Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2019
8. volební období
189

USNESENÍ
organizačního výboru
z 38. schůze
ze dne 16. května 2019

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 Ondřeje Profanta, Barbory Kořanové, Vojtěcha Munzara, Radima
Fialy, Martina Jiránka a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti zakládání obchodních společností /sněmovní tisk 446/
ústavně právnímu výboru jako garančnímu
výboru

2.

Návrh poslanců Barbory Kořanové, Martina Kupky, Ivana Bartoše, Pavla Jelínka, Pavla
Kováčika, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Heleny Langšádlové, Věry Kovářové a dalších
na vydání zákona o právu na digitální služby a o změně některých zákonů /sněmovní
tisk 447/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj jako garančnímu výboru

3.

Návrh poslanců Kateřiny Valachové, Patrika Nachera, Jana Bartoška a Lukáše Koláříka
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 456/
ústavně právnímu výboru jako garančnímu
výboru

4.

Návrh poslanců Mariana Jurečky, Pavly Golasowské, Víta Kaňkovského, Jana
Bartoška, Marka Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a další související
zákony /sněmovní tisk 457/
výboru pro sociální politiku jako
garančnímu výboru

5.

Návrh poslanců Věry Kovářové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/
(jednání podle § 90 odst. 2)
výboru pro sociální politiku jako
garančnímu výboru

6.

Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2018 /sněmovní tisk 469/
kontrolnímu výboru

7.

Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2018 /sněmovní tisk 472/
rozpočtovému výboru

8.

Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti
rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních
služeb na vyžádání za rok 2018 /sněmovní tisk 474/
volebnímu výboru

9.

1. 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 2019 /sněmovní tisk 480/
výboru pro obranu

10.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách
obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 483/
výboru pro životní prostředí jako
garančnímu výboru

11.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 485/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu jako garančnímu výboru
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12.

Zprávu o extremismu na území České republiky v roce 2017, Vyhodnocení Koncepce
boje proti extremismu v roce 2017 a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2018
/sněmovní tisk 486/
výboru pro bezpečnost;
II. určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 446 poslance Stanislava Fridricha
ke sněmovnímu tisku 447 poslance Jana Kubíka
ke sněmovnímu tisku 456 poslance Dominika Feriho
ke sněmovnímu tisku 457 poslankyni Lenku Dražilovou
ke sněmovnímu tisku 458 poslankyni Terezu Hyťhovou
ke sněmovnímu tisku 483 poslankyni Danu Balcarovou
ke sněmovnímu tisku 485 poslance Františka Váchu.

v z. Vojtěch Filip v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Tomio Okamura v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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