
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 24. října 2012. č. 782 

 
ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění 

od 1. září do 30. září 2012 
 
 

 
Vláda    

 
            souhlasí   
 
            1. se změnou termínu pro předložení materiálů 
 

a) předsedou vlády  
 

Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za 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 2005-2015 v roce 
2011. 

 
                      Původní termín: 31. 7. 2012 
                      Prodloužený termín: 30. 9. 2012 
                      Nový konečný termín: 31. 10. 2012, 
 
 

b) ministrem financí 
 
                      ba) Analýza možností zvýšení ochoty daňových poplatníků dobrovolně 
                            plnit povinnosti dané daňovými právními předpisy prostřednictvím 
                            zmírnění některých správních či trestních sankcí  
 
                            Původní termín: 30. 6. 2012 
                            Prodloužený termín: 30. 9. 2012 
                            Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
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                     bb) Návrh zákona o pravidlech pro výběr odborníků do funkcí ředitelů               
                           a členů dozorčích rad státních podniků a členů orgánů obchodních 
                           společností s majetkovou účastí státu a územních samosprávných 
                           celků   
 
                           Původní termín: 30. 9. 2011 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
 
                 c) 1. místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí 

 
Zajištění koordinace, financování a realizace vrcholných návštěv                       

           a pracovních zahraničních návštěv ústavních činitelů a vedoucích 
           ústředních správních úřadů 

 
Původní termín: 15. 9. 2012 
Nový konečný termín: 31. 10. 2012, 
 
 
 

 
d) ministrem zdravotnictví  

 
da) 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. 9. 2012 
      Nový konečný termín: 28. 2. 2013, 
 
 
db) Zřízení Ústřední epidemiologické komise a krajských epidemio-             
      logických komisí, uložení povinnosti zpracovat a aktualizovat 
      pandemické plány a povinnosti zdravotních pojišťoven sdělovat 
      Ministerstvu zdravotnictví dostupná data vztahující se ke kontrole 
      vakcinace proti sezónní chřipce v připravovaném návrhu novely 
      zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
 
      Původní termín: 30. 9. 2012 
      Nový konečný termín: 30. 4. 2013, 
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dc) Věcný záměr zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem                  
      a řízení hluku v komunálním prostředí (zákon o hluku) 
 
      Původní termín: 30. 6. 2012 
      Prodloužený termín: 30. 9. 2012 
      Nový konečný termín: 28. 2. 2013, 
 
 
 

e) ministrem spravedlnosti  
 

ea) Návrh na zvýšení závazného objemu prostředků na platy 
     zaměstnanců a souvisejících výdajů v resortu justice v letech 2012 až 
     2014 
 
    Původní termín: 30. 1. 2012 
    Prodloužený termín: 30. 9. 2012 
    Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
eb) 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 
     Prodloužený termín: 30. 9. 2012 
     Nový konečný termín: 31. 10. 2012, 
 
 
 

f) ministrem vnitra 
 

fa) Návrh zákona o úřednících veřejné správy 
 
      Původní termín: 30. 9. 2012 
      Nový konečný termín: 30. 11. 2012, 
 
 
fb) Změna Koncepce rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné 
      správy 
 
      Původní termín: 30. 9. 2012 
      Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
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g) ministrem průmyslu a obchodu 

 
                      Plán činnosti SÚRAO na rok 2013, tříletý plán a dlouhodobý plán 
 
                      Původní termín: 30. 9. 2012 
                      Nový konečný termín: 30. 11. 2012, 
 
 
 

h) ministrem pro místní rozvoj 
 

Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 
2014-2020  
 
Původní termín: 30. 9. 2012 
Nový konečný termín: 28. 2. 2013, 

 
 

 
i) ministrem obrany 

 
ia) Plán Operační přípravy státního území České republiky na léta 2013 
      až 2016 
 
      Původní termín: 30. 9. 2012 
      Nový konečný termín: 30. 11. 2012, 
 
 
ib) Aktualizace Směrnice k výběru objektů obranné infrastruktury                 
     a zpracování dokumentace 
 
     Původní termín: 30. 9. 2012 
     Nový konečný termín: 30. 11. 2012, 
 
 
 

j) ministrem dopravy 
 

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 
Prodloužený termín: 30. 9. 2012 
Nový konečný termín: 31. 10. 2012, 
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k) ministrem životního prostředí 

 
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2011 
 
Původní termín: 30. 9. 2012 
Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 

 
 
              2. se zrušením úkolu 
 

 a) ministra spravedlnosti 
 
                     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení  
                     soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, 
 
 
 
                  b) ministra zemědělství 
 
                      Rezerva státních pozemků podle § 2 odst. 14 zákona č. 569/1991 Sb.,              
                      o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů pro 
                      Ministerstvo životního prostředí.  
 
 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády,  
1. místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, 
ministři financí, zdravotnictví, spravedlnosti,  
vnitra, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj, 
obrany, dopravy, životního prostředí, 
zemědělství 
 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

 
 


