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EVROPSKÁ AGENDA : 

2. Návrh finančního zabezpečení a personálního posílení ústředních orgánů a 
ostatních orgánů státní správy v roce 2007 v souvislosti s přípravami 
předsednictví České republiky v Radě Evropské unie 

 Schváleno 

 
 
K PROJEDNÁNÍ S ROZPRAVOU : 

3. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se vstupem České 
republiky do schengenského prostoru 

 Schváleno 

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území 
České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony 

 Schváleno, změněno 
usnesení 

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti 
kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Schváleno 

6. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o 
podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí 
zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění 
agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů 

 Schváleno 

7. Návrh nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření  Schváleno 
8. Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování platby pro 

pěstování energetických plodin 
 Schváleno 

9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti podpory 
bydlení 

 Schváleno 

10. Návrh nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 562/2002 Sb., o 
stanovení orgánu státní správy, v němž vojáci z povolání plní služební úkoly 
obranného charakteru, a o počtu vojáků z povolání v něm 

 Schváleno 

11. Návrh poslanců Milana Urbana, Zdeňka Škromacha, Bohuslava Sobotky a Hany 
Šedivé na vydání zákona o zavedení maximálního vyměřovacího základu pro 
placení pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na všeobecné zdravotní 
pojištění (sněmovní tisk č. 166) 

 Schváleno nesouhlasné 
stanovisko 
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12. Návrh poslanců Ladislava Skopala, Michala Haška, Petra Rafaje a dalších 

na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně 
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně 
hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 167) 

 

   

 Schváleno nesouhlasné 
stanovisko 

13. Návrh poslanců Michala Haška, Ladislava Skopala, Bohuslava Sobotky a dalších 
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a 
vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a 
vinařství), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 168) 

 Schváleno nesouhlasné 
stanovisko 

14. Národní plán zavedení eura v České republice  Schváleno 
15. Zpráva o připravenosti České republiky k převzetí schengenského acquis  Schváleno 
16. Zpráva o naplňování Dekády romské inkluze 2005-2015 v roce 2006 včetně 

návrhu finančního zabezpečení účasti České republiky v roce 2007 
 Schváleno 

17. Návrh Pravidel Národního programu environmentálního značení  Schváleno 
18. Zpráva o plnění Národního plánu zavedení elektronického zadávání veřejných 

zakázek pro období let 2006 - 2010 za rok 2006 
 Schváleno 

19. Informace pro členy vlády ke stavu závazků v programu SROP s ohledem na 
maximalizaci budoucího čerpání finančních prostředků 

 Schváleno 

    20. Změna přílohy usnesení vlády České republiky ze dne 12. dubna 2006 č. 
391 k Pravidlům pro vysílání občanů České republiky do civilních misí 
Evropské unie a dalších mezinárodních vládních organizací (financování) 

 

 

 Schváleno 

 
 
K PROJEDNÁVÁNÍ BEZ ROZPRAVY : 

23. Zpráva o činnosti Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České 
republice za období červenec až prosinec 2006 

 Schváleno 

24. Návrh na jmenování členů Akademického sněmu Akademie věd České republiky z 
řad zástupců státní správy 

 Schváleno 

25. Návrh na odvolání a jmenování členů Dozorčích rad zaměstnaneckých 
zdravotních pojišťoven 

 Schváleno 

26. Návrh na obeslání 59. výročního zasedání Mezinárodní velrybářské komise 
(Anchorage, Spojené státy americké, 5. - 31. května 2007) 

 Schváleno 

27. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy ministra zahraničních věcí Karla 
Schwarzenberga ve Spojených státech amerických ve dnech 18. – 21. dubna 2007 

 Schváleno 
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28. Úprava financování související s úhradou členského příspěvku College of Europe, 
změna koordinace spolupráce a úhrady deseti vládních stipendií ke studiu na 
College of Europe 

 Schváleno 

29. Rozhodnutí o privatizaci podle § 10, odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách 
převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 
224) 

 Schváleno 

30. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž mají právo hospodařit 
státní podniky Doly Nástup Tušimice, státní podnik, Tušimice, do vlastnictví 
Statutárního města Most, Karosa s. p. sloučené podniky, Vysoké Mýto, do 
vlastnictví Pardubického kraje dle ustanovení § 16 odst. 9 zákona č. 77/1997 Sb., 
o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 

 Schváleno 

31. Dislokace Ministerstva kultury - příspěvková organizace Moravské zemské 
muzeum v Brně 

 Schváleno 

 
dodatek Informace o výsledku mezinárodního arbitrážního řízení ve sporu Eastern Sugar 

B.V. v. Česká republika 
 Schváleno 

 


