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EVROPSKÁ AGENDA : 

36. Návrh rámcové pozice České republiky k ZELENÉ KNIZE "Modernizace 
pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století" 

 Schváleno 

 
K PROJEDNÁNÍ S ROZPRAVOU : 

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů 

Souhlas Schváleno 

5. Návrh nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění 
v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a oblastech Natura 
2000 na zemědělské půdě 

Souhlas Schváleno 

6. Návrh poslanců Waltera Bartoše a Ivana Ohlídala na vydání zákona, kterým se 
mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků 
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje), 
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 155) 

 Schváleno souhlasné 
stanovisko vlády 

7. Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění 
zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů 
(sněmovní tisk č. 160) 

 Schváleno negativní 
stanovisko vlády 

8. Návrh na finanční krytí některých výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu 
na rok 2007 

 Schváleno 

9. Navýšení garance na odstranění starých ekologických zátěží k ekologické 
smlouvě č. 0130/96/01 mezi Ministerstvem financí a Jihočeskými dřevařskými 
závody a.s. 

 Schváleno 

10. Úhrada nákladů a ztrát České konsolidační agentury vzniklých v souvislosti s 
programem posílení stability bankovního sektoru České republiky a při privatizaci 
Komerční banky, a.s. 

 Schváleno 

11.  Návrh na zřízení Rady vlády pro informační společnost Souhlas Schváleno 
12.  Jmenování Národního koordinátora zavedení eura v České republice Souhlas Schváleno 

 
K PROJEDNÁVÁNÍ BEZ ROZPRAVY : 

13. Zabezpečení realizace nové evropské právní úpravy týkající se chemických látek a 
nominace českých zástupců do pracovních orgánů evropské agentury pro 
chemické látky 

Souhlas Schváleno 

14. Roční účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za 
rok 2006 

 Schváleno 

15. Návrhy na jmenování profesorů  Schváleno 
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16. Návrh na stanovení výše odměny spojené s výkonem funkce člena výboru a člena 

dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury 
 Schváleno 

17. Návrh na přijetí změny Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí 
(Aarhus, 25. června 1998) 

 Schváleno 

18. Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o 
změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné 
podpoře a ochraně investic, podepsané dne 15. ledna 1997 v Praze 

 Schváleno 

19. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády v Maďarské republice ve 
dnech 29.-30. března 2007 

Souhlas Schváleno 

20. Zapojení České republiky do činnosti Velitelství mnohonárodního sboru 
severovýchod ve Štětínu (The Headquarters Multinational Corps Northeast - HQ 
MNC NE) a úhrada příspěvků vyplývajících z členství 

 Schváleno 

21. Úhrada příspěvků mezinárodním organizacím hrazených z rozpočtové kapitoly 
Ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2007 

 Schváleno 

22. Ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o 
stavby pozemních komunikací v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

Souhlas Schváleno 

35. Jmenování soudců  Schváleno 
 


