Informace k materiálům projednávaným s rozpravou
na schůzi vlády ČR dne 22.8.2007
Bod č. 2
Návrh zákona - některá opatřeních související se zákazem chemických zbraní
v souvislosti se stavebním zákonem, živnostenským zákonem a trestním zákonem
Předkládá předseda vlády a předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
Kontrola zákazu chemických zbraní a zejména kontrola výroby, zpracování,
spotřeby, dovozu a vývozu stanovených chemických látek v České republice je prováděna
v plném souladu s Úmluvou o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití
chemických zbraní a o jejich zničení.
Návrh novely zákon zásadně nemění, ale zaměřuje se především na implementaci
opatření přijatých na Konferencích smluvních států Úmluvy po vstupu Úmluvy v platnost a
odráží zkušenosti z kontrolní činnosti SÚJB a uplatňování zákona v praxi.
Návrh zákona je předkládán bez rozporu.
Bod č. 3
Návrh zákona, kterým se mění zákoník práce
Předkládá místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
Zákoník práce s přijatými zákony není provázán, anebo počítá se zákony, které nebyly
schváleny. Obsahuje též nedostatky způsobené některými schválenými pozměňovacími
návrhy, ale i nepřesnosti a chyby, způsobené zejména v důsledku nedostatečného času na
odpovídající přípravu a projednání v průběhu legislativního procesu. Návrh novely.
neobsahuje koncepční změny, předpokládané Programovým prohlášením vlády.
Oproti textu návrhu změn zákoníku práce předloženému do připomínkového řízení,
byly v návrhu provedeny následující hlavní změny:
• Úprava rovnosti a zákazu diskriminace
• Zpřesnění úpravy založení pracovního poměru jmenováním
• Péče o zaměstnance
• Odborná způsobilost
• Sankce za porušení zákazu dětské práce
• Zpřesnění úpravy náhrady mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti
Po projednání zůstaly nevypořádány některé zásadní připomínky, které se vládě
předkládají k rozhodnutí jako r o z p o r.
Bod č. 4
Návrh zákona, kterým se mění zákon o Pozemkovém fondu České republiky
Předkládá ministr zemědělství

Hlavním cílem je sjednocení vlastníka silnice s vlastníkem pozemku, na kterém je
stavba umístěna s cílem předcházet komplikacím, které v současné době při údržbě pozemků
vznikají. Zmíněné pozemky, které mají status silničních pozemků, jsou v současné době
státní, ale ve správě Pozemkového fondu.
Zákon je předkládán do vládě bez rozporů.

Bod č. 5
Návrh zákona o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a
integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního
Předkládá místopředseda vlády a ministr životního prostředí
Materiál je předkládán opětovně v návaznosti na zpětvzetí vládního návrhu na vydání
tohoto zákona z dalšího projednání v PSP. Důvodem byla potřeba meziresortní dohody na
dílčích okruzích návrhu po instalaci nové vlády.

V prvé řadě zajišťuje sladění české právní úpravy s nařízením č. 166/2006/ES, resp.
vytváří podmínky pro jeho přímou aplikaci (stanoví odpovědné orgány, sankce atd.).
Dále přináší novelizaci zákona o integrované prevenci ve směru vyčlenění
problematiky IRZ do samostatného zákona.
Třetí oblastí je zavádění integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností
v oblasti životního prostředí.
Všechny zásadní rozpory byly vyřešeny.
Bod č. 6
Návrh nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování
zemědělské půdy
Předkládá ministr zemědělství
Hlavním cílem předloženého návrhu je zajistit implementaci jednoho z opatření
osy II Programu rozvoje venkova na období 2007 – 2013 (PRV).
Je nástrojem k uskutečnění cílů stanovených v Programu rozvoje venkova na období
2007 – 2013, kterými jsou:
• posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch a zlepšení ekologické
rovnováhy krajiny,
• stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy
a ochrana vod,
• snížení podílu zornění půdy bez rizika zvýšení podílu neobhospodařované
zemědělské půdy,
• zajištění stabilnější finanční situace zemědělských farem změnou struktury
příjmů formou diverzifikace podnikatelských aktivit.
Opatření je spolufinancováno Evropskou unií z 80 %, přičemž Česká republika přispívá
20 % způsobilých veřejných výdajů na tato opatření ze státního rozpočtu.Vzhledem
k tomu, že dotace budou vypláceny v korunách českých, stanoví návrh nařízení vlády
směnný kurs, který se pro přepočet použije.
Je předkládán bez rozporu.
Bod č. 7
Návrh nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem
zdravotnictví
Předkládá ministr zdravotnictví
Od roku 1995 začalo Ministerstvo zdravotnictví udělovat Cenu ministra zdravotnictví
za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením, od roku 2000 Cenu ministra
zdravotnictví za rozvoj zdravotně sociální péče, od roku 2005 pak Cenu Makropulos za
realizaci mimořádného projektu ve prospěch seniorů.

Ceny jsou udělovány za zásluhy, činy a projekty, které mají význam pro celou
společnost, je proto vhodné spojit jejich udělování i s finančním oceněním.
Je předkládán bez rozporů.
Bod č. 8
Vyhodnocení Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných
zdrojů energie pro rok 2006 a analýza jeho efektivnosti za uplynulé období
Předkládá ministr průmyslu a obchodu
Státní program podporuje plnění závazků České republiky vyplývající z jejího členství
v Evropském společenství a realizaci požadavků směrnic ES zaměřených na:
a) energetickou efektivnost (směrnice č. 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného
uživatele a o energetických službách, směrnice č. 2003/8/ES o podpoře kombinované
výroby elektřiny a tepla, směrnice č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov),
b) využití obnovitelných zdrojů energie (směrnice č. 2001/77/ES o podpoře elektřiny
vyrobené z obnovitelných zdrojů).
Cílem je zvýšit podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě elektřiny
v ČR na 8 % k roku 2010.
Pozitivně ovlivňuje zaměstnanost, rozvoj malého a středního podnikání a stav
životního prostředí.
Bod č. 9
Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji (NSVUR)
Předkládá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy
Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji je naplnění závazku ČR
vyplývajícího ze schválené Strategie EHK OSN ke vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Česká republika je aktivním účastníkem a přijala závazek vytvořit do podzimu 2007
svoji Národní strategii vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Materiál bude po jeho schválení vládou ČR prezentován na ministerské konferenci
„Životní prostředí pro Evropu“, která se uskuteční 10. – 12. října 2007 v Bělehradě.
V České republice se koncepcí vzdělávání pro udržitelný rozvoj zabývá v různé míře
řada odborných a specializovaných pracovišť, ústřední orgány státní správy, Rada vlády pro
udržitelný rozvoj, veřejná správa, Meziresortní pracovní skupina EVVO při MŽP,
vzdělávací instituce a neziskové organizace.
Je předkládán bez rozporu.
Bod č. 10
Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007–2017
Předkládá ministr zdravotnictví
- v ČR jsou úrazy nejčastější příčinou úmrtí dětí a mladých dospělých
- výsledky zahraničních zkušeností potvrzují, že koordinovaná a důsledná prevence
dětských úrazů má pozitivní vliv na snížení dětské úrazovosti
- ustavena Meziresortní pracovní skupina pro prevenci dětských úrazů
- cíl - zajištění systémového řešení prevence úmyslných i neúmyslných úrazů u dětí do 18 let
- rozšířit o řešení problematiky prevence násilí na dětech - bude řešeno samostatně
- materiál je předkládán bez rozporu.

Bod č. 11
Návrh koordinačních mechanismů implementace Strategie Efektivní veřejná správa a
přátelské veřejné služby a návrh na zřízení Grémia pro regulační reformu a efektivní
veřejnou správu
Předkládá MV
- vláda uložila MV předložit způsob posuzování materiálů předkládaných vládě
k projednání z hlediska byrokratické zátěže a na základě přílohy Strategie způsob
koordinace projektů tak, aby byla zajištěna možnost čerpání prostředků ze strukturálních
fondů EU podle pravidel Integrovaného operačního programu a Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost
- koordinačním orgánem bude Grémium pro regulační reformu a efektivní veřejnou správu
na úrovni náměstků ministrů a zástupců Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR
- vzhledem k vládou stanovenému termínu předložení (týden, resp. 30 dní) nebylo možné
rozeslat materiál do připomínkového řízení.
Bod č. 12
Monitorovací systém fondů EU pro programové období 2007-2013
Předkládá MMR
- monitorovací systém bude využívaný řídícími orgány a dalšími subjekty implementační
struktury fondů EU (strukturální fondy, Fond soudržnosti a Evropský rybářský fond)
- je nezbytné vypsat výběrové řízení - nelze bez veřejné zakázky odstranit právní vady
smlouvy na monitorovací systém strukturálních fondů v období 2004 –2006, proto jsou dvě
varianty výběrového řízení:
varianta č. 1 - na centrální část monitorovacího systému; část využívaná Národním orgánem
pro koordinaci, Platebním a certifikačním orgánem, Auditním orgánem a řídícími orgány
operačních programů pro celkový finanční a věcný monitoring průběhu realizace programů
a projektů strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu
varianta č. 2 - na monitorovací systém na všech úrovních životního cyklu projektů a
programů závazně využívaný všemi řídícími orgány a dalšími subjekty implementační
struktury strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu
- MMR doporučilo k realizaci variantu č. 1, vláda zároveň ukládá vyhlásit veřejnou soutěž
- MMR zajistí odstranění právních vad smlouvy na monitorovací systém, aby nebyl narušen
proces monitorování
Bod č. 13
Záměr působení České rpubliky v Afghánistánu v roce 2008 v rámci alianční operace
Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil (dále jen "ISAF")
Předkládá Ministr zahraničních věcí a ministryně obrany
- v roce 2007 zvýšila ČR své zapojení do operace ISAF; mandát AČR byl schválen v

celkovém počtu do 295 osob
- cestou k dosažení efektivnějšího zapojení ČR v Afghánistánu je větší zapojení ČR do práce
provinčních rekonstrukčních týmů (PRT)
- nejvhodnější je možnost převzít vedení samostatného PRT
- předkládaný materiál doporučuje na základě podrobné analýzy jako základní budoucí
podobu českého zapojení v Afghánistánu vybudování a vedení PRT v Pol-e ´Alam v provincii
Loghar.

- náklady by neměly převýšit 630 – 650 milionů Kč/rok. Počítá se zároveň s využitím zdrojů
mimo státní rozpočet.
Bod č. 14
Stanovisko k instrumentům MOP (Mezinárodní organizace práce)
Předkládá MPSV a MZV
- vlády členských států po přijetí instrumentů na MKP je musí do 18 měsíců předložit
kompetentním orgánům (zákonodárné orgány) k posouzení možnosti ratifikace
- vládě se nyní předkládá Úmluva MOP o námořní práci (loni byla přijata Úmluva s
požadavky pro námořníky na lodi, s podmínkami zaměstnávání, prac. doby, odpočinku,
ubytování, stravování, ochrany zdraví a lékařské péče, sociálního zabezpečení)
- Rada EU schválila Rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují Úmluvu ratifikovat
v zájmu Evropského společenství co nejdříve, nejlépe do konce roku 2010
(zatím tuto Úmluvu ratifikovala jen Libérie)
Bod č. 15
Návrh na směnu akcií společnosti Pražská energetika v majetku MPSV za akcie
společnosti ČEZ
Předkládá: MPSV

- cíl – snaha o zajištění zdrojů financování pro důchodovou reformu a zvýhodnění státu před
prodejem části akcií ČEZ
- vzhledem k strategickému významu společnosti PRE se navrhuje učinit nabídku na směnu
hl.městu Praha, Honor Invest a.s. a Energie Baden-Württemberg AG
- účelem tohoto materiálu je vyslovení souhlasu na směnu cenných papírů
- schválení vládou → předložen další materiál ke schválení směny s vítězem výběrového
řízení.

Bod. č. 16
Čerpání finančních prostředků k řešení ekologických škod v Ústeckém, Karlovarském
kraji, revitalizace Moravskoslezského kraje a zmírnění dopadů ukončení těžby uhlí v
kladenském regionu
Předkládá MPO
- cílem je průběžné informování vlády o stavu řešení škod
- materiál je vládě předkládán s rozporem
Bod č. 17
Řešení problematiky sociálního příspěvku bývalým zaměstnancům zaniklé společnosti
Železárny a drátovny Bohumín
Předkládá MPO
- na řešení budou použity prostředky původně určené pro ŽDB a prostředky z rezervního
fondu MPO a z úsporných regulačních opatření
- řešení nemá ani žádné dodatečné nároky na prostředky státního rozpočtu

Bod č. 18
Návrh na zřízení Analytického centra pro ochranu státních hranic a migraci
Předkládá MV
- vstup do Schengenu - ČR ztratí možnost kontrolovat všechny osoby překračující státní
hranice
- ČR musí přehodnotit praxi systému ochrany státních hranic a migrace
- smyslem trvalého Analytického centra je vytvoření multilaterální úrovně komunikace všech
zastoupených rezortů (MPSV, MZV, MF, MPO, MS, MD)
- byla udělena výjimka z požadavku připomínkového řízení (připomínkován jen MPSV,
MZV, MF, MPO, MS, MD)
Bod č. 19
Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z členství
ČR v EU za II. čtvrtletí 2007
Předkládá ministr a předseda Legislativní rady vlády
- tvoří informace o stavu transpozice směrnic ES
- informace o stavu přidělování gescí a o sledování legislativních dopadů návrhů předpisů
EU na náš právní řád

- návrh - ministr zemědělství zajistí vyjasnění způsobu implementace předpisů EU
- připomínková místa uplatnila připomínky (převážné části bylo vyhověno, další
připomínky byly vysvětleny) blíže v části V

Bod č. 20
Zpráva o využití podnětů nevládních subjektů pro Plán legislativních prací vlády na
zbytek r. 2007 a návrhu Výhledu legislativních prací na r. 2008 až 2010
Předkládá ministr a předseda Legislativní rady vlády
29 vybraných nevládních subjektů předložilo náměty k odstranění nedostatků v právním řádu
část podnětů již byla využita a další podněty budou akceptovány, část podnětů se
nedoporučuje akceptovat (viz IV. část materiálu)
Materiál je předložen bez rozporu
Bod č. 21
Návrh na zrušení usnesení vlády nebo jejich částí, kterými bylo uloženo předkládání
dlouhodobých a střednědobých dokumentů a které již dále předkládány nebudou.
Předkládá ministr pro místní rozvoj

- vláda svým usnesením č. 714 ze dne 27. června 2007 vzala na vědomí zdůvodnění účelnosti
předkládat vládě ke schvalování dlouhodobé a střednědobé tématické dokumenty jednotlivých
ministerstev a doporučení, aby některé dokumenty nadále předkládány nebyly.
- předkládaný materiál je souhrnem podkladů, které zaslaly všechny resorty. Zrušení nebo
změny již dříve přijatých usnesení vlády požaduje celkem sedm resortů.
Netýká se práva EU.

