USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 21. března 2018 č. 189
ke změně některých usnesení vlády

Vláda
mění
1. usnesení ze dne 30. května 2016 č. 480, k aktualizaci Studie dopadu účasti či neúčasti
České republiky v bankovní unii, ve znění bodu 1/b usnesení ze dne 29. listopadu 2017,
tak, že se v bodě III slova „30.06.2018“ nahrazují slovy „31. března 2019“,
2. usnesení ze dne 9. ledna 2017 č. 7, o Centralizované variantě správy finančních
nástrojů, tak, že se bod II/1 zrušuje,
3. usnesení ze dne 29. března 2017 č. 230, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce č. 15/31 Peněžní prostředky určené na zajištění informační
podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy
reprodukce majetku, tak, že se bod II/2 zrušuje,
4. usnesení ze dne 25. září 2017 č. 701, k návrhu na zmírnění škod způsobených jarními
mrazy na ovocných kulturách a v lesních školkách v dubnu a květnu 2017, tak, že se bod
II/1 zrušuje,
5. usnesení ze dne 25. září 2017 č. 704, k návrhu na zmírnění škod způsobených suchem
na zemědělských plodinách v roce 2017, tak, že se bod II/1 zrušuje,
6. usnesení ze dne 14. července 2014 č. 583, o Pravidlech spolufinancování Evropských
strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014 až 2020, tak, že se bod
II/2/b zrušuje,
7. usnesení vlády ze dne 31. března 2004 č. 302, o Zásadách zahraniční rozvojové
spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie, ve znění usnesení vlády ze dne
7. června 2006 č. 686, tak, že se v příloze uvedeného usnesení - Zásady rozvojové
spolupráce po vstupu České republiky do Evropské unie - nahrazuje text odstavce 35
textem, který zní:
„35. O souhrnu humanitární pomoci poskytnuté za uplynulý rok informuje ministr
zahraničních věcí vládu do 30. června následujícího roku v rámci Informace o realizaci
zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci.“,
8. usnesení ze dne 9. června 2008 č. 690, k zahraniční rozvojové spolupráci v roce 2009
a střednědobému výhledu jejího financování do roku 2011, tak, že se v bodě III/2/b
nahrazují slova „informaci o zahraniční rozvojové spolupráci“ slovy „informace o realizaci
zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci,“,

9. usnesení ze dne 27. června 2016 č. 588, o poskytnutí humanitární, rozvojové
a rekonstrukční asistence Sýrii v období 2016 – 2019, tak, že se v bodě II/2/b za slovo
„usnesení“ vkládají slova, která znějí:
„v rámci Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci“,
10. usnesení ze dne 29. listopadu 2017 č. 824, o Programu podpory české účasti při
stabilizaci a rekonstrukci Iráku v období 2018 – 2021, tak, že se v bodě III/2 za slovo
„usnesení“ vkládají slova, která znějí:
„v rámci Informace o realizaci zahraniční rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
a po skončení realizace pomoci“,
11. usnesení ze dne 3. května 2017 č. 339, o realizaci usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012
č. 638, k poskytnutí peněžního daru České republiky vládě Islámské republiky
Afghánistán na podporu afghánských rozvojových programů v letech 2014 – 2017 a na
fungování Afghánských národních bezpečnostních sil v letech 2015 – 2017, využitím
prostředků v roce 2017, tak, že se v bodě II slova „Informace o zahraniční rozvojové
spolupráci České republiky“ nahrazují slovy „Informace o realizaci zahraniční rozvojové
spolupráce a humanitární pomoci,“,
12. usnesení ze dne 7. ledna 2004 č. 26, ke Zprávě o spolupráci České republiky
s Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) z hlediska přípravy na
členství v Evropské unii, tak, že se bod II zrušuje,
13. usnesení ze dne 28. února 2007 č. 175, ke Kontrolním mechanismům u bezúplatných
převodů majetku po bývalém Fondu dětí a mládeže v likvidaci, tak, že se bod III/2
zrušuje,
14. usnesení ze dne 21. prosince 2015 č. 1066, o návrzích velkých infrastruktur pro výzkum,
experimentální vývoj a inovace pro poskytnutí účelové podpory v letech 2016 až 2022,
tak, že se bod II/2/a zrušuje,
15. usnesení ze dne 6. listopadu 2017 č. 784, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce č. 16/13 Peněžní prostředky vynakládané na rozvoj vzdělávání
v České republice, tak, že se bod II zrušuje,
16. usnesení ze dne 6. listopadu 2017 č. 785, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce č. 16/20 Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu
a tělovýchovy, tak, že se bod II zrušuje,
17. usnesení ze dne 7. července 2016 č. 609, k návrhu zákona, kterým se mění zákon
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony, tak, že se bod II/3 zrušuje,
18. usnesení ze dne 22. května 2017 č. 395, ke Zprávě o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti
a veřejného pořádku na území České republiky v roce 2016 (ve srovnání s rokem 2015),
tak, že se bod II zrušuje,
19. usnesení ze dne 27. července 2016 č. 705, k Akčnímu plánu prevence kriminality na léta
2016 až 2020, tak, že se bod II/2/a zrušuje,
20. usnesení ze dne 2. prosince 2015 č. 977, ke Zprávě o stavu ochrany obyvatelstva
v České republice 2015, tak, že se bod III/2/a zrušuje,
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21. usnesení vlády ze dne 29. července 2015 č. 621, o Strategii migrační politiky České
republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci, ve znění usnesení vlády
ze dne 12. října 2015 č. 824, usnesení vlády ze dne 24. srpna 2016 č. 735 a usnesení
vlády ze dne 19. dubna 2017 č. 294, tak, že se bod III/2/a zrušuje,
22. usnesení ze dne 20. listopadu 2015 č. 956, o zřízení Stálého zdravotně humanitárního
programu MEDEVAC, tak, že se bod II/1/b zrušuje,
23. usnesení ze dne 20. února 2002 č. 175, k Rozboru poradních a pracovních orgánů vlády,
tak, že se v bodě II/2 text „předkládat pravidelně výroční zprávy příslušných PPOV vládě“
nahrazuje textem, který zní: „zveřejňovat pravidelně výroční zprávy příslušných PPOV
způsobem umožňujícím dálkový přístup,“,
24. usnesení ze dne 14. ledna 2015 č. 19, ke zřízení Programu Ministerstva vnitra
na asistenci uprchlíkům v regionech původu a prevenci velkých migračních pohybů tak,
že se bod III/2/b zrušuje,
25. usnesení ze dne 20. listopadu 2015 č. 955, o Koncepci Ministerstva vnitra
pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky tak, že se bod II/2
zrušuje,
26. usnesení ze dne 8. prosince 2014 č. 1014 o Zásadách politiky České republiky ve vztahu
k přesídlování cizinců s prokázaným českým původem (krajanů) žijících v zahraničí, tak,
že se v příloze č.1 - Zásady politiky vlády České republiky ve vztahu k přesídlení cizinců
s prokázaným českým původem (krajanů), žijících v zahraničí – zrušuje text článku 3
bodu d) a článku 3 bodu f),
27. usnesení ze dne 10. května 2017 č. 355, k Vyhodnocení Akčního plánu implementace
Politiky druhotných surovin České republiky a k aktualizaci úkolů pro období let 2017
a 2018, tak, že se text bodu III/2/a nahrazuje textem, který zní:
„předložit vládě do 31. prosince 2018
aa) Aktualizaci Politiky druhotných surovin České republiky,
ab) Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin České
republiky pro období 2017 - 2018 a jeho aktualizaci úkolů pro období 2019 – 2020,“,
28. usnesení ze dne 8. února 2016 č. 103, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce č. 14/06 Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie
z obnovitelných zdrojů, tak, že se bod II zrušuje,
29. usnesení ze dne 21. září 2016 č. 840, ke Zprávě o plnění Plánu rekonstrukce objektů
v působnosti článku 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU
o energetické účinnosti pro rok 2016 s výhledem do roku 2020, za rok 2015, tak,
že se v bodě III/2 slova „do 31. března“ nahrazují slovy „do 31. května“,
30. usnesení ze dne 20. listopadu 2015 č. 941, o Národním akčním plánu čisté mobility, tak,
že se v bodě II/6 slova „do 30. června 2018“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2018“,
31. usnesení ze dne 15. června 2016 č. 551, k naplňování Národní politiky kvality v České
republice na období let 2016 až 2020, tak, že se body III/1/a a III/1/b zrušují,
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32. usnesení ze dne 11. května 2016 č. 430, k dalšímu postupu v investorské přípravě
dopravních staveb opírajících se o stanoviska vyhodnocení vlivů na životní prostředí
(EIA), vydaná podle zákona č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů rozvojových koncepcí
a programů na životní prostředí, tak, že se v bodě III/1/b slova „každé dva měsíce“
nahrazuje slovy „každých šest měsíců“,
33. usnesení ze dne 12. dubna 2006 č. 421, ke Zprávě o zajištění přípravy a realizace
rychlostní silnice R35 na území Pardubického kraje, tak, že se bod III/2 zrušuje,
34. záznam z jednání schůze vlády České republiky ze dne 22. září 2014 tak, že v bodě 4
písm. b) zrušuje,
35. usnesení ze dne 22. března 2017 č. 220, ke Zprávě o postupu otevírání trhu veřejných
služeb v přepravě cestujících v oblasti dálkové a nadregionální dopravy, tak, že se bod III
zrušuje,
36. usnesení ze dne 14. srpna 2013 č. 640, k informaci o havarijní situaci způsobené
sesuvem na dálnici D8 u Dobkoviček a k návrhu řešení, tak, že se bod III/3/a zrušuje,
37. usnesení ze dne 15. dubna 2015 č. 268, o Akčním plánu rozvoje inteligentních
dopravních systémů (ITS) v ČR do roku 2020 (s výhledem do roku 2050), tak, že se bod
II/2/b zrušuje,
38. usnesení ze dne 15. června 2016 č. 538, o Implementačním plánu k Akčnímu plánu
rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v České republice do roku 2020
(s výhledem do roku 2050), tak, že se bod II/1/d zrušuje,
39. usnesení ze dne 29. července 2015 č. 612, o zvýšení současné úrovně podpory
kosmických aktivit České republiky a zajištění její udržitelnosti v letech 2016 až 2019, tak,
že se bod III/2/b zrušuje,
40. usnesení ze dne 7. července 2016 č. 613, o Koncepci letecké dopravy pro období let
2016 až 2020, tak, že se
a) v bodě II/2/a slova „31. prosince 2019 a do 31. prosince 2021“ nahrazují slovy
„31. prosince 2020“,
b) bod II/2/b se zrušuje,
c) v bodě II/2/c slova „30. června 2022“ nahrazují slovy „30. června 2021“,
41. usnesení ze dne 30. března 2015 č. 229, o změně Dokumentace programu Nová zelená
úsporám, tak, že se bod II/1/c zrušuje,
42. usnesení ze dne 11. října 2017 č. 724, k návrhu na obeslání 23. zasedání konference
smluvních stran Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu,
13. zasedání smluvních stran Kjótského protokolu a druhé části 1. zasedání smluvních
stran Pařížské dohody, tak, že se bod III/3 zrušuje,
43. usnesení ze dne 6. listopadu 2017 č. 801, k návrhu na obeslání 11. zasedání konference
smluvních stran Vídeňské úmluvy na ochranu ozonové vrstvy a 29. zasedání smluvních
stran Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
(20. až 24. listopadu 2017, Montreal, Kanada), tak, že se bod III/3 zrušuje,

4

44. usnesení ze dne 6. listopadu 2017 č. 802, k návrhu na obeslání 3. Environmentálního
shromáždění Organizace spojených národů (UNEA-3) (Nairobi, Keňa, 4. až 6. prosince
2017), tak, že se bod III/3 zrušuje,
45. usnesení ze dne 21. června 2017 č. 464, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce č. 16/10 Peněžní prostředky poskytované na zlepšování stavu
přírody a krajiny, tak, že se bod II/2 zrušuje,
46. usnesení ze dne 6. listopadu 2017 č. 788, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce č. 16/23 Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti
nakládání s odpady, tak, že se v bodě II slova „a informovat vládu do 30. září 2018
o jejich plnění“ vypouštějí,
47. usnesení ze dne 24. července 2017 č. 533, k rozboru legislativních změn nutných
k zajištění závazků vyplývajících z úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 189
o pracovnících v cizí domácnosti, tak, že se body II a III zrušují,
48. usnesení ze dne 5. prosince 2016 č. 1086, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce č. 15/09 Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání
a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství, tak, že se v bodě II
slova „a informovat vládu do 30. června 2018 o jejich plnění“ vypouštějí,
49. usnesení ze dne 6. listopadu 2017 č. 792, ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního
úřadu z kontrolní akce č. 16/14 Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu
určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu
rozvoje venkova, tak, že se v bodě II slova „a informovat vládu do 30. června 2018
o jejich plnění“ vypouštějí.

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády
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