Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
8. volební období
36

USNESENÍ
organizačního výboru
z 6. schůze
ze dne 15. února 2018
k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny
a na určení zpravodajů pro prvé čtení

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. navrhuje podle § 46 odst. 4 písm. c) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu
Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, Poslanecké sněmovně, aby přikázala
k projednání

1.

Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání ústavního zákona,
kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění
pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 40/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

2.

Návrh poslanců Petra Gazdíka, Zbyňka Stanjury, Ivana Bartoše, Heleny Langšádlové,
Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb.,
o evidenci trţeb, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 41/
rozpočtovému výboru jako
garančnímu výboru

3.

Návrh poslanců Věry Kovářové, Jana Farského, Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Petra
Pávka a Jany Krutákové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1993 Sb.,
o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/
(jednání podle § 90 odst. 2)
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

4.

Návrh poslanců Ivana Bartoše, Jakuba Michálka, Radka Holomčíka a dalších na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 50/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru
petičnímu výboru jako dalšímu výboru

5.

Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 54/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

6.

Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015 /sněmovní tisk 62/
volebnímu výboru

7.

Výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016 /sněmovní tisk 63/
volebnímu výboru

8.

Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016
/sněmovní tisk 64/
volebnímu výboru

9.

Vládní návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky
České národní banky pro Mezinárodní měnový fond /sněmovní tisk 66/
rozpočtovému výboru jako
garančnímu výboru
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10.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk
67/
rozpočtovému výboru jako
garančnímu výboru

11.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboţí,
které by mohlo být pouţito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské
či poniţující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto
zboţím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 68/ (jednání podle § 90 odst. 2)
hospodářskému výboru jako
garančnímu výboru

12.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 71/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

13.

Vládní návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech
/sněmovní tisk 72/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

14.

Vládní návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích /sněmovní
tisk 73/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

15.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních
tlumočnících a soudních překladatelích /sněmovní tisk 74/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru
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16.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné
straně a Austrálií na straně druhé /sněmovní tisk 75/
zahraničnímu výboru

17.

Návrh poslanců Martina Kolovratníka, Dana Ťoka, Patrika Nachera, Milana Ferance,
Kláry Dostálové, Romana Onderky, Jaroslava Foldyny, Květy Matušovské, Leo
Luzara, Zdeňka Ondráčka, Radima Fialy, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského,
Věry Kovářové, Lukáše Černohorského, Zbyňka Stanjury a Jiřího Miholy na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 76/
hospodářskému výboru jako
garančnímu výboru

18.

Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních
mediálních sluţeb na vyţádání za rok 2016 /sněmovní tisk 78/
volebnímu výboru

19.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 79/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

20.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně
související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24.
října 2017 ve Štrasburku /sněmovní tisk 81/
zahraničnímu výboru

21.

Zprávu České národní banky o inflaci - leden 2018 (Zprávu o měnovém vývoji
za 2. pololetí 2017) /sněmovní tisk 82/
rozpočtovému výboru
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22.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 90/ (jednání podle § 90 odst. 2)
výboru pro sociální politiku jako
garančnímu výboru

23.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 91/ (jednání podle § 90
odst. 2)
výboru pro sociální politiku jako
garančnímu výboru

24.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 92/
výboru pro bezpečnost jako
garančnímu výboru

25.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 93/
rozpočtovému výboru jako
garančnímu výboru

26.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech
a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související
zákony /sněmovní tisk 94/
rozpočtovému výboru jako
garančnímu výboru

27.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení
dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků
ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017
/sněmovní tisk 95/
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zahraničnímu výboru

28.

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických
polutantech, přijaté v Ţenevě dne 5. května 2017 /sněmovní tisk 96/
zahraničnímu výboru

29.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v
hospodářské a měnové unii /sněmovní tisk 97/
zahraničnímu výboru

30.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/
(jednání podle § 90 odst. 2)
hospodářskému výboru jako garančnímu
výboru;

II. určuje zpravodajem pro prvé čtení
ke sněmovnímu tisku 40 poslance Jana Farského
ke sněmovnímu tisku 41 poslance Stanislava Juránka
ke sněmovnímu tisku 42 poslankyni Janu Levovou
ke sněmovnímu tisku 50 poslance Miloslava Janulíka
ke sněmovnímu tisku 54 poslankyni Zuzanu Oţanovou
ke sněmovnímu tisku 66 poslance Jana Skopečka
ke sněmovnímu tisku 67 poslance Jana Řehounka
ke sněmovnímu tisku 68 poslankyni Helenu Langšádlovou
ke sněmovnímu tisku 71 poslance Jana Chvojku
ke sněmovnímu tisku 72 poslankyni Helenu Válkovou
ke sněmovnímu tisku 73 poslankyni Zuzanu Oţanovou
ke sněmovnímu tisku 74 poslankyni Helenu Válkovou
ke sněmovnímu tisku 75 poslance Mikuláše Peksu
6

ke sněmovnímu tisku 76 poslance Ivana Adamce
ke sněmovnímu tisku 79 poslance Zdeňka Ondráčka
ke sněmovnímu tisku 81 poslance Pavla Plzáka
ke sněmovnímu tisku 90 poslankyni Lucii Šafránkovou
ke sněmovnímu tisku 91 poslankyni Alenu Gajdůškovou

ke sněmovnímu tisku 92 poslankyni Janu Černochovou
ke sněmovnímu tisku 93 poslance Jiřího Dolejše
ke sněmovnímu tisku 94 poslance Karla Raise
ke sněmovnímu tisku 95 poslance Jiřího Kobzu
ke sněmovnímu tisku 96 poslance Jaroslava Holíka
ke sněmovnímu tisku 97 poslance Jana Kubíka
ke sněmovnímu tisku 98 poslance Pavla Pustějovského.

Radek Vondráček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Miroslava Němcová v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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