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K PROJEDNÁNÍ S ROZPRAVOU : 

3. Návrh zákona, kterým se v souvislosti se stabilizací veřejných rozpočtů mění 
některé zákony a upravují ekologické daně 

 Schváleno, návrh 
usnesení bude doplněn 
o připomínky 

7. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o 
Obchodním věstníku, ve znění pozdějších předpisů 

 Schváleno 

8. Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách (sněmovní tisk č. 205) 

 Vláda zaujala 
nesouhlasné 
stanovisko 

9. Návrh poslance Jana Klase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 283/1991 
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 
206) 

 Vláda zaujala 
nesouhlasné 
stanovisko 

10. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky  Schváleno 
13. Analýza pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP)  Schváleno 
14. Zpráva o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2006  Schváleno 
15. Zpráva o realizaci pilotního projektu "Výběr kvalifikovaných zahraničních 

pracovníků" v roce 2006 a návrh dalších změn 
 Schváleno 

16. Souhrnné vyhodnocení výsledků programů výzkumu a vývoje ukončených v roce 
2005 

 Schváleno 

17. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky o souhlas se změnou závazného ukazatele státního rozpočtu roku 2007 
v kapitole 333 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

 Schváleno 

18. Návrh kandidátů na členy Rady vlády pro informační společnost  Schváleno 
 
 
 
 
 
 
 
 

35.  Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 273/2004 Sb., o 
jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, 

 Schváleno 
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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“  

36. 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 

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

 Schváleno 

38. Vytvoření účetnictví státu  Schváleno 
39. Návrh Plánu hlavních povodí České republiky  Schváleno 
40. Navýšení příspěvku na výkon státní správy v souvislosti s implementací soustavy 

Natura 2000 
 Schváleno 

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

 Schváleno 

42. Prodloužení těžby uranu na ložisku Rožná v lokalitě Dolní Rožínka  Schváleno 
 
K PROJEDNÁVÁNÍ BEZ ROZPRAVY : 

19. Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíc duben 2007   Schváleno 
20. Návrhy možností zdokonalení národního kontrolního režimu nakládání s 

vybranými rizikovými komoditami 
 Schváleno 

21. Žádost Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 
o povolení přesunu mezi závaznými ukazateli státního rozpočtu kapitoly 313 – 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 Schváleno 

22. Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy předsedy vlády ve Spojeném království 
Velké Británie a Severního Irska dne 13. června 2007 

 Schváleno 

 


