Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2003
4. volební období

UPRAVENÁ POZVÁNKA
na 19. schůzi
hospodářského výboru,
která se koná

ve dnech 1. – 2. října 2003
ve školícím středisku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Lipnici nad Sázavou
___________________________________________________________________________

Program:
Středa 1. října 2003
8.00 hodin
1.
Odjezd autobusu z Valdštejnského náměstí.
10.00 hodin
2.
Příjezd a ubytování.
11.30 – 13.00 hodin
3.
Oběd.
13.00 hodin
4.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č.
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů – tisk 107.
Předkládá: zástupce Hl. m Prahy
Zpravodaj: posl. E. Vávra
13.30 hodin
5.
Seminář na téma „Dopad daňových zákonů na malé a střední podnikatele“.
Uvede: zástupce MF ČR a MPO ČR
15.30 hodin
6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů – tisk 316.
Předkládá: zástupce MD ČR
Zpravodaj: posl. J. Schling

Čtvrtek 2. října 2003
9.00 hodin
7.
Vládní návrh zákona o veřejných zakázkách – tisk 363.
Předkládá: zástupce MMR ČR
Zpravodaj: posl. M. Kala
12.00 hodin
O b ě d.
13.30 hodin
8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů – tisk 357.
Předkládá: zástupce MŽP ČR
Zpravodaj: posl. M. Kala
14.30 hodin
9.
Vládní návrh zákona, kterým se předkládá zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování
vlivů na životní prostředí) – tisk 354.
Předkládá: zástupce MŽP
Zpravodaj: posl. J. Schling

10.

Návrh programu příští schůze hospodářského výboru.

Odjezd do Prahy.

Ing. Josef H o j d a r , v.r.
předseda výboru

V Praze dne 25. září 2003

