
PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY,  28. února 2007 
 

Bod 
jednání 

Návrh vlády Usnesení vlády Stanovisko vlády* 

* schválené beze změn, schválené se změnami, neschválené, vyřazené, přeřazené (na kdy), staženo z jednání, projednávání bylo přerušeno 
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K PROJEDNÁNÍ S ROZPRAVOU : 

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů 

Upravuje uplatňování biopaliv v dopravě, vypouští 
ustanovení mající vazbu na finanční podporu 
státu - souhlas 

Schváleno se změnou 
usnesení 

4. Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené 
platby za cukr pěstitelům cukrové řepy, a kterým se mění nařízení vlády č. 
142/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za 
cukr pěstitelům cukrové řepy pro kalendářní rok 2006 

Umožní pěstitelům dotčeným snížením 
garantované ceny cukrovky kompenzovat ztrátu. 
 
Souhlas 

Schváleno 

8. Kontrolní mechanismy u bezúplatných převodů majetku po bývalém Fondu dětí a 
mládeže v likvidaci 

 
Bere na vědomí a schvaluje Zásady 

Schváleno se změnou 
usnesení 

9. Záměr řešení právně vadných pohledávek z tzv. zbytkového portfolia České 
konsolidační agentury 

Souhlasí se založením obch. Společnosti a 
zahájením procesu prodeje majet. podílu 

Schváleno 

10. Návrh na zřízení Rady vlády pro informační společnost Předsedou premiér, tajemníkem Jitka Pavlonová Přerušeno 
11. Pořádání zasedání NATO Atlantic Policy Advisory Group v ČR v r. 2007 6.-7. září 2007 v Č. Krumlově Schváleno 
12. Souvislosti oficiálního předložení či nepředložení NSRR a operačních programů 

Evropské komisi 
Součást přípravy na čerpání fin.prostř. pro 
realizaci hosp. a sociál. soudržnosti 2007-13 

Schváleno – usnesení 
bylo doplněno 

13. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Království 
Bahrajn o podpoře a ochraně investic 

 
                     

Schváleno 

14. Návrh na sjednání Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské 
Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic 

 
                     

Schváleno 

15. Personální posílení MPSV a 26 úřadů práce v Moravskoslezském, Ústeckém, 
Pardubickém, Zlínském kraji a kraji Vysočina na dobu určitou za účelem realizace 
projektu Institut trhu práce - podpůrný systém služeb zaměstnanosti, přijaté v 
souladu s Dodatkem k OP RLZ, schváleným usnesením vlády České republiky č. 
100 / 2003 ze dne 22. ledna 2003 

12 pracovníků Schváleno 

16. Realizace projektů Ministerstva spravedlnosti ČR - investiční akce "Výstavba 
budovy pro Okresní soud a Okresní státní zastupitelství v Náchodě"; "Přístavba a 
modernizace budovy Nejvyššího soudu v Brně". 

 
                       
Bere na vědomí 

Schváleno 

17. CHKO Třeboňsko, Národní přírodní rezervace (NPR) Stará řeka - aplikace 
závadných látek na rybníce Starý Spálený v k.ú. Holičky, žadatel Rybářství 
Třeboň, a.s. 

 
                       

Schváleno 

18. CHKO Třeboňsko, Přírodní rezervace (PR) Rybníky u Vitmanova - aplikace 
závadných látek na rybnících Ženich a Nový Vdovec v k.ú. Holičky, žadatel 
Rybářství Třeboň, a.s. 
 

 
                      

Schváleno 
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19. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, z ochranných 
podmínek Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, pro aplikaci látek 
optimalizujících vodní prostředí rybníků z důvodu rybářského hospodaření v I. a 
II. zóně odstupňované ochrany přírody CHKO 

 
 
                       

Schváleno 

20. CHKO Třeboňsko, Přírodní rezervace (PR) Rod - aplikace závadných látek 
na rybníce Rod v k.ú. Val, žadatel Rybářství Třeboň, a.s.  

 
 

 
                       

Schváleno 

21. CHKO Třeboňsko, Národní přírodní památka (NPP) Vizír - aplikace závadných 
látek na rybníce Vizír v k.ú. Hamr, žadatel Rybářství Třeboň, a.s. 

                       Schváleno 

 
K PROJEDNÁVÁNÍ BEZ ROZPRAVY : 

22. Účast delegace ČR vedené předsedou vlády Mirkem Topolánkem na pravidelném 
zasedání Evropské rady ve dnech 8. - 9. března 2007 v Bruselu 

                       
Souhlas 

Schváleno 

23. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause ve 
Spojených státech amerických ve dnech 4.-10. března 2007 

 
Bere na vědomí 

Schváleno 

24. Zrušení usnesení vlády České republiky z 30. srpna 2006 č. 1032 o pokračování 
projektu internetizace knihoven 

Zrušuje us. vlády ČR 1032/2006 (převod 
z kompetence min. informatiky na min. kultury  

Schváleno 

25. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní přírodní rezervace 
Žehuňský rybník, konkrétně ze zákazu hospodařit na pozemcích způsobem 
vyžadujícím intenzivní technologie a to za účelem nasazování a přikrmování rybí 
obsádky a provádění vápnění rybníku a zrušení usnesení vlády ČR č. 866 ze dne 
7. července 2005 o povolení výjimky dle ustanovení § 43 

 
 
                       
Povoluje 
Ruší us.vl. ČR 866/2005 

Schváleno 

26. Výjimka podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) a odst. 2 písm. b) a § 26 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ze základních ochranných 
podmínek Národního parku Šumava pro pana Ing. Jana Čížka, bytem Lhota 
Střelskohoštická 46, Strakonice, k vjezdu motorovým vozidlem na účelové 
komunikace a vstupu do I. zón ochrany přírody za účelem malování obrazů 

 
 
                        
 
Povoluje 

Schváleno 

27. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek 
Národní přírodní rezervace Broumovské stěny a I. zóny Chráněné krajinné oblasti 
Broumovsko, pro vjezd sněžného skútru za účelem zimní údržby lyžařských tratí. 

 
                
 
Povoluje 

Schváleno 

28. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. c) a § 29 písm. d) a h) 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek 
Národní přírodní rezervace Adršpašsko - teplické skály a I. zóny Chráněné 
krajinné oblasti Broumovsko, pro vjezd sněžného skútru za účelem zimní údržby 
lyžařských tratí 

 
 
                       
 
Povoluje 

Schváleno 
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29. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 26 odst. 3 písm. a) zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných 
podmínek Chráněné krajinné oblasti Lužické hory pro použití biocidních přípravků 
na hubení hmyzích škůdců v I. a II. zónách CHKO 

 
                         
Povoluje 

Schváleno 

30. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a 26 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v pozdějším znění, z ochranných podmínek 
Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pro vjezd a stání motorových vozidel T-Mobile 
a.s., mimo silnice a místní komunikace 

 
                        
Povoluje 

Schváleno 

 
K PROJEDNÁNÍ S ROZPRAVOU : 

31. Návrh Integrovaného operačního programu pro období let 2007 až 2013  Schváleno 
32. Návrh nařízení vlády o způsobu určení vyměřovacího základu zaměstnavatele 

pro odvod pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti 

 Schváleno 

33. Informace o stavu realizace Koncepce informování o evropských záležitostech 
v ČR a návrh komunikačních priorit vlády na rok 2007 

 Schváleno – změna 
usnesení 

 
 
 
 

dodatek Návrh usnesení vlády ČR o organizačním zajištění činnosti útvaru místopředsedy 
vlády pro evropské zaáležitosti 

Delimitace 10 míst z min. zahr. + 9 z MMR + 7 
z min. inform. 

Schváleno 

dodatek Setkání delegace ČR vedené předsedou vlády M. Topolánkem s předsedou EK J. 
Bartošem a gen. Tajemníkem NATO J. de Hoop Schefferem v Bruselu ve dnech 
5. – 6. března 2007 

 Schváleno 

 


