majetkem a
peněžními prostředky státního rozpočtu a
Evropské unie souvisejícími se vznikem a
činností tohoto úřadu a s přípravou a realizací
projektů v oblasti informačních systémů pro
výplatu sociálních dávek“
č.j. 1123/13
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

7.

Stanovisko MŠMT ke Kontrolnímu závěru
NKÚ z kontrolní akce č. 12/30 „Závěrečný účet
kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012, účetní
závěrka a finanční výkazy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2012“
č.j. 1080/13
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

8.

Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího
kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/21
„Peněžní prostředky Evropské unie a státního
rozpočtu určené na realizaci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace“
č.j. 950/13
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

9.

Stanovisko Ministerstva zemědělství a státních
podniků Povodí Labe, Povodí Odry a Povodí
Vltavy (příjemců dotací) ke Kontrolnímu
závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 12/27 „Peněžní prostředky určené
na programy prevence před povodněmi“
č.j. 1113/13
Předkládá: ministr zemědělství

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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10.

Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 12/26 Majetek státu a
peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku VOP CZ, s. p., dříve VOP-026 Šternberk,
s. p.
č.j. 1078/13
Předkládá: ministr obrany

11.

Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu
z kontrolní akce č. 12/18 - „Peněžní prostředky
určené na výstavbu dálnic a rychlostních
komunikací“
č.j. 1002/13
Předkládá: ministr dopravy

12.

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ke
Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce č. 12/23 ,,Peněžní
prostředky vynakládané vybranými fakultními
nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti“
č.j. 968/13
Předkládá: ministr zdravotnictví

13.

Zpráva o životním prostředí České republiky
v roce 2012
č.j. 1106/13
Předkládá: ministr životního prostředí

14.

Politika druhotných surovin České republiky
č.j. 1119/13
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

15.

Zpráva o účinnosti Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
č.j. 1131/13
Předkládá: ministryně spravedlnosti a
předsedkyně Legislativní rady vlády

16.

Analýza „Možnosti poskytování informací
o strukturách právnických osob a jiných entit
orgánům činným v trestním řízení“
č.j. 1092/13
Předkládá: ministryně spravedlnosti a
předsedkyně Legislativní rady vlády

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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17.

Analýza možností posílení vymahatelnosti a
způsobu kontroly nápravných opatření Nejvyššího kontrolního úřadu
č.j. 1082/13
Předkládá: ministryně spravedlnosti a
předsedkyně Legislativní rady vlády

18.

Aktualizace usnesení vlády ze dne 31. července
2013 č. 580 k financování škod a obnovy části
území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013
č.j. 1109/13
Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr
financí

19.

Návrh na oddlužení státní organizace Správa
železniční dopravní cesty ve vztahu ke
státnímu rozpočtu České republiky
č.j. 1127/13
Předkládá: ministr dopravy

20.

Návrh usnesení vlády ČR ke změněn usnesení
vlády č. 641 ze dne 28. května 2008 a č. 547 ze
dne 19. července 2012
č.j. 1114/13
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

21.

Program REVIT
č.j. 1130/13
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

22.

Návrh na zřízení Národního kontaktního místa
pro implementaci Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a přijetí jeho Statutu
č.j. 1118/13
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

23.

Nákup administrativního objektu Dobrovského č. p. 25, Praha 7 pro Úřad práce ČR
č.j. 1105/13
Předkládá: ministr práce a sociálních věcí

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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C. K projednání bez rozpravy:
24.

Návrh na odvolání a jmenování člena
Akademického sněmu Akademie věd České
republiky z řad zástupců státní správy
č.j. 1099/13
Předkládá: předseda vlády

25.

Návrh na jmenování člena vědecké rady
Grantové agentury České republiky
č.j. 1100/13
Předkládá: předseda vlády

26.

Návrh na odvolání a jmenování místopředsedy
Státního fondu rozvoje bydlení a na odvolání a
jmenování členů výboru tohoto Fondu
č.j. 1128/13
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

27.

Odvolání a jmenování členů orgánů zdravotních pojišťoven
č.j. 1111/13
Předkládá: ministr zdravotnictví

28.

Informace o plnění úsporných opatřeních v
oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit
ve státní správě realizovaných v průběhu 2. a
3. čtvrtletí roku 2013
č.j. 1101/13
Předkládá: ministryně spravedlnosti a
předsedkyně Legislativní rady vlády

29.

Návrh Smlouvy mezi Českou republikou a
Slovenskou republikou o vzájemném uznávání
rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných
v České republice a ve Slovenské republice
č.j. 1124/13
Předkládají: ministři školství‚ mládeže a
tělovýchovy a zahraničních věcí

30.

Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje
Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a
zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu a z majetku
č.j. 1120/13
Předkládají: 1.místopředseda vlády a ministr
financí a ministr zahraničních věcí
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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31.

Návrh na obeslání 25. zasedání smluvních
stran Montrealského protokolu o látkách,
které poškozují ozonovou vrstvu (21. - 25. října 2013, Bangkok, Thajsko)
č.j. 1121/13
Předkládají: ministři životního prostředí a
zahraničních věcí

32.

Návrh na uskutečnění pracovní cesty předsedy
vlády na setkání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny dne 14. října 2013 v Budapešti
č.j. 1098/13
Předkládá: ministr zahraničních věcí

33.

Informace o průběhu a výsledcích 38. zasedání
Konference Organizace spojených národů pro
výživu a zemědělství (FAO) (15. - 22. června 2013, Řím, Itálie)
č.j. 1088/13
Předkládají: ministři zemědělství a zahraničních
věcí

D. Různé
***
Pro informaci:
1.

Informace o stavu přidělování gescí a plnění
legislativních závazků vyplývajících z členství
České republiky v Evropské unii za měsíc
srpen 2013
č.j. 1090/13
Předkládá: ministryně spravedlnosti a
předsedkyně Legislativní rady vlády

2.

Informace o přípravě novely zákona č. 72/2000
Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
č.j. 1115/13
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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3.

Pravidelná zpráva o stavu čerpání finančních
prostředků EU pro členy vlády ČR srpen
č.j. 1102/13
Předkládá: ministr pro místní rozvoj

4.

Národní inovační strategie ČR - zpráva
o implementaci za 1. pololetí roku 2013
č.j. 1081/13
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

5.

Strategický záměr „Digitální vzdělávání-Touch
your future“
č.j. 1108/13
Předkládá: ministr školství‚ mládeže a
tělovýchovy

6.

Informace o hlavních směrech rozvoje letecké
dopravy
č.j. 1126/13
Předkládá: ministr dopravy

7.

Informace o postupu příprav účasti České
republiky na EXPO 2015
č.j. 1084/13
Předkládá: ministr zahraničních věcí

8.

Využití Centrálního systému účetních informací státu pro boj s daňovými a celními úniky
č.j. 1085/13
Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr
financí

9.

Zapojení Ministerstva financí ČR do Partnerství pro energetickou účinnost a životní
prostředí (Eastern Europe Energy Efficiency
and Environment Partnership - E5P)
č.j. 1112/13
Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr
financí

10.

Rozvoj Systému elektronického mýta v České
republice - Koncepce zpoplatnění pozemních
komunikací v České republice
č.j. 1094/13
Předkládá: ministr dopravy

11.

Zpráva o činnosti Státního fondu životního
prostředí ČR v roce 2012
č.j. 1104/13
Předkládá: ministr životního prostředí
interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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12.

Informace o prodeji 460 725 kusů akcií ve
společnosti České aerolinie a.s. společnosti
Korean Air Lines Co., Ltd.
č.j. 1086/13
Předkládá: 1.místopředseda vlády a ministr
financí

13.

Informace o činnosti pracovní skupiny pro
zajištění dalšího postupu, operativní rozhodování a koordinaci průzkumných, monitorovacích a sanačních prací v souvislosti
s havarijní situací způsobenou sesuvem na
dálnici D8 u Dobkoviček a o přijatých
opatřeních a rozhodnutích
č.j. 1110/13
Předkládá: ministr životního prostředí

14.

Informace pro vládu České republiky o zadávání nadlimitní veřejné zakázky České pošty,
s.p. s názvem „Dodávky obálek a papírového
obalového materiálu 1“ v jednacím řízení bez
uveřejnění
č.j. 1083/13
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

15.

Nadlimitní veřejná zakázka s názvem „Rozvoj
systému AFIS - fáze III.“ zadávaná v jednacím
řízení bez uveřejnění
č.j. 1093/13
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

16.

Informace o veřejných zakázkách zadávaných
v jednacím řízení bez uveřejnění, v oblasti
zabezpečení komunikačních a informačních
systémů Armády České republiky
č.j. 1122/13
Předkládá: ministr obrany

17.

Informace o přípravě nadlimitní veřejné zakázky Systémová podpora a servis IS EU
Extranet ČR - V (uzly Resort-V a Centrum) na
roky 2014 – 2016
č.j. 1125/13
Předkládá: ministr zahraničních věcí

interní znění, které se může lišit od oficiální verze, která je na webu
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18.

Informace o průběhu a výsledcích 102. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva,
5. - 20. června 2013)
č.j. 1091/13
Předkládají: ministři práce a sociálních věcí a
zahraničních věcí

19.

Informace o změně použití nespotřebovaných
finančních prostředků v rámci programu
humanitárních evakuací zdravotně postižených
obyvatel (MEDEVAC)
č.j. 1060/13 - bod 5 Pro informaci schůze vlády
2.10.2013
Předkládá: místopředseda vlády a ministr vnitra

Předseda vlády
Ing. Jiří Rusnok, v. r.

Za správnost: JUDr. Maria Paduchová

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

