
 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ  

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 22. února 2012 č. 110 

 
ke zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění 

od 1. ledna do 31. ledna 2012 
             
 
 

Vláda    
 
            souhlasí   
 
            1. se změnou termínu pro předložení materiálů 
 
                 a) ministrem financí 
 
                     aa) Informace o stavu plnění Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců  
                          a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 
                          33 %, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených 
                          zákonem nebo ministerstvem  
  
                           Původní termín: 31. 10. 2010 
                           Prodloužený termín: 29. 2. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 5. 2012, 
 
 
                     ab) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních 
                           poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
 
                           Původní termín: 30. 11. 2011 
                           Prodloužený termín: 31. 1. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
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                      ac) 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 
                           Prodloužený termín: 31. 1. 2012 
                           Nový konečný termín: 29. 2. 2012, 
 
 
                      ad) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb.,                               
                            o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním 
                            samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon                         
                            o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů 
 
                            Původní termín: 15. 1. 2012, 
                            Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
 
 
                      ae) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 676/2004 Sb., o povinném 
                            značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 
                            znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 
 
                            Původní termín: 31. 1. 2012 
                            Nový konečný termín: 31. 5. 2012, 
 
 
 
                 b) ministrem školství, mládeže a tělovýchovy 
 
                     Informace o průběžném věcném a ekonomickém plnění jednotlivých 
                     programů podpory rozvoje informačních a komunikačních technologií ve 
                     školách v letech 2009 až 2013 
 
                     Původní termín: 31. 1. 2012 
                     Nový konečný termín: 29. 2. 2012, 
 
 
 
                 c) ministrem spravedlnosti 
 
                     ca) Návrh na přistoupení k Úmluvě o ochraně finančních zájmů 
                           Evropských společenství a jejím protokolům 
  
                           Původní termín: 30. 11. 2011 
                           Prodloužený termín: 31. 1. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 3.  2012, 
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                     cb) Návrh na přistoupení k Úmluvě o boji proti korupci úředníků 
                           Evropských společenství nebo členských států Evropské unie   
 
                           Původní termín: 30. 11. 2011 
                           Nový konečný termín: 31. 1. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
 
 
                     cc) Návrh na přistoupení k Organizaci pro evropské veřejné právo 
                           (EPLO)  
 
                           Původní termín: 30. 11. 2011 
                           Prodloužený termín: 31. 1. 2012 
                           Nový konečný termín: 30. 6. 2012, 
 
 
                      cd) Návrh na zvýšení závazného objemu prostředků na platy 
                            zaměstnanců a souvisejících výdajů v resortu justice v letech 2012 až 
                            2014 
 
                           Původní termín: 31. 1. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
 
 
 
                 d) ministrem průmyslu a obchodu 
 
                     Návrh kandidáta na předsedu Správy státních hmotných rezerv   
 
                     Původní termín: 31. 12. 2011 
                     Prodloužený termín: 31. 1. 2012 
                     Nový konečný termín: 29. 2. 2012, 
 
 
 
                 e) ministrem pro místní rozvoj 
 
                     ea) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 
                          omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon                         
                          o vyvlastnění) a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací  
                          a dani z převodu nemovitostí  
 
                          Původní termín: 30. 11. 2011 
                          Prodloužený termín: 31. 1. 2012 
                          Nový konečný termín: 29. 2. 2012, 
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                     eb) Seznam komodit vhodných pro automatickou metodu hodnocení                 
                           a elektronické aukce  
 
                           Původní termín: 31. 3. 1012 
                           Nový konečný termín: 30. 11. 2012, 
 
 
                    ec) Vyhodnocení účinků nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách 
                          poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje 
                          bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území 
                          České republiky   
 
                          Původní termín: 29. 2. 2012 
                          Nový konečný termín: 31. 12. 2012, 
 
 
 
                 f) ministrem životního prostředí 
 
                     Informace o kvalitě ovzduší a spojených zdravotních rizicích  
 
                     Původní termín: 30. 11. 2011 
                     Prodloužený termín: 31. 1. 2012 
                     Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
                                              
 
 
 
                 g) místopředsedkyní vlády a předsedkyní Legislativní rady vlády  
                      
                     Akční plán k dosažení otevřeného vládnutí a naplňování zásad open 
                     Government Partnership  
 
                           Původní termín: 29. 2. 2012 
                           Nový konečný termín: 31. 3. 2012, 
 
 
 
                 h) vedoucím Úřadu vlády 
 
                    Návrh postupu pro přípravu systemizace v orgánech státní správy  
 
                     Původní termín: 31. 1. 2012 
                     Nový konečný termín: 31. 5. 2012, 
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            2. se zrušením úkolu 
 

a) ministryně kultury   
 

                     Informace o schválených prováděcích smluvních dokumentech ke 
                     smlouvám o spolupráci v oblasti kultury v roce 2011,  

 
b) ministra práce a sociálních věcí  
 

                     Informace o schválených prováděcích smluvních dokumentech ke 
                     smlouvám o sociálním zabezpečení v roce 2011, 
                 
                c) ministra průmyslu a obchodu 
 
                     ca) Informace o schválených protokolech a jiných prováděcích smluvních 
                           dokumentech ke smlouvám z oblasti průmyslu a obchodu v roce 
                           2011,  
 
                     cb) Informace o průběhu a výsledcích 24. zasedání Generální konference 
                           pro váhy a míry spolu s návrhy na další postup, v případě, že usnesení 
                           schválená na Zasedání překročí rámec jejich návrhu a budou 
                           vyžadovat souhlas vlády České republiky, 
 
                 d) ministra pro místní rozvoj 
 
                     Konsolidovaný plán podpory cestovního ruchu na léta 2011, 2012 a 2013, 
 
                  e) ministra životního prostředí 
 
                      Návrh novely zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 
                      pozdějších předpisů. 
 

Provedou: 

místopředsedkyně vlády 
a předsedkyně Legislativní rady vlády, 
ministři financí, školství, mládeže a tělovýchovy,  
práce a sociálních věcí, spravedlnosti,  průmyslu a obchodu,  
pro místní rozvoj, životního prostředí,  
ministryně kultury, vedoucí Úřadu vlády 
 
 

 1. místopředseda vlády 
 Karel Schwarzenberg, v. r.   

 


