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K PROJEDNÁNÍ S ROZPRAVOU : 

2. Evropská agenda - Revize požadavků na znalost francouzského jazyka, které 
byly pro zaměstnance nominované do Centrálního registru stanoveny usnesením 
vlády ze dne 11. ledna 2006 č. 40 

 Schváleno 

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 
základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 338/1992 Sb., o 
dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 357/1992 Sb., o dani 
dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další zákony 

 Přerušeno  
do 23. 5.2007 

4. Zákon, kterým se mění některé zákony v sociální oblasti a některé další zákony  Přerušeno 
 do 23. 5.2007 

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním 
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní 
pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné 
zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 
280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních 
pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů 

 Přerušeno 
 do 23. 5.2007 

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně některých souvisejích zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů 

 Přerušeno 
 do 23. 5.2007 

7. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 273/2004 Sb., o 
jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému 
knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Bolivijské republice, Brazilské 
federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému 
knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, 
Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke 
Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti 
Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské 
lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace 
spojených národů „Laissez-Passer“ 

 

 

 Přerušeno  
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8. Návrh poslanců Zdeňka Jičínského, Jiřího Paroubka, Michala Haška, Bohuslava 

Sobotky a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o 
změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České 
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 192) 

Negativní stanovisko Schváleno negativní 
stanovisko 

9. Návrh Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2007 a návrh 
Výhledu legislativních prací vlády na léta 2008 až 2010 

 Schváleno 

10. Pravidla pro zajištění spolufinancování prostředků EU z národních veřejných 
zdrojů 

 Přeloženo na 23.5.2007  

11. Vytvoření účetnictví státu   
 Přeloženo na 23.5.2007 

12. Návrh Plánu hlavních povodí České republiky  Přeloženo na 23.5.2007 

13. Navýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy 
Natura 2000 

 Přeloženo na 23.5.2007 

14. Návrh výdajů státního rozpočtu České republiky na výzkum a vývoj na rok 2008 s 
výhledem na léta 2009 a 2010 

 Přeloženo na 23.5.2007 

15. Prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka  Přeloženo na 23.5.2007 
16. Druhá periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Mezinárodního paktu o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech 
 Přeloženo na 23.5.2007 

18. Zřízení „Komise pro narovnání vztahu mezi státem a církvemi a náboženskými 
společnostmi" 

 Přeloženo na 23.5.2007 

19. Návrh na jmenování mluvčí vlády  Schváleno 
20. Návrh na odvolání a jmenování člena a náhradníka Státní volební komise  Přeloženo na 23.5.2007 
46. Specifikace finančních prostředků pro zajištění kontrolních a dozorových činností 

Úřadu pro ochranu osobních údajů prováděných v souvislosti s realizací strategie 
vlády České republiky v oblasti zapojování do schengenského prostoru pro rok 
2007 

 Přeloženo na 23.5.2007 

49. Návrh zákona o dani ze zemního plynu  Přerušeno 
 do 23. 5.2007 

50. Návrh zákona o dani z pevných paliv  Přerušeno 
 do 23. 5.2007 

51. Návrh zákona o dani z elektřiny  Přerušeno 
 do 23. 5.2007 
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K PROJEDNÁVÁNÍ BEZ ROZPRAVY : 

21. Návrh usnesení vlády o schválení navrhovaného Programu podpory při potírání 
nelegální migrace a o uvolnění finančních prostředků pro účely jeho realizace pro 
rok 2007 

 Schváleno 

22. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2006  Schváleno 
23. Zpráva o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2006  Schváleno 
24. Stanovisko k instrumentům MOP přijatým na 95. zasedání Mezinárodní 

konference práce v roce 2006 
 Schváleno 

25. 14. setkání středoevropských prezidentů v Brně ve dnech 24. – 26. května 2007  Schváleno 
26. Návrh na vyslání delegace České republiky, vedené ministrem zahraničních věcí 

České republiky, na zasedání ministrů zahraničních věcí ASEM v Hamburku ve 
dnech 28. – 29. května 2007 

 Schváleno 

27. Návrh na obeslání 96. zasedání Mezinárodní konference práce (Ženeva, 30. 5. – 
15.6.2007) 

 Schváleno 

28. Zpráva o pracovní návštěvě prezidenta republiky Václava Klause ve Spolkové 
republice Německo dne 17. dubna 2007 

 Schváleno 

29. Zpráva o průběhu pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Italské 
republice dne 23. 4. 2007 

 Schváleno 

30. Návrh na uskutečnění oficiální návštěvy vicepremiérky a ministryně zahraničních 
věcí Státu Izrael Cipi Livni v České republice ve dnech 30. – 31. května 2007 

 Schváleno 

31. Změna příslušnosti hospodaření k objektu Jindřišská 34/967,Praha   Schváleno 
32. Ustavení hodnotících komisí pro posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o 

veřejné zakázky v otevřeném řízení na akce: 
1) ČD Brno – 1. část odstavného nádraží – I. Etapa,  
2) Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1. stavba,  
3) Optimalizace trati st. hr. SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice ,  
4) Elektrizace trati včetně PEÚ Letohrad – Lichkov st.hr., 1. stavba Letohrad 
(mimo) – Lichkov st.hr.,  
5) Optimalizace tratě Horní Dvořiště st.hr. – České Budějovice 

 Schváleno 

 
 



PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY,  16.kv ětna 2007 
 
 

Bod 
jednání 

Návrh vlády Usnesení vlády Stanovisko vlády 

 

 

 
4 

 
47. Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o vyslovení 

souhlasu se změnou závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 334 
Ministerstvo kultury na rok 2007 

 Schváleno 

48.  Návrh na obeslání 60. zasedání Světového zdravotnického shromáždění, které se 
koná ve dnech 14. - 23 . května 2007 v Ženevě, Švýcarsku 

 Schváleno 

 
Dodatek Pozice ke Strategii Společenství na snižování emisí CO2  z osobních automobilů a 

lehkých užitkových vozidel 
 Schváleno 

Dodatek Rozhodnutí Komise ES ze dne 4.5.2007 o stanovení nadlimitních zásob 
zemědělských výrobků jiných než cukr a o finančních důsledcích odstranění 
těchto zásob v souvislosti s přistoupením české republiky, Estonska, Kypru, 
Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska 

 Schváleno 

 
 


