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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. Vyhodnocení dosavadních příprav státní správy na výkon funkce 
předsednictví České republiky v Radě Evropské unie za rok 2006 

Bere na vědomí Schváleno 

3. Revidovaný vnitrostátní koordinační mechanismus pro přípravu a výkon 
předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 

Souhlas Schváleno s 
připomínkami 

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

Souhlas Schváleno 

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu 
odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Souhlas Schváleno 

7. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Vojtěcha Filipa, Zuzky Bebarové-
Rujbrové, Pavla Kováčika, Miroslava Grebeníčka, Josefa Vondrušky, 
Marty Bayerové, Zdeňka Maršíčka, Josefa Šenfelda a Petra Braného na 
vydání ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 
1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 146) 

Ztráta poslaneckého nebo senátorského 
mandátu 
 
Nesouhlas 

Schváleno - neg. 
stanovisko vlády 

8. Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zdeňka Jičínského, Zuzky Bebarové-
Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Hany Šedivé a dalších na vydání ústavního 
zákona o referendu o umístění prvků zařízení protiraketové obrany 
Spojených států amerických na území České republiky (sněmovní tisk č. 
147) 

Nesouhlas Schváleno - neg. 
stanovisko vlády 

9. Návrh poslanců Robina Bönische a Stanislava Křečka na vydání zákona, 
kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých 
zákonů (sněmovní tisk č. 143) 

Souhlas Schváleno - neg. 
stanovisko vlády – se 
změnou usnesení 

10. Konvergenční program České republiky (aktualizovaná verze březen 2007) Souhlas Schváleno s úpravami 
12. Aktualizace Rámcového programu pro podporu technologických center a 

strategických služeb 
Souhlas  
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13. Informace o stavu plnění Realizační smlouvy o provedení prací při sanaci 

ekologických škod a následné rekultivaci, uzavřené mezi podnikem 
Diamo, s. p. a Sdružením Čistá Ostrava" ve věci "Nápravná opatření - 
Laguny Ostramo" 

Bere na vědomí Schváleno s úpravami 

14. Návrh opatření k zajištění sanačních prací na lokalitě Lomu Ležáky Souhlas Schváleno s úpravou 

15. Návrh postupu realizace opatření na ochranu před povodněmi v povodí 
horní Opavy 

Bere na vědomí Schváleno 

16. Projekt analýzy účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím z 
hlediska rozsahu uplatňované veřejné kontroly činnosti orgánů státu, kraje, 
obce a jimi zřízených či jinak ovládaných právnických osob a dalších 
povinných subjektů 

Bere na vědomí Schváleno se změnou 

17. Návrh operačních programů přeshraniční spolupráce Cíle 3 programového 
období 2007-2013 pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů 

Souhlas Schváleno 

18. Vyjádření vlády České republiky ke zprávě, kterou Evropský výbor pro 
zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 
zpracoval pro vládu České republiky po návštěvě České republiky ve 
dnech 27. března až 7. dubna 2006 a 21. až 24. června 2006 

Souhlas Schváleno 

19. Doplnění vyjádření České republiky k některým doporučením Výboru 
proti mučení – kontrolního orgánu Úmluvy proti mučení a jinému krutému, 
nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 

Souhlas Schváleno 

 
K PROJEDNÁVÁNÍ BEZ ROZPRAVY : 

20. Prognóza vývoje lidských zdrojů v České republice z hlediska zabezpečení 
obrany státu na léta 2007 až 2016 

Bere na vědomí Schváleno 

21. Návrh na jmenování členů Rady vlády pro národnostní menšiny Souhlas Schváleno 
22. Jmenování zástupce České republiky v mezinárodních finančních 

institucích 
Souhlas Schváleno 

23. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou 
republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací 

Souhlas Schváleno 
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24. Návrh na sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi Českou republikou a 

Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných 
informací 

Souhlas Schváleno 

25. Návrh na přijetí změn čl. 25 a čl. 26 Úmluvy o ochraně a využívání 
hraničních vodních toků a mezinárodních jezer (Helsinky, 17. března 1992) 

Souhlas Schváleno 

26. Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních 
věcí České republiky, na zasedání ministrů zahraničních věcí EU-ASEAN v 
Norinberku ve dnech 14. - 15. března 2007 

Souhlas Schváleno 

27. Zpráva o průběhu oficiální návštěvy předsedy vlády v Polské republice ve 
dnech 19.-20. února 2007 

Bere na vědomí Schváleno 

28. Pracovní návštěva prezidenta republiky Václava Klause v rakouské 
spolkové zemi Tyrolsko ve dnech 16. - 18. března 2007  

Souhlas Schváleno 

29. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí v 
Maďarské republice dne 19. března 2007 

Souhlas Schváleno 

30. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí 
Slovenské republiky Jána Kubiše v České republice dne 16. března 
2007 

 

 

Souhlas Schváleno 

31. Členský příspěvek AICESIS za rok 2007 Souhlas Schváleno se změnou 
32.  

Žádost o udělení souhlasu vlády s použitím prostředků rezervního fondu 
Grantové agentury České republiky v roce 2007 

Souhlas Schváleno 

33.  
Změna doby použitelnosti Programu na podporu obnovy nebo technického 
zhodnocení hmotného investičního majetku, který slouží k pracovnímu 
uplatnění osob se zdravotním postižením schváleného usnesením vlády č. 
341 ze dne 23.3.2005 

Souhlas Schváleno 

34. Bezúplatný převod některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit 
Ministerstvo obrany, do vlastnictví územních samosprávných celků - 20. 
celek 

Souhlas,  
změna us. vl. ČR 11432005 a 25/2006 

Schváleno 
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35. Další majetkové změny a konečné dislokace u vybraného majetku České 

republiky a změna usnesení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737 a ze dne 
13. dubna 2005 č. 428 

Souhlas Schváleno 

36. Povolení výjimky podle § 43, § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních 
ochranných podmínek Národního parku Šumava pro Obecní úřad Stožec k 
pořádání přeshraničního běhu "Zlatá Stezka 2007" 

Souhlas Schváleno 

37. Změna usnesení vlády ČR č. 540 ze dne 10. května 2006, kterým byla 
povolena výjimka podle § 43, § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze základních 
ochranných podmínek Národního parku Šumava pro pana Vítězslava 
Holého a pana Ing. Ivana Kalinu, k vjezdu dvěma motorovými vozidly na 
účelovou komunikaci Nová Hůrka - Hůrka za účelem opravy kaple Sv. 
Kříže 

Souhlas Schváleno 

38. Povolení výjimky podle § 43 a § 16 odst. 1 písm. d) zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ze 
základních ochranných podmínek Národního parku Šumava pro firmu 
MADETA, a.s. k vjezdu na účelovou komunikaci Stožec - Nové Údolí za 
účelem zásobování hotelu GANEA 

Souhlas Schváleno 

39.  
Žádost o povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny z ochranných podmínek CHKO Pálava, 
uvedených v § 26 odst.3 písm.a) zákona pro Lesy České republiky, s.p. LZ 
Židlochovice za účelem leteckého zásahu s použitím biocidů proti klíněnce 
jírovcové v porostech, nacházejících se na území II. zóny CHKO Pálava 

Nesouhlas Schváleno negativní 
stanovisko 

40. 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 Bílé Karpaty pro vjezd a 
stání motorových vozidel T-Mobile a.s., mimo silnice a místní komunikace 

Souhlas Schváleno 
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41. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených 
v § 26 odst. 3 písm.a) zákona pro družstvo Selské lesy Hředle za účelem 
použití biocidů v II. zóně CHKO Křivoklátsko 

Souhlas Schváleno 

42. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle 
ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona 114/1992 Sb., a to za 
účelem pořádání 5. a 6. závodu Českého poháru a Mistrovství ČR družstev 
ve sjezdu na divoké vodě na řece Otavě v úseku Čeňkova Pila – Rejštejn 
pro TJ Lokomotiva Plzeň 

Souhlas Schváleno 

43. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených 
v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro obec Březová za účelem použití biocidů 
v lesních porostech ve vlastnictví obce a které se nacházejí na území II. 
zóny CHKO Křivoklátsko 

Souhlas Schváleno 

44. 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 I a II zóny Chráněné krajinné oblasti Labské 
pískovce pro použití biocidů k hubení hmyzích škůdců a k likvidaci buřeně 
 

Souhlas Schváleno 

45. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 a § 29 písm. d) zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, z ochranných podmínek Národní 
přírodní rezervace Děvín-Kotel-Soutěska a Národní přírodní rezervace 
Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen, a to za účelem archeologického 
průzkumu 

Souhlas Schváleno 

46. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Křivoklátsko uvedených 
v § 26 odst. 3 písm. a) zákona pro spol. Lesy Bzová s.r.o. za účelem 
použití biocidů v lesních porostech ve vlastnictví žadatele a nacházející se 
na území II. zóny CHKO Křivoklátsko 

Souhlas Schváleno 
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47. 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 Slavkovský les, pro 
použití biocidních přípravků na hubení hmyzích škůdců v I. A II. zóně 
LHC Mnichov 

Souhlas Schváleno 

48. Povolení výjimky podle ustanovení § 43, § 26 odst. 2 písm. A) 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 
Třeboňsko pro zpevnění lesního pozemku a vytvoření přibližovací linky 
v k.ú. Přeseka, v I. Zóně CHKO 

Souhlas Schváleno 

49. Povolení výjimky podle ust. § 43 a § 26 odst. 1 písm. G) zákona č. 
114/1992 Sb., pro Auto sport klub Hořovice, a to za účelem pořádání 
automobilové soutěže „Rallye Hořovice 2007“ v úseku Třenice – Bzová, 
částečně na území CHKO Křivoklátsko, ve dnech 5. a 6. května 2007 

Souhlas Schváleno 

50. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle 
§ 43 a § 16 odst. 1 písm. D) zákona č. 114/1992 Sb., pro vjezd a stání 
motorových vozidel na účelové komunikaci Nová Pec – Černý Kříž – 
Stožec pro JEDNOTU – Družstvo spotřebitelů Kaplice za účelem 
zásobování odběratelů v obcích Černý Kříž a Stožec 

Souhlas Schváleno 

51. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP České 
Švýcarsko pro základní organizaci odborového svazu zaměstnanců firmy 
Preciosa – Lustry, a.s., pro pořádání dálkového pochodu „Za kvetoucí 
měsíčnicí“ na území NP České Švýcarsko 

Souhlas s pochodem 
 
Nesouhlas s vjezdem vozidla 

Schváleno 

52. Povolení výjimky podle ustanovení § 43 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, z ochranných podmínek CHKO Bílé Karpaty uvedených 
v § 26 odst. 1 písm. D) zákona pro Lesní sdružení Velká n. Veličkou za 
účelem výsadby geograficky nepůvodních druhů lesních dřevin 

Souhlas Schváleno 
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53. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek NP Šumava podle 

ustanovení § 43 a § 16 odst. 1 písm. e) zákona 114/1992 Sb., pro Českou 
obec sokolskou, a to za účelem splouvání řeky Otavy v úseku Čeňkova 
Pila – Rejštejn v rámci pořádání semináře „Vodní turistika a rafting“ ve 
dnech 28. 4. – 1. 5. 2007 

Souhlas Schváleno 

54. Návrh na úpravu způsobu nakládání s prostředky rezervního fondu 
rozpočtové kapitoly Ministerstva informatiky v roce 2007 

Souhlas Schváleno 

55. Posouzení účelnosti předkládání dlouhodobých a střednědobých 
tématických dokumentů vládě ke schvalování 

Pro informaci Schválen návrh 
usnesení 

56. Návrh na odvolání a jmenování členů Správních rad zaměstnaneckých 
zdravotních pojišťoven 

Souhlas Schváleno 

 
 

dodatek Povolení výjimky ze zákl. ochr. podmínek CHKO Šumava pro Lesy ČR, 
s.p. – Lesní závod Boubín podle ustanovení 43 a 26 odst. 3, písm. a) 
zákona č. 114/1992 Sb., a to za účelem výstavby lesní cesty Šarapák . k.ú. 
Houžná, ve II. zóně CHKO Šumava 

Souhlas Schváleno 

dodatek Návrh na jmenování kandidátky na funkci soudkyně Soudu prvního stupně 
Evropských společenství 

Souhlas Schváleno 

dodatek Zpráva o postupu řešení pohledávky Podpůrného a garančního rolnického 
a lesnického fondu, a.s. vůči společnosti SETUZA a.s. 

Bere na vědomí Schváleno 

 


