
PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY,  7. b řezna 2007 
 

Bod 
jednání 

Návrh vlády Usnesení vlády Stanovisko vlády* 

* schválené beze změn, schválené se změnami, neschválené, vyřazené, přeřazené (na kdy), staženo z jednání, projednávání bylo přerušeno 

 

 
1 

 
K PROJEDNÁNÍ S ROZPRAVOU : 

2. Návrh nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné 
platby na plochu zemědělské půdy, o stanovení některých podmínek poskytování 
informací o zpracování zemědělských výrobků a potravin pocházejících z půdy 
uvedené do klidu, a o změně nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení 
některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro 
kalendářní roky 2005 a 2006, ve znění nařízení vlády č. 144/2006 Sb. 

Úprava podmínek pro poskytování jednotné 
platby na plochu zem. půdy, které nejsou 
v potřebné míře řešeny přímo použitelnými 
předpisy ES - souhlas 

 
 
Schváleno 

3. Návrh poslanců Borise Šťastného, Olgy Zubové a Jiřího Carbola na vydání 
zákona, kterým se mění zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před 
škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 
a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 225/2006 Sb. (sněmovní tisk 
č. 142) 

Vláda plánuje předložení návrhu zákona, který 
postihne, na rozdíl od tohoto, všechny sporné 
oblasti. 
 

 
Schváleno – neutrální 
stanovisko vlády 

4. Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění 
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), 
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 141) 

 
Souhlas 

Schváleno – souhlasné 
stanovisko vlády 

5. Návrh poslance Miloslava Kaly na vydání zákona, kterým se mění zákon o České 
konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (sněmovní tisk č. 139) 

Nesouhlas – snížení počtu členů dozorčí rady 
ČKA proto, že PS PČR nezvolila dosud 3 členy 
nepovažuje vláda za dostatečně opodstatněné. 

Schváleno 
nesouhlasné 
stanovisko vlády 

 
 
 

Dodatek Změny ve složení členů řídícího výboru akciové společnosti České dráhy  Schváleno 
Dodatek Změny ve složení členů výboru Státního fondu dopravní infrastruktury a členů 

Správní rady státní organizace Správa železniční dopravní cesty 
 Schváleno 

Dodatek Mandát k účasti delegace ČR vedené předsedou vlády na zasedání Evropské 
rady v Bruselu 8. – 9. března 2007 

 schváleno 

 


