Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2018
8. volební období
115

USNESENÍ
organizačního výboru
z 23. schůze
ze dne 11. října 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 Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška, Markéty Pekarové
Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové, Marka Výborného, Mariana Jurečky,
Stanislava Juránka, Jiřího Miholy, Ondřeje Benešíka, Víta Rakušana a Hany Aulické
Jírovcové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 267/
výboru pro sociální politiku jako
garančnímu výboru

2.

Návrh poslance Lukáše Černohorského na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 270/
(jednání podle § 90 odst. 2)
ústavně právnímu výboru jako garančnímu
výboru

3.

Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana
Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb.,
o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj jako garančnímu výboru

4.

Návrh poslanců Zdeňka Ondráčka, Jana Richtera, Jana Birke a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 274/ (jednání podle § 90 odst. 2)
hospodářskému výboru jako garančnímu
výboru

5.

Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Karla
Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým
se zrušuje zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb. /sněmovní tisk 275/
hospodářskému výboru jako garančnímu
výboru

6.

Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Dominika Feriho, Heleny Langšádlové, Karla
Schwarzenberga, Františka Váchy a Vlastimila Válka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 276/
výboru pro životní prostředí jako
garančnímu výboru

7.

Návrh poslanců Ondřeje Veselého, Jana Chvojky, Jaroslava Foldyny, Romana Onderky
a dalších na vydání zákona, kterým se mění 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. /sněmovní tisk 278/
hospodářskému výboru jako garančnímu
výboru

8.

2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo
území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních
na území České republiky v roce 2018 /sněmovní tisk 283/
výboru pro obranu

9.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 286/
rozpočtovému výboru jako garančnímu
výboru

10.

Střednědobý výhled státního rozpočtu České republiky na léta 2020 a 2021
/sněmovní tisk 288/
rozpočtovému výboru
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11.

Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2019 a střednědobého výhledu
na roky 2020 - 2021 /sněmovní tisk 289/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj

12.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci v revidovaném znění
(Rotterdam, 30. 1. 2017) /sněmovní tisk 294/
zahraničnímu výboru

13.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 297/
rozpočtovému výboru jako garančnímu
výboru

14.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách
a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 298/
hospodářskému výboru jako garančnímu
výboru

15.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže
za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů
(zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon
č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 299/
ústavně právnímu výboru jako garančnímu
výboru

16.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu
práv akcionářů /sněmovní tisk 300/
rozpočtovému výboru jako garančnímu
výboru

17.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy /sněmovní
tisk 301/ (jednání podle § 90 odst. 2)
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj jako garančnímu výboru
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18.

Vládní návrh 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 zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony, ve znění zákona č. 290/2017 Sb. /sněmovní tisk 302/
výboru pro zdravotnictví jako garančnímu
výboru

19.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 303/ (jednání podle § 90
odst. 2)
ústavně právnímu výboru jako garančnímu
výboru;
II. určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 267 poslankyni Veroniku Vrecionovou
ke sněmovnímu tisku 270 poslance Marka Bendu
ke sněmovnímu tisku 273 poslance Martina Baxu
ke sněmovnímu tisku 274 poslankyni Zuzanu Ožanovou
ke sněmovnímu tisku 275 poslance Patrika Nachera
ke sněmovnímu tisku 276 poslance Jana Schillera
ke sněmovnímu tisku 278 poslankyni Zuzanu Ožanovou
ke sněmovnímu tisku 286 poslance Romana Onderku
ke sněmovnímu tisku 294 poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou
ke sněmovnímu tisku 297 poslance Jana Řehounka
ke sněmovnímu tisku 298 poslance Vojtěcha Munzara
ke sněmovnímu tisku 299 poslankyni Helenu Válkovou
ke sněmovnímu tisku 300 poslance Jana Skopečka
ke sněmovnímu tisku 301 poslance Milana Poura
ke sněmovnímu tisku 302 poslankyni Věru Adámkovou
ke sněmovnímu tisku 303 poslance Tomáše Kohoutka.

Radek Vondráček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Vojtěch Filip v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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