
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 14. listopadu 2012 č. 830 

 
ke Zprávě o stavu přidělování gescí a plnění legislativních závazků vyplývajících  

z členství České republiky v Evropské unii za 3. čtvrtletí 2012 
 

 
             Vláda 

 
             I. bere na vědomí Zprávu o stavu přidělování gescí a plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za 3. čtvrtletí 2012, 
uvedenou v části III a IV materiálu č.j. 1138/12; 
 
            II. ukládá 
 
                1. ministru zdravotnictví zasadit se o co nejrychlejší přijetí návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a 
orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších     
předpisů, a návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a             
o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 
předpisů, a přijmout návrhy vyhlášek, uvedených v příloze č. 1 tohoto usnesení tak, 
aby mohly být vyhlášeny ve Sbírce zákonů České republiky současně s vyhlášením 
zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých    
souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, 
 
                2. předsedovi Správy státních hmotných rezerv přijmout návrh vyhlášky 
o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách    
ropy, o výpočtu výše nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování 
nouzových zásob ropy, tak, aby mohla být vyhlášena ve Sbírce zákonů České repub-
liky současně s vyhlášením zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., 
o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvise-
jících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), 
 
                3. ministru spravedlnosti 
 
                    a) předložit do 21. listopadu 2012 vstupní srovnávací tabulku ke směrnici 
Evropského Parlamentu a Rady 2012/13/EU ze dne 22. května 2012 o právu na        
informace v trestním řízení, 
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                    b) vyjasnit do 21. listopadu 2012 způsob implementace předpisů Evropské 
unie jiných než směrnic, uvedených v příloze č. 2 tohoto usnesení, a výsledky tohoto 
posouzení vložit do databáze Informačního systému pro aproximaci práva. 
 
 
 
Provedou: 

ministři spravedlnosti, 
zdravotnictví,  
předseda Správy státních hmotných rezerv 
 
Na vědomí: 

guvernér České národní banky, 
prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, 
předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů 
 
 
 
 

 Předseda vlády 
 RNDr. Petr Nečas, v. r.  

  
 
 


