Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
8. volební období
49

USNESENÍ
organizačního výboru
z 9. schůze
ze dne 21. března 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.

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 74/1/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

2.

Návrh poslance Jaroslava Foldyny na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 80/
(jednání podle § 90 odst. 2)
rozpočtovému výboru jako
garančnímu výboru

3.

Návrh poslanců Víta Rakušana, Petra Gazdíka, Jana Farského, Věry Kovářové, Jany
Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb.,
o směnárenské činnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/
rozpočtovému výboru jako
garančnímu výboru

4.

Návrh poslanců Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Markéty
Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
/sněmovní tisk 84/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

5.

Návrh poslanců Markéty Pekarové Adamové, Dominika Feriho, Miroslava Kalouska,
Heleny Langšádlové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/
výboru pro sociální politiku jako
garančnímu výboru

6.

Návrh poslanců Dominika Feriho, Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Markéty
Pekarové Adamové, Karla Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 86/
ústavně právnímu výboru jako
garančnímu výboru

7.

Návrh poslanců Marka Bendy, Ondřeje Veselého, Patrika Nachera, Mikuláše
Ferjenčíka, Mariana Bojko, Leo Luzara, Dominika Feriho, Věry Kovářové a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před
škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní
tisk 87/
výboru pro zdravotnictví jako
garančnímu výboru

8.

Návrh poslanců Jany Pastuchové, Heleny Válkové, Radky Maxové, Patrika Nachera,
Davida Kasala, Karla Raise, Rostislava Vyzuly, Martina Kolovratníka a Jaroslava
Bžocha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 89/
výboru pro sociální politiku jako
garančnímu výboru

2

9.

Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové,
Aleny Gajdůškové a Jana Bartoška na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 99/
výboru pro sociální politiku jako
garančnímu výboru

10.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/
výboru pro sociální politiku jako
garančnímu výboru

11.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních
věcech (Nassau, 23. května 1992) a Opční protokol k Meziamerické úmluvě o
vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993) /sněmovní tisk 121/
zahraničnímu výboru

12.

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní
tisk 122/
zahraničnímu výboru

13.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České
republiky a vládou Íránské islámské republiky, podepsané dne 18. prosince 2017
v Teheránu /sněmovní tisk 124/
zahraničnímu výboru

14.

Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes
území České republiky ve 2. pololetí 2017 /sněmovní tisk 125/
výboru pro obranu
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15.

Informaci o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a
účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období
červenec až prosinec 2017 /sněmovní tisk 127/
výboru pro obranu;

II. určuje zpravodajem pro prvé čtení
ke sněmovnímu tisku 74/1 poslankyni Helenu Válkovou
ke sněmovnímu tisku 80 poslance Stanislava Fridricha
ke sněmovnímu tisku 83 poslance Stanislava Blahu
ke sněmovnímu tisku 84 poslance Jakuba Michálka
ke sněmovnímu tisku 85 poslankyni Janu Pastuchovou
ke sněmovnímu tisku 86 poslance Pavla Blažka
ke sněmovnímu tisku 87 poslance Rostislava Vyzulu
ke sněmovnímu tisku 89 poslankyni Hanu Aulickou Jírovcovou
ke sněmovnímu tisku 99 poslankyni Hanu Aulickou Jírovcovou
ke sněmovnímu tisku 120 poslance Jana Bauera
ke sněmovnímu tisku 121 poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou
ke sněmovnímu tisku 122 poslance Jiřího Miholu
ke sněmovnímu tisku 124 poslance Jiřího Kobzu.

v z. Jan Hamáček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Jan Farský v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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