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K PROJEDNÁNÍ S ROZPRAVOU : 

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o 
změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších 
předpisů 

Upravuje uplatňování biopaliv v dopravě, vypouští 
ustanovení mající vazbu na finanční podporu 
státu - souhlas 

 
staženo z jednání 

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu 
zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně 
zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a 
dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 

 
 

 

 
 
 
schváleno 

4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění 
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. 

Změna platné právní úpravy – odstranění 
diskriminace mužů při prokazování péče o dítě – 
nález Ústavního soudu - souhlas 

 
schváleno 

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a 
o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

Umožní zapisování dětí do 5 let (variantně do 10 
let) do cest. dokladů rodičů – nebudou pro ně 
muset obstarávat pasy - souhlas 

 
schválena var. 2 

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony 

Projekt Czech point – ověřování výpisů 
z informačních systémů st. správy - dvě varianty - 
souhlas 

 
schválena var. 1 

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o 
změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a 
televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 

Sladění právní úpravy regulace reklamy 
s požadavky práva ES/EU – reklama na tabákové 
výrobky - souhlas 

 
schváleno 

8. Návrh zákona o zřízení Vysoké školy Jiřího z Poděbrad v Poděbradech a o 
změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 

Založení nové veřejné školy neuniverzitního typu.  
projednávání bylo 
přerušeno 

9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se 
stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity 
příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace romské komunity, ve 
znění nařízení vlády č. 262/2005 Sb. 

Zpřehlednění podmínek a způsobu poskytování 
dotací - souhlas 

 
schváleno 

10. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 146/2003 Sb., o použití 
prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s 
výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby 

Změkčit podmínky pro poskytování dotace obcím 
na byt. výstavbu se sociálním určením – 
investorem může být pouze obec - souhlas. 

staženo z jednání 

11. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2006 Sb., o stanovení 
některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru 

Adaptuje prováděcí nařízení ES - souhlas schváleno 
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12. Návrh poslanců Zuzky Bebarové - Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, 
Pavla Kováčika a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a 
o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění 
pozdějších ústavních zákonů (sněmovní tisk č. 134) 

Nesouhlasný návrh usnesení vlády.  
schváleno negativní 
stanovisko 

13. Návrh poslanců Ladislavy Zelenkové, Vlasty Bohdalové, Marcely Mertinové, 
Milana Bičíka, Soni Markové a Ivany Levé na vydání zákona, kterým se mění 
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 
136) 

 
 
 
 

 
schváleno negativní 
stanovisko 

14. Zpráva o realizaci Koncepce integrace cizinců v roce 2006 a návrh dalšího 
postupu 

 
souhlas 

schváleno se změnou 
usnesení 

15. Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy 
sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující 
sociální začlenění uživatele do společnosti 

Má podpořit probíhající transformaci pobytových 
zařízení sociálních služeb - souhlas 

 
schváleno 

16. Kontrolní mechanismy u bezúplatných převodů majetku po bývalém Fondu dětí a 
mládeže v likvidaci 

souhlas přeřazeno na příští 
jednání vlády 

17. Návrh na změnu ve složení výboru Státního fondu rozvoje bydlení Odvolání z funkce místopředsedy výboru  JUDr. I. 
Přikryla a jmenování do této funkce Ing. Petra 
Pávka 

 
schváleno 

 
 
K PROJEDNÁVÁNÍ BEZ ROZPRAVY : 

19. Návrh na jmenování rektorů veřejných vysokých škol s účinností od 1. března 
2007 

Doporučena kontrasignace schváleno 

20. Návrh postupu pro ukončení činnosti České inkasní, s.r.o. Souhlas schváleno 
21. Postoupení dvou bloků pohledávek České konsolidační agentury Bere na vědomí info o průběhu VVŘ na 

postoupení … 
schváleno 

22. Prodej majetkových účastí České konsolidační agentury s omezenou 
převoditelností 

Bere na vědomí info o přípravě prodeje … a 
souhlasí s prodejem … 

schváleno 

23. Prodej majetkové účasti České konsolidační agentury ve společnosti Burza 
cenných papírů Praha, a.s. 
 

Bere na vědomí info o přípravě prodeje … a 
souhlasí s prodejem … 

schváleno 

24. Poskytnutí trvale nepotřebného majetku státu, s nímž přísluší hospodařit 
Ministerstvu obrany, formou daru Afghánistánu 

xx 
Souhlas 

schváleno 

25. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se 
zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec - 
prosinec 2006 

Bere na vědomí – min. obrany odůvodní v PS schváleno 
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26. Informace o průběhu a výsledcích dvanáctého zasedání konference smluvních 
stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a druhého zasedání smluvních stran 
Kjótského protokolu (6. – 17. listopadu 2006, Nairobi, Keňská republika) a návrh 
na přijetí změny Přílohy B Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě OSN o změně 
klimatu 

Bere na vědomí – souhlas se změnou přílohy B 
protokolu a poskytnutím příspěvku 

 
 
schváleno 

27. Pracovní návštěva prezidenta republiky Václava Klause ve Svobodném státě 
Sasko ve dnech 23. - 24. února 2007 

 schváleno 

28. Oficiální návštěva spolkového kancléře Rakouské republiky Alfreda Gusenbauera 
v České republice dne 27. února 2007 

 schváleno 

29. Zpráva o průběhu pracovní návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v Polské 
republice dne 25. ledna 2007 

 schváleno 

30. Zpráva o pracovní návštěvě spolkové kancléřky Spolkové republiky Německo 
Angely Merkelové v Praze dne 26. ledna 2007 

 schváleno 

31. Zpráva o průběhu oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí Ukrajiny Boryse 
Tarasjuka v České republice ve dnech 15. – 16. ledna 2007 

 schváleno 

 
 
K PROJEDNÁNÍ S  ROZPRAVOU: 

61 Pořádání zasedání NATO Atlantic Policy Advisory Group v ČR v r. 2007 6.-7.9.2007 v Č.Krumlově souhlas přeřazeno na příští 
jednání vlády 

 
K PROJEDNÁVÁNÍ BEZ ROZPRAVY : 

62 Opatření k zajištění činnosti ministra a předsedy Legislativní rady vlády Převod 2 funkčních míst a fin. prostředků - 
souhlas 

schváleno 

64 Hodnotící komise na poskytování datových a hlasových služeb KI ISVS  schváleno 
 


