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K PROJEDNÁNÍ S ROZPRAVOU : 

2. Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, kterou se implementuje 
směrnice 2005/32/ES o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign 
energetických spotřebičů 

 Schváleno, změna 
návrhu účinnosti 

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení 
původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve 
znění pozdějších předpisů 

 Schváleno 

4. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 
169) 

 Schváleno souhlasné, 
upravené stanovisko 
vlády k návrhu zákona 

5. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka 
Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se 
mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (sněmovní tisk č. 171) 

 Schváleno nesouhlasné 
stanovisko vlády 
k návrhu zákona 

6. Návrh poslanců Miloslava Kaly, Bohuslava Sobotky, Michala Haška, Zdeňka 
Jičínského, Cyrila Zapletala a Ladislava Skopala na vydání zákona, kterým se 
mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (sněmovní tisk č. 171) 

 Schváleno souhlasné 
stanovisko vlády 
k návrhu zákona 

7. Návrh poslanců Aleše Řebíčka, Pavla Hojdy, Věry Jakubkové, Karla Korytáře, 
Karla Sehoře, Milana Šimonovského, Evy Dundáčkové a Vlastimila Tlustého na 
vydání zákona, kterým se mění 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. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 174) 

 Schváleno souhlasné 
stanovisko vlády 
k návrhu zákona 

8. Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce a Michala Haška na vydání 
zákona, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně 
některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb. (sněmovní tisk č. 173) 

 Schváleno nesouhlasné 
stanovisko vlády 
k návrhu zákona 

10. Národní plán řízení ochrany státních hranic České republiky  Schváleno s doplněním 
11. Návrh na určení vítěze veřejného výběrového řízení na nabyvatele podílu 

společnosti Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. ve společnosti 
Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. a návrh na zaměření dalšího rozvoje 
pojišťování vývozu 

 Schváleno 

12. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace 
o vzájemné ochraně duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-
technické spolupráce 

 Schváleno 
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13. Návrh na sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace 

o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich 
modernizaci na území České republiky 

 Schváleno 

14. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 06/25 Finanční 
prostředky státního rozpočtu poskytnuté na realizaci programu "Podpora rozvoje 
a obnovy materiálně-technické základny fakultních nemocnic" 

 Schváleno 

15. Stanovisko Ministerstva dopravy ke Kontrolnímu závěru NKÚ z kontrolní akce č. 
06/18 - "Finanční prostředky určené na rekonstrukce a modernizace železničních 
tratí" 

 Schváleno  

16. Kontrolní závěr NKÚ - Závěrečný účet kapitoly MPO za rok 2005  Schváleno  
17. Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke Kontrolnímu závěru 

Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 06/21 Závěrečný účet kapitoly 
státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Schváleno  

18. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 06/17 „Majetek 
státu a finanční prostředky poskytnuté na činnost národních parků a dalších 
chráněných území“ 

 Schváleno  

19. Návrh na jmenování do hodnosti generálů  Schváleno 
20 Návrh na odvolání a jmenování člena a náhradníků Státní volební komise   
43. Informace k úpravě hraničních přechodů ČR v souvislosti se zrušením kontrol na 

vnitřních hranicích 
 Schváleno 

 
 
 
K PROJEDNÁVÁNÍ BEZ ROZPRAVY : 

21. Návrh na obeslání 3. zasedání Konference smluvních stran Stockholmské úmluvy 
o persistentních organických polutantech 

 Schváleno 

22. Účast předsedy vlády Mirka Topolánka na 3. Evropsko-ruském ekonomickém fóru 
ve Vídni dne 23. dubna 2007 

 Schváleno 

23. Bezúplatný převod nepotřebného majetku státu, k němuž má právo hospodařit 
Palivový kombinát Ústní, státní podnik, Ústí nad Labem, do vlastnictví města 
Slaný, Statutárního města Kladno a obce Vinařice dle ustanovení § 16 odst. 9 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 

 Schváleno 
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Dodatek Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o 
sociálním zabezpečení 

 Schváleno 

Dodatek Návrh na sjednání Dohody o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a 
jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně 
druhé 

 Schváleno 

Dodatek 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se 
zahraničními partnery a území České republiky i mimo ně v roce 2007 

 Schváleno 

Dodatek Informace o aktuální situaci v procesu vyjednávání Národního strategického 
referenčního rámce 

 Schváleno 

 


