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K PROJEDNÁNÍ S ROZPRAVOU : 

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon) a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím 

 Schváleno, ale LRV 
ještě posoudí 
připomínky MF 

4. Změna zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 
správě 

 Schváleno se změnami 

6. Návrh nařízení, kterým se mění nařízení vlády č. 594/2006 Sb., o přepisu znaků 
do podoby, ve které se zobrazují v informačních systémech veřejné správy 

 Schváleno 

7. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2006  Schváleno 
8. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 

2007 
 Schváleno 

9. Návrh na snižování počtu zaměstnanců státní správy do roku 2010 nejméně o 3 
% ročně 

 Schváleno 

10. Zpráva o výsledcích činnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost při výkonu 
státního dozoru nad jadernou bezpečností a radiační ochranou za rok 2006 

 Schváleno 

11. Zpráva o plnění závazků vyplývajících ze Závěrů melkského procesu a 
následných opatření v roce 2006 

 Schváleno, s doplňky 

12. Návrh na zajištění spolupráce ústředních orgánů státní správy se zástupci 
podnikatelských organizací pro oblast podnikatelského prostředí 

 Schváleno 

13. Směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním trhu a její implementace  Schváleno 
14. Zpráva o plnění úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality na léta 2004 

až 2007 za rok 2006, včetně priorit na rok 2007 
 Schváleno 

15. Souhrnná zpráva o splnění Akčního plánu realizace Národní strategie 
protidrogové politiky na období 2005-2006 

 Schváleno  

16. Zpráva o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících z 
členství České republiky v Evropské unii za I. čtvrtletí 2007 

 Schváleno  

17. Komplexní analýza k záměru převzít Českou republikou vedoucí roli v PRT v 
Afghánistánu v rámci operace NATO ISAF a návrh doporučení 

 Schváleno, změna 
usnesení  

18. Naplnění položky výdajů Prostředky na financování zapojení občanů České 
republiky do civilních misí Evropské unie a dalších mezinárodních vládních 
organizací v kapitole Všeobecná pokladní správa v návrhu státního rozpočtu na 
rok 2008 a léta následující“ 

 Schváleno  

19. Řešení staré ekologické zátěže způsobené s.p. KAZETO a uvolnění finančních 
prostředků z privatizačních zdrojů dle zákona č. 178/2005 Sb., § 5 odst. 3 písm. 
c) bod 3) ve výši max. 70 mil. Kč. 

 Schváleno 
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20 Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc březen 2007   
 
 
 
K PROJEDNÁVÁNÍ BEZ ROZPRAVY : 

21. Zpráva o cenové kontrole za rok 2006 pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR  Schváleno 
22. Zpráva o činnosti Bezpečnostní rady státu za rok 2006  Schváleno 
23. Návrh usnesení vlády České republiky o vyjádření vlády k návrhům obcí Okříšky, 

Pavlíkov a Slabce o stanovení městysi 
 Schváleno 

24. Žádost o zabezpečení letecké dopravy sportovní reprezentace České republiky  Schváleno 
25. Návrh na sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o 

výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací 
 Schváleno 

26. Návrh na sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uruguayskou východní 
republikou o změnách Dohody mezi Českou republikou a Uruguayskou východní 
republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 26. září 1996 v 
Montevideu 

 Schváleno 

27. Návrh na obeslání 15. Světového meteorologického kongresu (7. - 25. května 
2007, Ženeva) 

 Schváleno 

28. Návrh na uskutečnění státní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v 
Ruské federaci ve dnech 26. až 30. dubna 2007 

 Schváleno 

29. Zpráva o pracovní návštěvě ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga ve 
Vídni dne 26. března 2007 

 Schváleno 

30. Oficiální návštěva předsedy vlády Makedonie/F.Y.R.O.M. Nikoly Gruevského v 
České republice dne 30. dubna 2007 

 Schváleno 

 
 

Dodatek Pozice vlády České republiky v rámci jednání o institucionální reformě Evropské 
unie 

 Schváleno 

 


