
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 26.  září 2012 č. 700 

 
 

ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění 
od 1. července 2012 do 31. srpna 2012   

  
 
 
 

 
 V l á d a  
 
 souhlasí  
  

1. se změnou termínu pro předložení materiálů 
 

      a) předsedou vlády 
 

          aa) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb.,                                
                          o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších 
                          předpisů  
 
      Původní termín: 31. 3. 2012 

    Prodloužený termín: 31. 7. 2012   
      Nový konečný termín: 30. 9. 2012, 
 
          ab) Zpráva o stavu romské menšiny v České republice na rok 2011, 
                          Informace o plnění usnesení vlády týkajících se integrace romské 
                          menšiny a aktivního postupu státní správy při uskutečňování  opatření 
                          přijatých souvisejícími usneseními vlády ke dni 31. prosince 2011               
                          a Informace o naplňování Dekády romské inkluze 2006 – 2015 v roce 
                          2011  
 
                Původní termín: 31. 7. 2012 
      Nový konečný termín: 30. 9. 2012, 
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      b) ministrem financí 
 
          ba) Návrh zákona o povinném značení lihu 
  
      Původní termín: 31. 1. 2012 
      Prodloužený termín: 31. 8. 2012 
      Nový konečný termín: 30. 11. 2012, 
 
 
                   bb) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve 
                          znění pozdějších předpisů  
 
                          Původní termín: 30. 6. 2012 
                          Prodloužený termín: 30. 9. 2012 
                          Nový konečný termín: 30. 6. 2013, 
 
 
                    bc) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání 
                          na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů 
 
                          Původní termín: 30. 9. 2012 
                          Prodloužený termín: 31. 12. 2012 
                          Nový konečný termín: 30. 6. 2013, 
 
 
                    bd) Návrh zákona o kolektivním investování  
 
      Původní termín: 31. 8. 2012  
      Nový konečný termín: 30. 9. 2012,  
 
 
          be) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
                          zákona o kolektivním investování  
 
                          Původní termín: 31. 8. 2012 
                          Nový konečný termín: 30. 9. 2012, 
 
 
                    bf) Návrh zákona o dohledu nad finančním trhem  
 
                          Původní termín: 30. 11. 2012 
                          Nový konečný termín: 30. 11. 2013, 
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          bg) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
                          zákona o dohledu nad finančním trhem  
 
                          Původní termín: 30. 11. 2012 
                          Nový konečný termín: 30. 11. 2013, 
 
 

         bh) Analýza problematiky odškodňování pracovních úrazů a nemocí 
                          z povolání s věcnými návrhy na budoucí řešení 
 
                          Původní termín: 21. 9. 2012 
                          Nový konečný termín: 15. 10. 2012, 
 
 
          bi) Analýza nárůstu cen pohonných hmot 
 
                          Původní termín: 17. 7. 2012 
                          Nový konečný termín: 31. 10. 2012 
 
 
 
 
 c) ministrem školství, mládeže a tělovýchovy  
 
                    Návrh nových opatření na podporu odborného vzdělávání 
¨ 
                    Původní termín: 31. 8. 2012 
                    Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
 
 
      d) ministryní kultury  
 
                   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,   
                   o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
                   (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
                    Původní termín: 31. 10. 2012 
                    Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
 
 



 4 

 
      e) ministrem zdravotnictví 
 
                    ea) Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události 
                         podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (2005) 
                         v souvislosti s výskytem  vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém 
                         zařízení  
 
                        Původní termín: 31. 10. 2012  
              Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
                   eb) Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události 
                        podléhající Mezinárodním zdravotnických předpisům (2005) 
                        v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla 
                        přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu 
 
                        Původní termín: 31. 10. 2012 
                        Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
      f) ministrem spravedlnosti 
 
          fa) Návrh na ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o počítačové kriminalitě  
  
                         Původní termín: 31. 5. 2012 
                         Prodloužený termín: 31. 7. 2012 
                         Nový konečný termín: 30. 9. 2012, 
 
 
          fb) Návrh na podpis a ratifikaci Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady 
                         Evropy o počítačové kriminalitě týkajících se činů rasistické                            
                         a xenofobní povahy páchaných skrze počítačové systémy   
 
                         Původní termín: 31. 5. 2012 

   Prodloužený termín: 31. 7. 2012 
                         Nový konečný termín: 30. 9. 2012, 
 
 
                  fc) Návrh zákona o znalcích 
 
                        Původní termín: 31. 8. 2012 
                        Nový konečný termín: 31. 12. 2012 
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                   fd) Návrh zákona o tlumočnících a překladatelích  
 
                         Původní termín: 31. 8. 2012 
                         Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
                   fe) Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti vězeňství a návrh 
                         systemizace příslušníků a početních stavů občanských zaměstnanců 
                         Vězeňské služby České republiky na rok 2013 
 
                         Původní termín: 31. 8. 2012 
                         Nový konečný termín: 30. 9. 2012, 
 
 
 
      g) ministrem průmyslu a obchodu 
 
                   ga) Vyhodnocení a aktualizace Národního akčního plánu České republiky 
                         pro energii z obnovitelných zdrojů energie 
 
                         Původní termín: 31. 8. 2012 
                         Nový konečný termín: 30. 10. 2012, 
 
 
                   gb) Zpráva o plnění opatření uvedených ve Státní politice 
                         v elektronických komunikacích – Digitální Česko  
 
                        Původní termín: 30. 6. 2012 
                        Prodloužený termín: 31. 7. 2012 
                        Nový konečný termín: 15. 11. 2012, 
 
 
                   gc) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách 
                         podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
                         některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
                         Původní termín: 31. 10. 2012 
                         Nový konečný termín: 30. 6. 2013, 
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      h) ministrem pro místní rozvoj 
 
                    Zpráva o uplatňování politiky územního rozvoje České republiky 2008 
                    a aktualizovaný návrh Politiky územního rozvoje 
 
                    Původní termín: 31. 12. 2012 
                    Nový konečný termín: 20. 7. 2013, 
 
 

     i) ministrem obrany 
 
                   ia) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných 
                         veteránech, ve znění pozdějších předpisů 
 
                         Původní termín: 30. 6. 2011 
                         Prodloužený termín: 31. 7. 2012 
                         Nový konečný termín: 31. 10. 2012, 
 
                   ib) Návrh na jmenování do hodností generálů 
 
                         Původní termín: 31. 8. 2012 
                         Nový konečný termín: 31. 10. 2012 
 
 
      j) ministrem dopravy 
 
                  ja) Návrh způsobu určování účasti České republiky ve volitelných 
                       programech ESA a návrh výše a způsobu úhrady stávajících a nových 
                       závazků vůči ESA od roku 2013 
 
                       Původní termín: 30. 4. 2012 
                       Prodloužený termín: 31. 8. 2012 
                       Nový konečný termín: 30. 9. 2012, 
 
 
                  jb) Centrálního registr vozidel  
 
                       Původní termín: 31. 7. 2012 
                       Nový konečný termín: 31. 10. 2012, 
 
 
                  jc) Mandát pro jednání zasedání Rady ESA na ministerské úrovni 
                       v listopadu 2012 
 
                       Původní termín: 30. 9. 2012 
                       Nový konečný termín: 31. 10. 2012, 
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      k) ministrem životního prostředí 
 
                  ka) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
                        zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů 
                  
                        Původní termín: 30. 9. 2011 
                        Prodloužený termín: 31. 8. 2012 
                        Nový konečný termín: 31. 10. 2012, 
 
 
 
                 kb) Pilotní krajinný integrovaný plán rozvoje (KIPR) Šumava 
 
                        Původní termín: 30. 6. 2012 
                        Prodloužený termín: 30. 9. 2012 
                        Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
 
                 kc) 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 
                       Prodloužený termín: 31. 8. 2012 
                       Nový konečný termín: 31. 10. 2012, 
 
 
 
                 kd) Návrh aktualizace Národního implementačního plánu Stockholmské 
                       úmluvy o perzistentních organických polutantech 
 
                       Původní termín: 31. 8. 2012 
                       Nový konečný termín: 31. 10. 2012 
 
 
 
                 ke) Národní program snižování emisí ze zvláště velkých spalovacích 
                       stacionárních zdrojů 
 
                       Původní termín: 31. 8. 2012 
                       Nový konečný termín: 30. 9. 2012, 
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                 kf) Návrh na další postup u změn příloh Dohody o ochraně africko-
                        euroasijských stěhovavých vodních ptáků Českou  republikou 
                       v návaznosti na připravovaný harmonogram přijetí změn v Evropské 
                       unii 
 
                       Původní termín: 15. 9. 2012 
                       Nový konečný termín: 31. 12. 2013, 
 
 
 
      l) místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády                           
                     
                  la) Návrh zákona o lobbingu 
 
                       Původní termín: 31. 8. 2012 
                       Nový konečný termín: 31. 10. 2012, 
 
 
                  lb) Návrh metodiky hodnocení korupčních  rizik – CIA (Corruption 
                       Impact Assessment) 
 
                       Původní termín: 19. 8. 2012 
                       Nový konečný termín: 31. 10. 2012, 
 
 
 
 
 2. se zrušením úkolu 
 
              a) ministryně kultury 
 
                  Rok České hudby 2014/Česká hudba 2014, 
 
 
 
     b) ministra zdravotnictví 
 
         Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách 
                   získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických 
                   povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytování zdravotní péče            
                   a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských 
                   zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, 
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      c) ministra obrany 
 
          Návrh na zrušení usnesení vlády ze dne 22. května 2000 č. 506                        
                   o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných 
                   návštěv a zrušení usnesení vlády ze dne 23. září 1998 č. 628,                           
                   o zabezpečování letecké přepravy ústavních činitelů,  
 
 
 
 

    d) místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády 
 
                   Finanční a materiální zabezpečení členů Etické komise 
 
 
 
 
     e) ministra životního prostředí 
 
                   Zpráva o plnění Akčního plánu Státního programu environmentálního 
                   vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2010-2012 a návrh 
                  Akčního plánu na léta 2013-2015. 
 
 
 
 
 3. se změnou názvu úkolů 
 

ministra financí 
 
 

a) Návrh zákona o dani z převodu nemovitostí 
 
     na úkol 
 
    Návrh zákona o dani z nabytí nemovitostí  
 
    Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
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b) Návrh zákona o příjmových daních  
 
    na úkol 
 
    Návrh zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů     fyzic-
kých osob 
 
    Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
 
 
c) Návrh zákona, kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona 
    o příjmových daních a v souvislosti s rekodifikací soukromého práva  
 
     na úkol 
 
    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
    zákona o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob 
    a v souvislosti s rekodifikací soukromého práva 
 
    Nový konečný termín: 31. 12. 2012 
 
 
 
 
 
 
 

Provedou: 

předseda vlády, 
místopředsedkyně vlády a předsedkyně Legislativní rady vlády, 
ministři financí, školství, zdravotnictví, 
spravedlnosti, průmyslu a obchodu, obrany, dopravy,  
životního prostředí, pro místní rozvoj 
a ministryně kultury 

 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

 


