
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 25. ledna 2012 č. 59 

 
ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění  

od  1. prosince do 31. prosince 2011  
 
 
 
 
 

 V l á d a  
 
 souhlasí  
  

1. se změnou termínu pro předložení materiálů 
 

      a) předsedou vlády 
 

Pravidla pro vynakládání finančních prostředků státního rozpočtu na 
protidrogovou politiku   
 

 Původní termín: 30. 6. 2011  
         Prodloužený termín: 31. 12. 2011 
         Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 

 
 
      b) ministrem financí 
 

ba) Informace o výsledku jednání se smluvními partnery dohod o podpoře  
              a vzájemné ochraně investic o ukončení jejich platnosti a návrh 
              dalšího postupu České republiky v případě, kde se nepodařilo dohodu                         
              o ukončení platnosti sjednat 

 
     Původní termín: 30. 9. 2011 
     Prodloužený termín: 31.12. 2011 
     Nový konečný termín: 31.12. 2012, 
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bb) Návrh zákona o omezení plateb v hotovosti   
 
      Původní termín: 31.12. 2011  
      Nový konečný termín: 30. 4. 2012, 
 
 

bc) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku 
               České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
               pozdějších předpisů  

 
      Původní termín: 31.12. 2011 
      Nový konečný termín: 31. 1. 2012, 
 
 
bd) Pravidla pro nákup zboží a služeb v oblasti Informačních a 

               komunikačních technologií hrazených ze státního rozpočtu  
 
      Původní termín: 30. 9. 2011 
      Prodloužený termín: 31. 12. 2011 
      Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
 
 
be) Další změna Dohody o Mezinárodním měnovém fondu (MMF) 
      v souvislosti se zvýšením členské kvóty  
        
      Původní termín: 31. 12. 2011 
      Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
bf) Návrh Smlouvy o strategické spolupráci České republiky a společnosti 
      SAP ČR, spol. s r.o. 
 
      Původní termín: 10. 9. 2011 
      Prodloužený termín: 31. 12. 2011 
      Nový konečný termín: 30. 6. 2012,  

  
 
 
      c) ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 
 

          Návrh zákona o podpoře sportu 
                           

          Původní termín: 31. 12. 2011 
          Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
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      d) ministryní kultury 
 
          da) Aktualizace Programu péče o národní kulturní poklad  
            
                  Původní termín: 31. 10. 2011 
                          Prodloužený termín: 31. 12. 2011  
                Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
 
 
          db) Rok České hudby 2014/Česká hudba 2014 
 
                 Původní termín: 31. 12. 2011 
       Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
 
 
          dc) Národní strategie digitalizace kulturního obsahu  
 
      Původní termín: 31. 12. 2011 
                          Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
 
 e) ministrem zdravotnictví 
 
 ea) Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2011 až 2013 
  
                Původní termín: 30. 6. 2011 
                Prodloužený termín: 31. 12. 2011 
                Nový konečný termín: 30. 6. 2012,               
 
 

        eb) Věcný záměr zákona o univerzitních nemocnicích 
 

    Původní termín: 31. 12. 2011 
       Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
 
 

  ec) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, 
               odběrech a transplantacích  tkání a orgánů a o změně některých 
               zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů 
 
               Původní termín: 31. 12. 2011 

                          Nový konečný termín: 30. 4. 2012, 
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   ed) Návrh zákona, kterým se mění zákon  č. 167/1998 Sb., o návykových    

      látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších  
      předpisů 

 
               Původní termín: 31. 12. 2011 

  Nový konečný termín: 29. 2. 2012, 
 
 
         ee) Návrh zákona o prekursorech drog  
 
     Původní termín: 31. 12. 2011 
     Nový konečný termín: 29. 2. 2012, 
          
 

ef) Národní akční plán realizace Strategie rozvoje paliativní péče                  
              v České republice na období let 2011 až 2015 

 
       Původní termín: 31. 12. 2011 
       Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
eg) Komplexní řešení přístupu cizinců ke zdravotní péči 
 
      Původní termín: 31. 12. 2011, 
      Nový konečný termín: 29. 2. 2012, 

 
 
      f) ministrem spravedlnosti 
 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 
(zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů  

  
         Původní termín: 30. 9. 2011 
         Prodloužený termín: 31. 12. 2011 
         Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
 
 
                 g) ministrem vnitra  
 
                     ga) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
                           znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 ‚Sb., o krajích, ve znění 
                           pozdějších předpisů a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, 
                           ve znění pozdějších předpisů   
 
       Původní termín: 31. 12. 2011  
                          Nový konečný termín: 29. 2. 2012, 
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                     gb) Návrh  věcného záměru volebního zákoníku  
 
          Původní termín: 31. 12. 2011 
                           Nový konečný termín: 29. 2. 2012,  
 
 
   gc) Informace k projednání návrhu věcného záměru volebního zákoníku 
 
    Původní termín: 31. 12. 2011 
                           Nový konečný termín: 29. 2. 2012, 
 
 
           gd) Návrh organizace provozu základních registrů, návrh způsobu 
                          finančního krytí provozu základních registrů po 1. červenci 2012 a 
                           návrh řešení dalších problémových oblastí 
          
            Původní termín: 30. 11. 2011 
            Prodloužený termín: 31. 12. 2011  
            Nový konečný termín: 29. 2. 2012, 
 
 

     ge) Podání návrhu na pozastavení činnosti Komunistické strany Čech a      
                Moravy 
 
                Původní termín: 23. 12. 2011 
                Nový konečný termín: 31. 1. 2012, 
 
 

  h) ministrem průmyslu a obchodu 
 
 
                     ha) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových                         
                           zásobách ropy, ve znění pozdějších předpisů 
  
            Původní termín: 31. 12. 2011 
            Nový konečný termín: 29. 2. 2012, 
 
 
                     hb) Aktualizace Surovinové politiky České republiky  
 
                           Původní termín: 31. 12. 2011 
                           Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
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           hc) Aktualizace Státní energetické koncepce 
 
        Původní termín: 31. 12. 2011 
        Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
           hd) Výsledky Analýzy schvalovacích procesů pro energetické stavby      
                           včetně návrhů řešení  

 
        Původní termín: 31. 12. 2011 
         Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
 
 
                     he) Návrh kandidáta na předsedu Správy státních hmotných rezerv 
 
       Původní termín: 31. 12. 2011 
       Nový konečný termín: 31. 1. 2012, 
 
 
 
       i)  ministrem pro místní rozvoj 
 

Nominace člena a náhradníka České  republiky do Výboru regionů 
          (Committee of the Regions) pro funkční období let 2010 až 2014 - 
          nominace asociace krajů České republiky 

 
Původní termín: 9. 12. 2011 
Nový konečný termín: 31. 5. 2012, 
 

 
         j)  ministrem zemědělství 
 

ja) Návrh zákona o zrušení zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém 
                  fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, o změně 
                  zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 
                  úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických 
                  vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 
                  předpisů, a o změně souvisejících zákonů  

 
      Původní termín: 30. 9. 2011 

         Prodloužený termín: 31. 12. 2011 
         Nový konečný termín: 31. 1. 2012, 
 
 
 jb) Akční plán České republiky pro biomasu na období let 2012 až 2020 
 
        Původní termín: 31. 12. 2011 
        Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
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  jc) Zásady státní lesnické politiky  
 
        Původní termín: 31. 12. 2011 
        Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
 
         k) ministrem obrany 
                       
                      ka) 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. 12. 2011 
        Nový konečný termín: 30. 4. 2012, 
 
 
  kb) Bezúplatný převod některého nemovitého majetku státu  
                            (komunikací), s nímž má právo hospodařit podnik Vojenské lesy a 
                           statky ČR, s.p., do vlastnictví územních samosprávných celků  
 
        Původní termín: 31. 7. 2011 
        Prodloužený termín: 31. 12. 2011 
        Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 

kc) 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 

 
       Původní termín: 30. 9. 2011 
      Prodloužený termín: 31. 12. 2011 
      Nový konečný termín: 31. 7. 2012, 
 
 
 

l) ministrem životního prostředí 
 
     la) Žádost o povolení výjimky podle § 43 zákona č. 114/1992 Sb.,                      
         o ochraně přírody a krajiny ze zákazů ve zvláště chráněných územích   
          pro účely zlepšení plavebních podmínek na dolním Labi  
 
      Původní termín: 31. 5. 2005 

     Prodloužený termín: 31. 12. 2011 
     Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
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     lb) Možnost použití výnosů z aukcí povolenek ke kompenzaci nárůstu 
           cen elektřiny z fotovoltaických elektráren 
 
       Původní termín: 10. 11. 2010 
       Prodloužený termín: 31. 12. 2011 
       Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
     lc) Zpráva o výsledcích analýzy účinnosti stávajících nástrojů a výkonu 
          veřejné správy souvisejících s problematikou rozpínání sídel spolu 
          s rámcovým návrhem řešení z ní vyplývajících 
 
      Původní termín: 30. 6. 2011 
      Prodloužený termín: 31. 12. 2011 
      Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
      ld) 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. 12. 2011 
 Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
 
 
      le) Návrh zákona o Národním parku Křivoklátsko 
 

      Původní termín: 31. 12. 2011 
      Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 

 
 
      lf) Potenciál snižování emisí znečišťujících látek 
 
       Původní termín: 30. 9. 2011 
       Prodloužený termín: 31. 12. 2011 
       Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
 lg) Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích 
 
       Původní termín: 30. 11. 2011 
       Prodloužený termín: 31. 12. 2011 
       Nový konečný termín: 31. 1. 2012, 
 
 
 
 
 



 9 

 
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 

 
 
 lh) Hodnotící zpráva Plánu odpadového hospodářství České republiky 
 
 Původní termín: 31. 12. 2011 
 Nový konečný termín: 29. 2. 2012, 
 
 
      li) Státní politika životního prostředí České republiky na období                
          let 2012 až 2020 
 
       Původní termín: 31. 12. 2011 
       Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
 
 
 
 m) předsedou Správy státních hmotných rezerv 

 
                      Návrh na další optimalizaci skladby a množství ochraňovaných            
                      hmotných rezerv 
 
  Původní termín: 31. 12. 2011 
                      Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 

 
 
 
 
 
 

2. se zrušením úkolů 
 
 

a) předsedy vlády 
 
   Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení  
   výsledků ukončených programů platná pro rok 2012, 

 
 

b) ministra práce a sociálních věcí 
 
Informace o stavu plnění priorit a opatření uvedených ve strategické části    

        Zhodnocení koncepce podpory rozvoje neziskového sektoru, 
 

        Návrh zákona o službách péče o děti a o změně některých zákonů, 
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     c) ministra vnitra  

 
    Vyhodnocení Národního plánu pro řízení ochrany státních hranic a      
    správné provádění schengenského acquis 2010 (Národní schengenský plán 
    2010),  

 
 

d) ministra průmyslu a obchodu 
 
 
    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití       
    nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
 
 
e) ministra obrany 
 
 

Návrh zákona o protikomunistickém odboji a odporu proti komunismu, 
 
 

f) ministra dopravy 
 
 
    Aktualizace Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 až 2013. 

 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády, 
ministři financí, školství, mládeže a tělovýchovy, 
práce a sociálních věcí, zdravotnictví, 
spravedlnosti, vnitra, průmyslu a obchodu,  
pro  místní rozvoj, zemědělství, obrany, dopravy, 
životního prostředí,  
ministryně kultury, 
předseda Správy státních hmotných rezerv 
 
 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.   

 
 


