
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 21. června 2010 č. 484 

 
ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění 

od 1. května do 31. května 2010 
 

          
 
Vláda    

 
            souhlasí   
 
            1. se změnou termínu pro předložení materiálů 
 
                 a) předsedou vlády 
 
                     aa) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných 
                           sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 
 
                           Původní termín: 31. 12. 2009 
                           Prodloužený termín: 30. 6. 2010 
                           Nový konečný termín: 30. 9. 2010, 
 
 
                     ab) Výroční zpráva Rady pro výzkum, vývoj a inovace za rok 2009 
 
                           Původní termín: 31. 5. 2010 
                           Nový konečný termín: 31. 7. 2010, 
 
 
                     ac) Návrh rozdělení výdajů státního rozpočtu na výzkum, experimentální 
                           vývoj a inovace na rok 2011 s výhledem na roky 2012 a 2013 
 
                           Původní termín: 31. 5. 2010 
                           Nový konečný termín: 31. 7. 2010, 
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                     ad) Metodika rozdělování institucionálních prostředků výzkumným 
                           organizacím podle dosažených výsledků a hodnocení výsledků 
                           ukončených programů v roce 2010 
 
                           Původní termín: 31. 5. 2010 
                           Nový konečný termín: 31. 7. 2010, 
 
 
 
 
                 b) ministrem financí 
 
                     ba) Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2011 a 
                           střednědobého výhledu na léta 2012 a 2013 
 
                           Původní termín: 31. 5. 2010 
                           Nový konečný termín: 31. 7. 2010, 
 
 
                     bb) Analýza účinnosti realizace výdajových opatření k dodržení 
                           schváleného deficitu státního rozpočtu České republiky na rok 2010 
 
                           Původní termín: 20. 5. 2010 
                           Nový konečný termín: 31. 7. 2010, 
 
 
 
 
                 c) ministryní školství, mládeže a tělovýchovy 
 
                     ca) Informace o realizaci opatření ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího 
                           kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 08/28 Majetek státu a 
                           prostředky státního rozpočtu v kapitole Ministerstvo školství, mládeže 
                           a tělovýchovy 
 
                           Původní termín: 31. 10. 2009 
                           Prodloužený termín: 31. 5. 2010                      
                           Nový konečný termín: 30. 9. 2010, 
 
 
                     cb) Jmenování členů Akreditační komise 
 
                           Původní termín: 31. 5. 2010 
                           Nový konečný termín: 30. 6. 2010, 
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                 d) ministrem kultury 
 
                     Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví na léta 2009 až 2014 
                     (koncepce rozvoje muzejnictví) 
 
                     Původní termín: 31. 5. 2010 
                     Nový konečný termín: 31. 8. 2010, 
 
 
 
                 e) ministryní zdravotnictví 
 
                     ea) Zdraví 21- Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu 
                           obyvatelstva České republiky - zdraví pro všechny v 21. století 
 
                           Původní termín: 30. 6. 2010 
                           Nový konečný termín: 30. 6. 2011, 
 
 
                     eb) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví 
                           lidu, ve znění pozdějších předpisů 
 
                           Původní termín: 31. 3. 2010 
                           Prodloužený termín: 31. 5. 2010 
                           Nový konečný termín: 30. 11. 2010, 
 
 
            
                 f) ministryní spravedlnosti 
 
                     fa) Návrh zákona o postihu právnických osob za trestné činy 
 
                           Původní termín: 31. 5. 2010 
                           Nový konečný termín: 31. 8. 2010, 
 
 
                     fb) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve 
                           znění zákona č. 306/2009 Sb., a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu 
                           trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 
 
                           Původní termín: 31. 5. 2010 
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                           Nový konečný termín: 31. 8. 2010, 
 
 
                 g) ministrem průmyslu a obchodu 
 
                     ga) Aktualizace státní surovinové politiky 
 
                           Původní termín: 31. 5. 2010 
                           Nový konečný termín: 30. 9. 2010, 
 
 
                     gb) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře 
                           výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých 
                           zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů) 
 
                           Původní termín: 31. 5. 2010 
                           Nový konečný termín: 31. 7. 2010, 
 
 
 
 
                 h) místopředsedou vlády a ministrem obrany 
 
                     Návrh působení sil a prostředků resortu Ministerstva obrany v letech 2011 
                     a 2012 s výhledem na rok 2013 
 
                     Původní termín: 31. 5. 2010 
                     Nový konečný termín: 30. 6. 2010, 
 
 
 
 
                 i) ministryní životního prostředí 
 
                     Řešení pro zavedení Strategického rámce udržitelného rozvoje České 
                     republiky do praxe 
 
                     Původní termín: 31. 5. 2010 
                     Nový konečný termín: 31. 10. 2010, 
 
 
 
                  
            2. se zrušením úkolu 
                     
                 a) místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí 
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                     Věcný záměr zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů, 
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                 b) ministryně školství, mládeže a tělovýchovy 
 
                     Návrh reformy terciárního vzdělávání včetně dalšího postupu řešení, 
 
 
 
                 c) ministra kultury 
 
                     Stanovení dalšího postupu ve věci ratifikace smlouvy se Svatým stolcem, 
 
 
 
                 d) ministryně zdravotnictví 
 
                     da) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách 
                           získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
                           zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících 
                           s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících 
                           zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění 
                           pozdějších předpisů, 
 
                     db) Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 
                           o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
 
 
 
                 e) ministryně spravedlnosti 
 
                     Návrh systemizace příslušníků a početních stavů občanských 
                     zaměstnanců Vězeňské služby České republiky na rok 2011, 
 
 
 
                 f) ministra vnitra 
 
                     fa) Informace o realizaci opatření navržených Ministerstvem vnitra ke 
                           Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce 
                           č. 08/37 Finanční prostředky vynakládané na poradenské služby 
                           ústředními orgány státní správy, 
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                     fb) Informace o výsledku daňové kontroly zaměřené na prošetření 
                           skutečností, zda při hospodaření s prostředky státního rozpočtu 
                           nevznikla Ministerstvu vnitra povinnost odvodu za porušení 
                           rozpočtové kázně podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových 
                           pravidlech. 
 
 
                  
Provedou: 

předseda vlády, 
místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí, 
místopředseda vlády a ministr obrany, 
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, 
spravedlnosti, zdravotnictví, životního prostředí, 
ministři financí, kultury, vnitra, 
průmyslu a obchodu 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Jan Fischer, CSc., v. r. 

 
 
 


