VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY
V Praze 8. prosince 2015
Čj. 2294/15

PROGRAM
SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
která se koná v pondělí 14. prosince 2015 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. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů
čj. 1121/15
Předkládá: ministr životního prostředí

2.

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních
soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb.
čj. 1352/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

3.

Návrh nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
čj. 1237/15 - bod 8 schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: ministr životního prostředí

4.

Doporučení veřejné ochránkyně práv vládě České republiky podle ustanovení
§ 22 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv ve věci změny přílohy č. 7
nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod
čj. 1542/15
Předkládá: veřejná ochránkyně práv
Přizvána: A. Šabatová, veřejná ochránkyně práv

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

5.

Návrh nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní
sociální podpory pro rok 2016 stanoví výše nákladů srovnatelných
s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek
normativních nákladů na bydlení
čj. 1491/15
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

6.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů
čj. 1512/15
Předkládá: ministr vnitra

7.

Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění dočasné
mimořádné podpory pro zemědělce v odvětví živočišné výroby
čj. 1523/15
Předkládá: ministr zemědělství

8.

Návrh nařízení, kterým se stanoví sazba poplatku za činnost Energetického
regulačního úřadu
čj. 1343/15 - bod 9 schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

9.

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb.,
o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách,
o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany,
pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených
v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění
pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví
finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1492/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

10.

Návrh poslanců Marka Černocha, Martina Lanka, Davida Kádnera, Olgy
Havlové, Jany Hnykové, Karla Fiedlera, Jiřího Štětiny a Augustina Karla
Andrleho Sylora na vydání zákona o detenčních centrech pro nelegální
migranty v cizích státech (sněmovní tisk č. 657)
čj. 1555/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
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11.

Východiska pro určení gesce ke směrnici Evropského parlamentu a Rady
2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní
paliva
čj. 1515/15 - bod 27 schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

12.

Východiska pro určení gesce ke směrnici Rady 2014/112/EU ze dne
19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých
aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy
uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou
organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě
(ETF)
čj. 1516/15 - bod 28 schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

13.

Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2016
čj. 1549/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

14.

Návrh Plánu nelegislativních úkolů vlády České republiky na 1. pololetí 2016
a Návrh přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády České
republiky na 2. pololetí 2016
čj. 1543/15
Předkládá: vedoucí Úřadu vlády

15.

Akční plán boje s korupcí na rok 2016
čj. 1537/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

16.

Návrh na schválení personálních projektů ministerstev a dalších ústředních
správních úřadů zpracovaných podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších
předpisů a o posílení kapacity Národního bezpečnostního úřadu
čj. 1530/15
Předkládají: předseda vlády a ředitel Národního bezpečnostního úřadu
Přizván:
D. Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu

17.

Návrh na založení státního podniku Národní agentura pro komunikační
a informační technologie, s. p.
čj. 1511/15
Předkládá: ministr vnitra
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18.

Návrhy velkých infrastruktur pro výzkum, experimentální vývoj a inovace na
léta 2016 až 2022
čj. 1544/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

19.

Plán rekonstrukce objektů, v působnosti článku 5 směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti,
pro rok 2016 s výhledem do roku 2020
čj. 1526/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

20.

Aktualizace Programu 234 110 - Rozvoj a obnova materiálně technické
základny státních kulturních zařízení
čj. 1525/15
Předkládá: ministr kultury

21.

Způsob provádění pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů při pracovních
úrazech a nemocech z povolání
čj. 1497/15 - bod 23 schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: ministryně práce a sociálních věcí

22.

Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, s nímž má právo hospodařit
DIAMO, státní podnik, Stráž pod Ralskem, do vlastnictví územního
samosprávného celku podle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
čj. 1128/15 - bod 26 schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

23.

Žádost o vydání předchozího souhlasu vlády České republiky k převodu
finančních prostředků soustředěných ve fondech zakladatele podniků Lesy
České republiky, s.p. a Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser
Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale
do státního rozpočtu, a to podle ustanovení § 19 odst. 4 zákona č. 77/1997 Sb.,
o státním podniku
čj. 1461/15 - bod 29 schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: ministr zemědělství
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24.

Schválení seznamů věcí, které budou předmětem přechodu vlastnického
práva podle zákona č. 15/2015 Sb., o zrušení vojenského újezdu Brdy,
o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně
souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)
čj. 1494/15 - bod 31 schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: ministr obrany

25.

Informace o publikaci Doing Business 2016 a umístění České republiky
čj. 1472/15 - bod 9 Pro informaci schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

26.

Informace o možném splavnění Odry v úseku z Ostravy do polského Koźle
a budoucím vývoji vodní cesty na Moravě v návaznosti na projekt Dunaj-OdraLabe
čj. 1496/15 - bod 11 Pro informaci schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: ministr zemědělství, ministr dopravy

27.

Informace o veřejné zakázce „Dodatek č. 4 ke stávající Smlouvě o poskytování
komplexní služby pozáručního servisu provozovaných letounů L-159, L-159 T1
a L-39 ZA č. 122800205“ Armády České republiky zadávané v jednacím řízení
bez uveřejnění
čj. 1467/15 - bod 12 Pro informaci schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: ministr obrany

28.

Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou
realizací vodního díla Skalička – I. etapa majetkoprávního vypořádání
(bez služebnosti rozlivu)
čj. 1436/15 - bod 9 schůze vlády 2.12.2015
Předkládá: ministr zemědělství

29.

Úprava splátek návratné finanční výpomoci městu Kolín v rámci Rozhodnutí
o účasti státního rozpočtu na financování akce Průmyslová zóna Kolín Ovčáry, ev.č. ISPROFIN 322050 1094
čj. 1539/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

30.

Převod části závodu akciové společnosti České dráhy do majetku státu
čj. 1546/15
Předkládá: ministr dopravy
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31.

Významná veřejná zakázka "Servisní podpora letounů L-410 všech verzí
provozovaných Armádou České republiky" - ustanovení hodnotící komise
čj. 1538/15
Předkládá: ministr obrany

32.

Odůvodnění veřejné zakázky „Projekt PPP D4“
čj. 1548/15
Předkládá: ministr dopravy

33.

Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných
finančních prostředků
čj. 1261/15 - bod 30 schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

C. K projednání bez rozpravy:
34.

Návrh změn Jednacího řádu vlády
čj. 1551/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

35.

Návrh změn Legislativních pravidel vlády
čj. 1550/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

36.

Návrh změn Jednacího řádu Legislativní rady vlády
čj. 1552/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

37.

Návrh změn Statutu Legislativní rady vlády
čj. 1553/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu

38.

Návrh změn Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA)
čj. 1554/15
Předkládá: ministr pro lidská práva‚ rovné příležitosti a legislativu
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39.

Zprávy o činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace a jejích poradních orgánů
za rok 2015 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů Rady
pro výzkum, vývoj a inovace a členů jejích poradních orgánů za rok 2015
čj. 1547/15
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

40.

Zpráva o činnosti vědecké rady Grantové agentury České republiky za rok
2015 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů vědecké rady
Grantové agentury České republiky za rok 2015
čj. 1521/15
Předkládají: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace a
předseda Grantové agentury České republiky

41.

Zpráva o činnosti výzkumné rady Technologické agentury České republiky
za rok 2015 a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce výzkumné
rady Technologické agentury České republiky za rok 2015
čj. 1519/15
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

42.

Návrh na jmenování členů Rady pro výzkum, vývoj a inovace
čj. 1541/15 - bod 41 schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: místopředseda vlády pro vědu‚ výzkum a inovace

43.

Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince
jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2015 a návrh jeho
zajištění v roce 2016
čj. 1535/15
Předkládá: ministryně školství‚ mládeže a tělovýchovy

44.

Návrh na vyslovení souhlasu s přelety a průjezdy ozbrojených sil jiných států
přes území České republiky v roce 2016
čj. 1527/15
Předkládá: ministr obrany

45.

Návrh vlády Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti některých
politických stran a politických hnutí
čj. 1520/15
Předkládá: ministr vnitra
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46.

Stanovení předpokladů a požadavků pro jmenování na služební místo
vedoucího služebního úřadu - předsedy Správy státních hmotných rezerv
České republiky a jmenování členů výběrové komise na toto služební místo
čj. 1486/15 - bod 33 schůze vlády 7.12.2015
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

47.

Návrh dalšího postupu ČR ve věci podání žaloby na neplatnost prováděcího
rozhodnutí Evropské komise č. RD3/2013/003/CZ, kterým se z financování
Evropskou unií vylučují některé výdaje vynaložené členskými státy v rámci
Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV)
čj. 1536/15
Předkládá: ministr zemědělství

48.

Zpráva o postupu otevírání trhu veřejných služeb v přepravě cestujících
v oblasti dálkové a nadregionální dopravy
čj. 1505/15
Předkládá: ministr dopravy

49.

Návrh na odvolání a jmenování náhradníků členů Státní volební komise
čj. 1514/15
Předkládá: ministr vnitra

D. Různé

***
Pro informaci:
1.

Fiskální výhled České republiky
čj. 1507/15
Předkládá: 1. místopředseda vlády pro ekonomiku a ministr financí

2.

Čtvrtletní zpráva Vládního výboru k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání
s církvemi a náboženskými společnostmi – 3. čtvrtletí roku 2015
čj. 1531/15
Předkládá: předseda vlády
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3.

Informace o výsledcích jednání delegovaných zástupců vlády ČR se
společnostmi OKD, a.s., New World Resources N.V. a New World Resources
Plc. o aktualizaci Dohody mezi Českou republikou – Ministerstvem průmyslu
a obchodu České republiky na straně jedné, OKD, a.s., New World Resources
N.V. a New World Resources Plc. na straně druhé, o poskytnutí státní pomoci
na uzavření Dolu Paskov a dalších souvisejících aktivitách s návrhem dalšího
postupu
čj. 1518/15
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu

4.

Souhrnná zpráva o meziresortním naplňování strategických dokumentů
v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2014
čj. 1545/15
Předkládá: ministr zdravotnictví

5.

Monitorovací zpráva o systému podpory bezpečnostního výzkumu 2009 - 2015
čj. 1517/15
Předkládá: ministr vnitra

6.

Informace o postupu plnění opatření krizového plánu Integrovaného
operačního programu – aktualizace říjen 2015
čj. 1513/15
Předkládá: ministr vnitra

7.

Zpráva o dostupnosti veřejných služeb na venkově
čj. 1510/15
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

8.

Informace o plnění víceletého programu podpory dalšího uplatnění biopaliv
v dopravě včetně finančního hodnocení přiměřenosti daňových úlev za období
2014/2015
čj. 1533/15
Předkládá: ministr zemědělství

9.

Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích v roce 2014
čj. 1508/15
Předkládají: ministři životního prostředí a zdravotnictví
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10.

Informace o veřejné zakázce „Cisternový automobil – plnič pozemní techniky
– nákup“
čj. 1528/15
Předkládá: ministr obrany

11.

Informace o veřejné zakázce Dodávka podvozků vozidel
čj. 1529/15
Předkládá: ministr obrany

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.
předseda vlády

Za správnost: JUDr. Maria Paduchová
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