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K PROJEDNÁNÍ S ROZPRAVOU : 

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a 
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o 
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Souhlas Schváleno 

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti 
týrání, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Souhlas Schváleno 

5.  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 
přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb. 

Souhlas Schváleno 

6.  
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím 
zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zákon č. 264/2006 Sb., kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce 

Souhlas Schváleno 

7.  
Návrh zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 
20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 164) 

Negativní stanovisko Schváleno negativní 
stanovisko 

 
 
 
K PROJEDNÁVÁNÍ BEZ ROZPRAVY : 

10. Návrh na změnu přílohy č. 2 usnesení vlády ze dne 14. prosince 2005 č. 1622, 
kterou se stanoví Postup pro zabezpečení výuky českého jazyka a literatury v 
zahraničí 

 Schváleno 
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11. Návrh na obeslání 21. zasedání Řídícího výboru Programu OSN pro lidská sídla 

UN-HABITAT, které se koná ve dnech 16. - 20. dubna 2007 v Nairobi v Keni 
 Schváleno 

12. Návrh na vyslání delegace České republiky vedené ministrem zahraničních věcí 
na neformální zasedání ministrů zahraničních věcí zemí Organizace 
Severoatlantické smlouvy v Oslo ve dnech 26.-27. dubna 2007 

 Schváleno 

13. 
 

Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy předsedy vlády ve Švédském království 
ve dnech 17. – 18. dubna 2007 

 Schváleno 

14. Návrh na uskutečnění návštěvy místopředsedy vlády pro evropské záležitosti v 
zastoupení předsedy vlády ve Francii 10. dubna 2007 

 Schváleno 

15. Úhrada vkladů a příspěvků Ministerstvem vnitra mezinárodním organizacím v roce 
2007 

 Schváleno 

16. Bezúplatný převod některého majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit 
Ministerstvo vnitra, do vlastnictví územních samosprávných celků podle zákona č. 
174/2003 Sb., o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, 
s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra a Hasičský záchranný sbor 
Pardubického kraje, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky 
(9. celek) 

 Schváleno 

17. Povolení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO Beskydy podle 
ustanovení § 43 a § 26 odst. 1 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb. pro AutoMotoKlub 
Rallye Sport - Vsetín za účelem pořádání automobilové soutěže "Valašská rally 
2007" dne 6. dubna 2007 

 Schváleno 

 
 

dodatek Poskytnutí trvale nepotřebného majetku státu, s nímž přísluší hospodařit 
Ministerstvu obrany, formou daru Afghánistánu 

 Schváleno 

dodatek Informace o posouzení možnosti zachování letecké základny Přerov a jejího 
využití pro smíšený letecký provoz 

 schváleno 

 


