
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 22. října 2007 č. 1182 

 
ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění 

od 1. září do 30. září 2007 
 
 
            Vláda    
 
            souhlasí   
 
            1. se změnou termínu pro předložení materiálů 
                  
                 a)  ministrem financí 
 
                     aa) Informace o průběhu a výsledcích renegociace Dohody mezi 
                           Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní 
                           Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic. 
 
                           Původní termín: 31. 10. 2006 
                           Prodloužený termín: 31. 10. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 10. 2008, 
 
 
                     ab) Návrh zákona o pojišťovnictví 
 
                           Původní termín: 30. 6. 2007 
                           Prodloužený termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2007, 
 
 
                     ac) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani 
                           z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 10. 2007, 
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                     ad) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a 
                           o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 10. 2007, 
 
 
                     ae) Převod kapitálového vkladu České republiky ve Světové bance 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2007, 
 
 
                     af) Analýza možnosti jednorázových jednoletých daňových prázdnin pro 
                           živnostníky (OSVČ) - PCV 02.09. 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Termín plnění: průběžně, 
 
 
                     ag) Informace o způsobu řešení úhrady nákladů na zabezpečení 
                           administrativních kapacit auditního orgánu a pověřených subjektů 
                           auditního orgánu při zajištění auditních činností při čerpání finančních 
                           prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie 
                           na období let 2007 až 2013 
 
                           Původní termín: 13. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 10. 2007, 
 
                              
 
 
                 b) ministrem zahraničních věcí 
 
                     Návrh rozhodnutí o využití či nevyužití utajované části systému Evropské 
                     unie Extranet ČR pro vnitrostátní distribuci utajovaných dokumentů Rady 
                     Evropské unie 
 
                     Původní termín: 30. 9. 2007 
                     Nový konečný termín: 31. 3. 2008, 
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VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 
 
                 c) ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 
 
                     ca) Návrh zákona o omezení dostupnosti látek a metod s dopingovým 
                           účinkem   
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 1. 2008, 
 
 
                     cb) Žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí 
                           částky 500 mil. Kč z vládní rozpočtové rezervy na financování 
                           informačních a komunikačních služeb ve školách v roce 2007 a 
                           souhlas s čerpáním prostředků rezervního fondu Ministerstva školství, 
                           mládeže a tělovýchovy ve výši 80 mil. Kč 
 
                           Původní termín: 18. 7. 2007 
                           Prodloužený termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 30. 11. 2007, 
 
 
                     cc) Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji (NSVUR) 
 
                           Původní termín: 22. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 29. 2. 2008, 
 
 
 
 
                 d) místopředsedou vlády a ministrem práce a sociálních věcí 
 
                     da) Zpráva o činnosti orgánů inspekce práce a o stavu v oblasti 
                           bezpečnosti práce za rok 2006 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 10. 2007, 
 
 
                     db) Zpráva o plnění Národní koncepce rodinné politiky a aktualizovaná 
                           verze Národní koncepce rodinné politiky - PCV 03.08., 09.06. 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 29. 2. 2008, 
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                     dc) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém 
                           pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o 
                           pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 
                           zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o 
                           pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších 
                           předpisů 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2007, 
 
 
 
 
                 e) ministrem zdravotnictví 
 
                     ea) Věcný záměr zákona o zdravotnické záchranné službě 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2007, 
 
 
                     eb) Věcný záměr zákona o specifických zdravotních službách 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2007, 
 
 
                     ec) Resortní program výzkumu a vývoje - MZ II na léta 2007-2011 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 15. 11. 2007, 
 
 
 
 
                 f) ministrem spravedlnosti 
 
                     fa) Harmonogram prací projektu elektronické justice včetně provedení 
                           procesní analýzy a přípravy rozboru legislativních změn 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007                            
                           Nový konečný termín: 31. 10. 2007, 
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                     fb) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní 
                           zákoník, ve znění pozdějších předpisů (2. směrnice a § 196a) 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 30. 11. 2007, 
 
 
                     fc) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní 
                           řád, ve znění pozdějších předpisů 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 15. 11. 2007, 
 
 
                     fd) Analýza právní úpravy institutu agenta 
 
                           Původní termín: 29. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2007, 
 
 
 
                 g) ministrem vnitra 
 
                     ga) Doporučení pro provedení organizačního, funkčního, procesního a 
                           informačního auditu ve vybraných ministerstvech (Procesní audity) 
 
                           Původní termín: 17. 9. 2005 
                           Prodloužený termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 3. 2008, 
 
 
                     gb) Zpráva o průběhu zkušebního provozu služby Portálu veřejné správy 
                           při zjišťování údajů z území 
 
                           Původní termín: 31. 12. 2006 
                           Prodloužený termín: 31. 12. 2007 
                           Nový konečný termín: 30. 6. 2008, 
 
 
                     gc) Problematika efektivnější kontroly používání operativních pátracích 
                           prostředků 
 
                           Původní termín: 29. 9. 2007 
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                           Nový konečný termín: 31. 3. 2008, 
 
 
 
                 h) ministrem průmyslu a obchodu 
 
                     Regionální dohoda pro plánování digitálního rozhlasového a televizního 
                     vysílání v regionu I 
 
                     Původní termín: 28. 2. 2007 
                     Prodloužený termín: 30. 9. 2007 
                     Nový konečný termín: 30. 11. 2007, 
 
 
 
                 i) 1. místopředsedou vlády a ministrem pro místní rozvoj 
 
                     ia) Systém vzdělávání zaměstnanců veřejné správy, zapojených do 
                           systému využívání prostředků strukturálních fondů a Fondu 
                           soudržnosti 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 10. 2007, 
 
 
                     ib) Zpráva o činnosti Meziresortního řídícího výboru Fondu soudržnosti 
                           za programovací období 2004-2006 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2007, 
 
 
 
                 j) ministrem dopravy 
 
                     ja) Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky České republiky pro léta 
                           2005-2013 v roce 2007 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 10. 2007, 
 
 
                     jb) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na 
                           pozemních komunikacích 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2007, 
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                 k) ministryní vlády 
 
                     Rozbor financování nestátních neziskových organizací z vybraných 
                     veřejných rozpočtů v roce 2006 včetně posouzení systému udělování 
                     dotací 
 
                     Původní termín: 30. 9. 2007 
                     Nový konečný termín: 31. 12. 2007, 
 
 
 
 
                 l) vedoucím Úřadu vlády 
 
                     Návrh variant řešení transformace zpravodajských služeb 
 
                     Původní termín: 31. 3. 2007 
                     Nový konečný termín: 30. 9. 2007 
                     Nový konečný termín 15. 11. 2007, 
 
 
 
 
                 m) předsedou Správy státních hmotných rezerv 
 
                     ma) Racionalizace struktury položek hmotných rezerv a jejich 
                           minimálních limitů a orientačních cílových stavů 
 
                           Původní termín: 31. 10. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2007, 
 
 
                     mb) Analýza SWOT jednotlivých problémových působností Správy 
                           státních hmotných rezerv 
 
                           Původní termín: 30. 9. 2007 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2007, 
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            2. se zrušením úkolu 
 
                 a) ministra financí 
 
                     Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
                     poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 
 
 
                 b) místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí 
 
                     Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví bližší podmínky pro poskytování 
                     dotací poskytovatelům sociálních služeb, 
 
 
                 c) ministra vnitra 
 
                     Zákonná úprava evidence nedoplatků veřejných rozpočtů, 
 
 
 
 
            3. se změnou názvu úkolu 
 
                 ministra zdravotnictví 
 
                 Návrh zákona o univerzitních nemocnicích 
 
 
                 na úkol 
 
 
                 Návrh věcného záměru zákona o univerzitních nemocnicích 
 
                 Nový konečný termín: 31. 12. 2007, 
 
 
 
 
 
            4. se sloučením úkolů 
 
                 ministra zdravotnictví 
 
                 Návrh zákona o zdravotnickém zařízení 
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                 a 
 
                 Věcný záměr zákona o zdravotních službách 
 
                 na úkol 
 
 
                 Návrh věcného záměru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich 
                 poskytování 
 
                 Nový konečný termín: 31. 12. 2007, 
 
 
 
            5. se změnou intervalu předkládání materiálu 
 
                 ministra dopravy 
 
                 Informace o stavu přípravy a realizace rychlostní silnice R35 na území 
                 Pardubického kraje 
 
                 na půlroční 
 
                 Nový konečný termín: 31. 1. 2008. 
 
                 
Provedou: 

1. místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj, 
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, 
ministryně vlády, 
ministři financí, zahraničních věcí,  
zdravotnictví, spravedlnosti, vnitra,  
průmyslu a obchodu,  dopravy, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
vedoucí Úřadu vlády, 
předseda Správy státních hmotných rezerv 
 
 
 Předseda vlády 

Ing. Mirek Topolánek v. r. 

 


