Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
8. volební období
60

USNESENÍ
organizačního výboru
z 11. schůze
ze dne 11. dubna 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 Jana Čižinského, Lukáše Bartoně, Václava Klause, Kateřiny
Valachové, Heleny Langšádlové a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 115/ (jednání
podle § 90 odst. 2)
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu jako garančnímu výboru

2.

Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Stanislava Grospiče, Alexandera
Černého a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 117/
ústavně právnímu výboru jako garančnímu
výboru

3.

Návrh poslanců Hany Aulické Jírovcové, Pavla Kováčika, Zdeňka Ondráčka a Leo
Luzara na vydání zákona o náhradním výživném a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o náhradním výživném) /sněmovní tisk 118/
výboru pro sociální politiku jako
garančnímu výboru

4.

Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2017 /sněmovní tisk 141/
rozpočtovému výboru

5.

Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2017
/sněmovní tisk 142/
volebnímu výboru

6.

Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2017 /sněmovní tisk 143/
volebnímu výboru

7.

Zprávu o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2017
/sněmovní tisk 145/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

8.

Zdravotně pojistné plány zdravotních pojišťoven na rok 2018 s vyjádřením vlády
spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením zdravotně pojistných plánů na rok 2018
a střednědobých výhledů na roky 2019 a 2020 jednotlivých zdravotních pojišťoven
a tabulkovými přílohami /sněmovní tisk 148/
výboru pro zdravotnictví

9.

Zprávu o činnosti a hospodaření Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře za rok
2017 /sněmovní tisk 149/
hospodářskému výboru;
II. určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 115 poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou
ke sněmovnímu tisku 117 poslance Mikuláše Ferjenčíka
ke sněmovnímu tisku 118 poslankyni Radku Maxovou.

Radek Vondráček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

František Petrtýl v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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