
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2011 č. 284 

 
ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění  

od 1. března do 31. března 2011  
  
 
 

 
 V l á d a  
 
 souhlasí  
  

1. se změnou termínu pro předložení materiálů 
 

      a) předsedou vlády 
 
         aa) Vyhodnocení plnění Národní strategie prevence násilí na dětech za 
                 období 2008 – 2010 a návrh dalšího postupu  
           
                  Původní termín: 31. 3. 2011   
                  Nový konečný termín: 30. 4. 2011, 
 
 
         ab) Souhrnná zpráva o plnění „Priorit a postupů vlády při prosazování 
               rovných příležitostí pro ženy a muže“ v roce 2010  
    
               Původní termín: 30. 4. 2011 
               Nový konečný termín: 30. 6. 2011, 
 
 
         ac)  Analýza poptávky měst, obcí a regionů po spolupráci s Agenturou pro 
                sociální začleňování v romských lokalitách 
 
                Původní termín: 31. 3. 2011 
                Nový konečný termín: 30. 4. 2011, 
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          ad) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných 
                 sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), 
                 ve znění pozdějších předpisů   
 
                 Původní termín: 31. 3. 2011 
                  Nový konečný termín: 31. 5. 2011, 
 
 
          ae) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o  Bezpeč-
                nostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů  
                
                Původní termín: 31. 3. 2011 
                Nový konečný termín: 30. 4. 2011, 
 
          af)  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné 
                 tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a 
                 jejím zneužití 
 
                 Původní termín: 31. 3. 2011 
                 Nový termín: 30. 9. 2011, 
 
 
 
     b) ministrem školství, mládeže a tělovýchovy  
 
         ba) Informace o plnění jednotlivých cílů Akčního plánu realizace 
                 Koncepce včasné péče o děti ze sociálně znevýhodňujícího prostředí 
 
                 Původní termín: 31. 12. 2011 
                  Prodloužený termín: 31. 3. 2011 
                 Nový konečný termín: 30. 4. 2011 
   
 
         bb)   Informace o dalším řešení péče o děti do tří let věku  
       
                 Původní termín: 31. 12. 2011 
                 Prodloužený termín: 31. 3. 2011 
                 Nový konečný termín: 31. 5. 2011, 
 
         bc)  Vyjmutí projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurence-
                 schopnost  (OP VK)  využívajících zjednodušeného vykazování 
                 výdajů z limitů mzdové regulace 
     
                 Původní termín: 31. 3. 2011 
                 Nový konečný termín: 30. 6. 2011 
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c) ministrem kultury 
 
         ca) Vyhodnocení Programu podpory filmového průmyslu za rok 2010  
 
               Původní termín: 31. 3. 2011 
               Nový konečný termín: 30. 4. 2011, 
     
         
 
        cb) Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2011 – 2014  
 
               Původní termín: 31. 3. 2011 
               Nový konečný termín: 30. 6. 2011, 
 
 

                d) ministrem práce a sociálních věcí 
           
                     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní 
                     ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb.,               
                     o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 
 
                     Původní termín: 31. 3. 2011 
                     Nový konečný termín: 30. 9. 2011, 
 
 
 
 
                e) ministrem zdravotnictví 
 
               ea) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění 
                          jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u 
                          člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a 
                          buňkách),ve znění pozdějších předpisů  
                
         Původní termín: 31. 3. 2011 
      Nový konečný termín: 31. 5. 2011, 
 
                   eb) Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2012                
                          u  osoby, za kterou hradí pojistné na všeobecné zdravotní pojištění stát 
 
                          Původní termín: 31. 3. 2011 
                          Nový konečný termín: 30. 4. 2011, 
 
 



 4 

 
 
 
      f) ministrem spravedlnosti a předsedou Legislativní rady vlády 
 
                    fa) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
                          řád, ve znění pozdějších předpisů  
 
      Původní termín: 31. 3. 2011 
                          Nový konečný termín: 30. 4. 2011, 
 
                    fb) Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., 
                          Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů  
 
      Původní termín: 2. 3. 2011 
        Nový konečný termín: 30. 4. 2011, 
 
 
 
      g) místopředsedou vlády a ministrem vnitra  
 
                   Návrh věcného záměru zákona o úřednících  
 
                   Původní termín: 31. 3. 2011 
                   Nový konečný termín: 30. 4. 2011, 
 
 
 
      h) ministrem pro místní rozvoj    
 
                   Návrh věcného záměru zákona o službách spojených s bydlením 
             
                   Původní termín: 30. 4. 2011 
                   Nový konečný termín: 31. 5. 2011, 
 
 
 
     i) ministrem zemědělství 
 
                   Koncepce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství pro období  
                   2011- 2015 
 
                   Původní termín: 31. 3. 2011  
                   Nový konečný termín: 30. 11. 2011, 
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               j)  ministrem obrany 
 
          Návrh na změnu usnesení vlády ze dne 22. května 2000 č. 506                              
                    o koordinaci zahraničních cest členů vlády a o financování vrcholných 
                    návštěv a usnesení vlády ze dne 23. září 1998 č. 628 o zabezpečování 
                    letecké přepravy ústavních činitelů     
 
                    Původní termín: 31. 3. 2011 
                    Nový konečný termín:  30. 9. 2011, 
 
 
 
                k) ministrem dopravy 
 
                   Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury 
 
                   Původní termín: 31. 3. 2011 
         Nový konečný termín: 30. 6. 2011, 
 
 
 
                 l) ministrem životního prostředí 
 
                    Hodnotící zpráva o plnění plánu odpadového hospodářství za rok 2009 
 
                    Původní termín: 31. 12. 2010 
                    Prodloužený termín: 31. 3. 2011 
                    Nový konečný termín: 30. 4. 2011, 
 
 
 
             2. se zrušením úkolů 
 

a) předsedy vlády 
 
                      Návrh zákona, který se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
                      údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
 
 
 

b) ministra financí 
 
            Pokyn k provádění programového financování, 
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c) ministra zdravotnictví 
 
                      Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb.,                 
                      o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti                  
                      zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění 
                      pozdějších předpisů, 
 
  
 

d) ministra zemědělství 
 
                      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním 
                      zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů 
                      (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších 
                      předpisů, 
 
             

 
 
3. se změnou úkolu 

 
                ministra financí 
 
                Návrh zákona o kontrolních mechanismech finančního řízení a o interním 
                auditu ve veřejné správě  
                na úkol 
                Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve   
                veřejné správě 
 
                Nový konečný termín: 30. 6. 2011.  
 
 
Provedou: 

předseda vlády,  
místopředseda vlády a ministr vnitra 
ministři školství, mládeže a tělovýchovy, 
kultury, zdravotnictví, pro místní rozvoj, 
zemědělství, obrany, dopravy, životního prostředí  
a práce a sociálních věcí,  
ministr spravedlnosti a předseda Legislativní 
rady vlády 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v.r. 

 


