
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 28. listopadu č. 870 

 
ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění 

od 1. října do 31. října 2012  
 
 
 

Vláda    
 
            souhlasí   
 
            1. se změnou termínu pro předložení materiálů 
 
 

a) předsedou vlády  
 

Návrh opatření vlády České republiky pro zlepšení podmínek rozvoje 
hospodářství, podporu podnikání a zaměstnanosti  

 
                      Původní termín: 31. 10. 2012 
                      Nový konečný termín: 30. 11. 2012, 
 
 
 

b) ministrem financí 
 
                     ba) Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části 
                           rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 
                           2013 
 
                           Původní termín: 31. 10. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 3. 2013, 
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                      bb) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém 
                            poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění 
                            pozdějších předpisů  
 
                            Původní termín: 31. 10. 2012 
                            Prodloužený termín: 31. 12. 2012, 
 
 

                
c) ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 

 
ca) Program základního a aplikovaného výzkumu a vývoje a budování 
      center excelence specificky zaměřený na oblast kosmických aktivit  
 
      Původní termín: 30. 4. 2012 
      Prodloužený termín: 31. 12. 2012 
      Nový konečný termín: 30. 11. 2013, 
 
 
cb) Aktualizace dokumentace programu Rozvoj a obnova materiálně 
      technické základny veřejných vysokých škol 
 
      Původní termín: 30. 11. 2012 
      Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 

 
 
 

d) ministryní práce a sociálních věcí  
 

da) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády                                    
      č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
      službách a správě, ve znění pozdějších předpisů  
 
      Původní termín: 31. 10. 2012 
      Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
 
db) Návrh věcného záměru zákona o stávce a výluce  
 
      Původní termín: 31. 10. 2012 
      Nový konečný termín: 30. 6. 2013, 
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e) ministrem vnitra  

 
ea) Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu 
     po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo 
     nemoci z povolání a o úpravě nákladů na výživu pozůstalých   
 
     Původní termín: 31. 10. 2012 
     Nový konečný termín: 15. 12. 2012, 
 
 
eb) Návrh legislativních změn podle variant doporučených v Analýze 
     účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím 
 
     Původní termín : 31. 10. 2012 
     Nový konečný termín: 31. 1. 2013, 
 
 
ec) Návrh zákona, který bude obsahovat úpravu působnosti Ministerstva 
     vnitra ve vazbě na zákon o veřejném rejstříku právnických osob,                   
     do něhož se zapisují též spolky, a to v souladu s novou právní 
     úpravou spolkového práva, obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., 
     občanský zákoník a úpravu působnosti a registrace organizací 
     s mezinárodním  prvkem 
 
     Původní termín: 6. 10. 2012 
     Nový konečný termín: 31. 3. 2013, 
 
 
ed) Návrh zákona o dohledu nad hospodařením politických stran                      
     a politických hnutí a o změně některých dalších zákonů  
 
     Původní termín: 19. 10. 2012   
     Nový konečný termín: 30. 11. 2012, 
 
 
 

f) ministrem průmyslu a obchodu 
 

Zpráva o stavu implementace Strategie mezinárodní konkurence-
schopnosti České republiky pro období 2012-2020  
 
Původní termín: 31. 10. 2012 
Nový konečný termín: 31. 5. 2013, 
 
 



 4 

 
g) ministrem pro místní rozvoj  

 
Návrh Strategie regionálního rozvoje České republiky na období               
2014-2020  

 
                      Původní termín: 31. 10. 2012 
                      Nový konečný termín: 31. 3. 2013, 
 
 
 

h) ministrem obrany 
 

ha) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných 
     veteránech, ve znění pozdějších předpisů   
 
     Původní termín: 31. 12. 2011 
     Prodloužený termín: 31. 10. 2012 
     Nový konečný termín: 31. 3. 2013, 

 
 
                      hb) Návrh zákona o služebním platu vojáků z povolání 
 
                           Původní termín: 31. 3. 2012 
                           Prodloužený termín: 31. 10. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 1. 2013, 
 
 
                      hc) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích 
                           z povolání, ve znění pozdějších předpisů  
 
                           Původní termín: 31. 3. 2012 
                           Prodloužený termín: 31. 10. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 1. 2013, 
 
 
                      hd) Koncepce mobilizace ozbrojených sil České republiky 
 
                           Původní termín: 31. 10. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
                      he) Koncepce aktivní zálohy ozbrojených sil České republiky 
 
                           Původní termín: 31. 10. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
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i) ministrem dopravy  

 
ia) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
     komunikacích, ve znění pozdějších předpisů  
 
     Původní termín: 30. 6. 2012 
     Prodloužený termín: 31. 10. 2012 
     Nový konečný termín: 30. 11. 2012, 
 
 
ib) Analýza proveditelnosti a výhodnosti realizace projektu formou PPP, 
     která naplní požadavky zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných             
     zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a bude dostatečně odborným 
     ekonomickým odůvodněním účelnosti zadání zakázky formou PPP 
     v režimu tohoto zákona 
 
     Původní termín: 30. 11. 2012 
     Nový konečný termín: 31. 3. 2013, 
 
 
ic) Zpráva o schvalování projektu Prodloužení trasy A metra v Praze – 
     provozní úsek V. A Dejvická (mimo) – Motol, a to na úrovni            
     Evropské komise a pro případ jeho zamítnutí ze strany Evropské 
     komise seznam náhradních projektů zajišťujících vyčerpání alokace 
     Operačního programu Doprava, oblasti podpory 5.1, doplnění 
     v případě nutnosti i adekvátním návrhem revize programového 
     dokumentu Operačního programu Doprava  
 
     Původní termín: 31. 10. 2012 
     Nový konečný termín: 28. 2. 2013, 
 
 
 

j) ministrem životního prostředí 
 

ja) 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. 10. 2012 
     Nový konečný termín: 31. 1. 2013, 
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jb) Politika ochrany klimatu v České republice  
 
     Původní termín: 31. 12. 2012 
     Nový konečný termín: 31. 7. 2013, 
 
 
 

k) místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády 
 

Návrh zákona o lobbingu   
 
Původní termín: 31. 8. 2012 
Prodloužený termín: 31. 10. 2012 
Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 

 
 
 
              2. se zrušením úkolu 
 

 a) ministra financí 
 
                     aa) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb.,                                 
                           o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
 
 
                     ab) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím 
                           zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví,                
                           ve znění pozdějších předpisů,  
 
 
                     ac) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se 
                           stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev 
                           a obchodníků s cennými papíry a obezřetnostního dohledu nad nimi,  
 
 
 
 
                  b) ministra zdravotnictví 
 
                      ba) Návrh zákona o zdravotních pojišťovnách,  
 
 
                      bb)  Návrh zařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb.,                  
                             o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení 
                             vlády č. 106/2010 Sb., 
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                  c) ministra vnitra 
 
                      Novela zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
                      pozdějších předpisů, kterou bude zařazen do jeho sazebníku správní 
                      poplatek za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod, 
 
 
 
                  d) ministra průmyslu a obchodu 
 
                      Věcný záměr zákona o komoditních burzách, 
 
 
 
                  e) ministra obrany 
 
                      ea) Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví výše služebních tarifů, 
                            seznam speciálních odborností, kterým je poskytován kvalifikační 
                            příplatek a jeho výše a druhy činností, za které náleží zvláštní 
                            příplatek, 
 
 
                      eb) Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob 
                            poskytování údajů do informačního systému o platech, 
 
 
 
                  f) ministra dopravy 
 
                      Věcný záměr zákona o silniční dopravě, 
 
 
 
                  g) ministra životního prostředí 
 
                      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, 
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              3. se změnou úkolu 
 
                  ministra financí 
 
                  Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního 
                  dluhu splatných v letech 2013 a 2014 a na úhradu jistin státních dluhopisů 
                  odkupovaných z trhu v letech 2013 a 2014 
 
                  na úkol 
 
                  Návrh zákona o dluhopisech na úhradu části schodku státního rozpočtu na 
                  rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a dalších závazků státu 
                  splatných v roce 2013 
 
                  Nový konečný termín: 15. 12. 2012, 
 
 
              4. se sloučením úkolů 
 
                  ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
 
                  Program rozvoje lidských zdrojů pro oblast kosmických aktivit   
 
                  a 
 
                  Program rozvoje lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 
 
                  na úkol 
 
                  Návrh Programu rozvoje lidských zdrojů pro výzkum a vývoj 
 
                  Nový konečný termín: 30. 11. 2013. 
 
 
 
Provedou: 

předseda vlády,  
místopředsedkyně vlády 
a předsedkyně Legislativní rady vlády, 
ministryně práce a sociálních věcí, 
ministři financí, zdravotnictví, 
školství, mládeže a tělovýchovy, 
vnitra, průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj 
obrany, dopravy, životního prostředí 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

 


