
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 25. dubna 2012 č. 298  

 
ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění 

od 1. března do 31. března  2012 
 

 
 
 
 
Vláda    

 
            souhlasí   
 
            1. se změnou termínu pro předložení materiálů 
 
                 a) předsedou vlády 
 
 
                     aa) Návrh na zajištění činnosti Agentury pro sociální začleňování 
                           v romských lokalitách v letech 2013 – 2015  ve struktuře Úřadu vlády 
                           České republiky 
 
                           Původní termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 30. 4. 2012, 
 
 
                     ab) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb.,                            
                           o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších 
                           předpisů  
 
                           Původní termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 7. 2012, 
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                 b) ministrem financí 
 
                     ba)  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o 
                            rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným 
                            celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení 
                            daní), ve znění pozdějších předpisů  
 
                            Původní termín: 15. 1. 2012 
                            Prodloužený termín: 31. 3. 2012 
                            Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
                     bb) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění 
                            následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů  
 
                            Původní termín: 31. 3. 2012 
                            Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
                     bc) Informace o jednáních s představiteli Spojených států amerických                 
                            o nové dohodě mezi Českou republikou a Spojenými státy 
                            americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic  
 
                            Původní termín: 30. 4. 2012 
                            Nový konečný termín: 31. 5. 2012, 
 
 
 
                 c) 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí 
 
 
                     Informace o závěrech výročních zasedání mezinárodních kontrolních 
                     režimů nešíření zbraní hromadného ničení, konvenčních zbraní a položek 
                     dvojího použití v roce 2011  
 
                     Původní termín: 31. 3. 2012 
                     Nový konečný termín: 30. 6.  2012, 
 
 
 
                 d) ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 
 
                     da) Program základního a aplikovaného výzkumu a vývoje a budování 
                           center excelence specificky zaměřený na oblast kosmických aktivit  
 
                           Původní termín: 30. 4. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
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                      db) Program rozvoje lidských zdrojů pro oblast kosmických aktivit 
 
                            Původní termín: 30. 4. 2012 
                            Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
                      dc) Věcný záměr zákona o dobrovolnictví 
 
                             Původní termín: 30. 4. 2012 
                             Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
                      dd) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb.,                              
                            o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
                            vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
 
                            Původní termín: 30. 4. 2012 
                            Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
                 e) ministryní kultury 
 
                     ea) Aktualizace Programu péče o národní kulturní poklad  
 
                           Původní termín: 31. 10. 2011 
                           Prodloužený termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
                     eb) Rok České hudby 2014/Česká hudba 2014 
 
                           Původní termín: 31. 12. 2011 
                           Prodloužený termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 5. 2012, 
 
 
 
                 f) ministrem zdravotnictví 
 
                     fa) Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích   
 
                          Původní termín: 31. 12. 2011 
                          Prodloužený termín: 31. 3. 2012 
                          Nový konečný termín: 15. 6. 2012, 
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                     fb) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních 
                           k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, 
                           alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících 
                           zákonů, ve znění pozdějších předpisů  
 
                           Původní termín: 31. 12. 2011 
                           Prodloužený termín: 30. 6. 2012 
                           Nový konečný termín: 30. 9. 2012, 
 
 
 
                 g) ministrem spravedlnosti 
 
                     ga) Návrh na přistoupení k Úmluvě a ochraně finančních zájmů ES a 
                           jejím protokolům   
 
                           Původní termín: 30. 11. 2011 
                           Prodloužený termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 30. 4. 2012, 
                                
 
 
                     gb) Návrh na ratifikaci Úmluvy EU o ochraně finančních zájmů 
                            Evropských společenství a jejich tří protokolů  
 
                           Původní termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 30. 4. 2012, 
 
 
                     gc) Návrh na přistoupení k Úmluvě o boji proti korupci úředníků 
                           Evropských společenství nebo členských států EU   
 
                           Původní termín: 30. 11. 2011 
                           Prodloužený termín: 31. 3. 2012  
                           Nový konečný termín: 30. 4. 2012, 
 
                     gd) Návrh na ratifikaci Úmluvy OSN proti korupci 
 
                           Původní termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 5. 2012, 
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                     ge) Návrh na zvýšení závazného objemu prostředků na platy zaměstnanců 
                           a souvisejících výdajů v resortu justice v letech 2012 až 2014 
 
                           Původní termín: 31. 1. 2012 
                           Prodloužený termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 5. 2012, 
 
 
 
                 h) ministrem vnitra   
 
                     ha) Návrh zákona o soukromých bezpečnostních službách 
 
                           Původní termín: 30. 6. 2011 
                           Prodloužený termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
                     hb) Analýza typů dokumentů ukládaných v tzv. komerčních spisovnách a 
                           stanovení typů dokumentů, na jejichž ukládání je veřejný zájem 
 
                           Původní termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 5. 2012, 
 
 
                     hc) Návrh zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a                             
                           o elektronické tvorbě právních předpisů  
 
                           Původní termín: 30. 6. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
                     hd) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
                           zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o elektronické 
                           tvorbě právních předpisů  
 
                           Původní termín: 30. 6. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
                      he) Nový návrh koncepce nákupu datových a hlasových služeb v období 
                            po 28. březnu 2013  
 
                           Původní termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 30. 4. 2012, 
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                  i) ministrem průmyslu a obchodu 
 
                      ia) Návrh kandidáta na předsedu Správy státních hmotných rezerv   
 
                           Původní termín: 31. 12. 2011 
                           Prodloužený termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 30. 4. 2012, 
 
 
                      ib) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 310/2006 Sb., o nakládání 
                            s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním 
                            účelům na území České republiky a o změně některých dalších 
                            zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění 
                            pozdějších předpisů  
 
                            Původní termín: 31. 3. 2012 
                            Nový konečný termín: 30. 9. 2012, 
 
 
                      ic) Věcný záměr zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb.,                      
                           o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění 
                           pozdějších předpisů 
 
                           Původní termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
 
                  j) ministrem zemědělství 
 
                    Akční plán České republiky pro biomasu na období 2012-2020 
 
                    Původní termín: 31. 12. 2011 
                    Prodloužený termín: 31. 3. 2012 
                    Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
 
                  k) ministrem obrany 
 
                      ka) Návrh zákona o služebním platu vojáků z povolání 
 
                           Původní termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
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                     kb) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích 
                           z povolání, ve znění pozdějších předpisů  
 
                           Původní termín: 31. 3. 2012 
                           Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
 
                   l) ministrem dopravy 
 
                      la) Zpráva o stavu kosmických aktivit v České republice 
 
                           Původní termín: 30. 4. 2012 
                           Nový konečný termín: 15. 6. 2012, 
 
 
                      lb) Návrh způsobu určování účasti České republiky ve volitelných 
                           programech ESA a výše a způsobu úhrady stávajících a nových 
                           závazků vůči ESA od roku 2013 
 
                            Původní termín: 30. 4. 2012 
                            Nový konečný termín: 15. 6. 2012, 
 
 
                      lc) Pravidla převodu vybraných železničních drah v majetku státu                 
                           (s nímž má právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, státní 
                           organizace) na nové nabyvatele 
 
                           Původní termín: 6. 4. 2012 
                           Nový konečný termín: 15. 5. 2012, 
 
 
 
                  m) ministrem životního prostředí 
 
                     ma) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
                            zemědělského původního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
 
                            Původní termín: 30. 9. 2011 
                            Prodloužený termín: 31. 3. 2012 
                            Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
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                      mb) Státní politika životního prostředí České republiky na období                
                             2012-2020  
 
                             Původní termín: 31. 12. 2011 
                             Prodloužený termín: 31. 3. 2012 
                             Nový konečný termín: 31. 5. 2012, 
 
 
                      mc) Návrh systémového řešení prostupnosti krajiny s ohledem na řešení 
                             její fragmentace stávajícími a připravovanými stavbami dopravní 
                             infrastruktury  
 
                              Původní termín: 31. 3. 2012 
                              Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
                      md) Návrh opatření na eliminaci identifikovaných slabých míst 
                             výstavby 3. a 4. bloku Jaderné elektrárny Temelín  
 
                              Původní termín: 31. 3. 2012 
                              Nový konečný termín: 31.8. 2012, 
 
 
                      me) Informace o plnění Programu obnovy vozového parku veřejné 
                             správy za „ekologicky přátelská vozidla“ 
 
                             Původní termín: 31. 3. 2012 
                             Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
                      mf) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované 
                             prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 
                             znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované 
                             prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
 
                             Původní termín: 31. 3. 2012 
                             Nový konečný termín: 30. 4. 2012, 
 
 
                     mg) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a             
                            o změně některých dalších zákonů (zákon o obalech), ve znění 
                            pozdějších předpisů 
 
                            Původní termín: 31. 3. 2012 
                            Nový konečný termín: 31. 5. 2012, 
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                   n) předsedou Správy státních hmotných rezerv 
 
                       Návrh na další optimalizaci skladby a množství ochraňovaných 
                       hmotných rezerv 
 
                       Původní termín: 31. 12. 2011 
                       Prodloužený termín: 31. 3. 2012 
                       Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
              2. se zrušením úkolu 
 

a) ministra financí 
 

                    Pravidla pro nákup zboží a služeb v oblasti Informačních a komunikač-
                    ních technologií hrazených ze státního rozpočtu  
 
                 b) ministra zdravotnictví  
 
                     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách 
                     získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti 
                     k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, 
                     ve znění pozdějších předpisů 
 
                 c) ministra životního prostředí 
 
                     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a               
                     o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 
 
              3. se změnou úkolu 
 
                  ministra financí 
  
                  Optimalizace personálních kapacit pro výkon auditu v odpovědnosti 
                  auditního orgánů v návaznosti na pokrytí požadavků Evropské komise u 
                  SFIFS, EFF  
 
                  na úkol 
 
                  Záměr centralizace pověřených subjektů auditního orgánu do struktury 
                  Auditního orgánu na Ministerstvu financí v závaznosti na pokrytí 
                  požadavků Evropské komise u SF/FS, EFF  
 
                  Nový konečný termín: 30. 4. 2012, 
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              4. se sloučením úkolů 
 
                  ministra financí 
 
                  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve 
                  znění pozdějších předpisů 
 
                  a 
 
                  Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
                  zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění 
                  pozdějších předpisů  
 
                  na úkol 
 
                  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve 
                  znění pozdějších předpisů, a některé další zákony  
 
                  Nový konečný termín: 31. 10. 2012 
 
 
 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, 
ministři financí, školství, mládeže a tělovýchovy,  
zdravotnictví, spravedlnosti, vnitra, obrany,  
zemědělství, průmyslu a obchodu, dopravy, 
životního prostředí, ministryně kultury, 
předseda Správy státních hmotných rezerv 
 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

 
 
 


