Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020
8. volební období
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USNESENÍ
organizačního výboru
z 62. schůze
ze dne 3. června 2020

k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení
zpravodajů pro prvé čtení

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I.

1.

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

Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání
zákona o některých opatřeních ke zmírnění hospodářských a sociálních dopadů
epidemie koronaviru SARS CoV-2 a o změně zákona č. 159/2020 Sb. o kompenzačním
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS
CoV-2 a zákona č. 177/2020 Sb. o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů
v souvislosti s pandemií COVID-19 /sněmovní tisk 844/ (jednání podle § 90 odst. 2)
rozpočtovému výboru jako garančnímu
výboru

2.

Návrh poslance Jiřího Strýčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 845/
ústavně právnímu výboru jako garančnímu
výboru

3.

Návrh poslanců Radka Kotena, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 846/
rozpočtovému výboru jako garančnímu
výboru

4.

Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany
Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 852/
výboru pro sociální politiku jako
garančnímu výboru

5.

Návrh poslanců Víta Rakušana, Věry Kovářové, Jana Farského, Petra Gazdíka, Jany
Krutákové a Petra Pávka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 853/
výboru pro zdravotnictví jako garančnímu
výboru

6.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 880/ (jednání podle § 90 odst. 2)
hospodářskému výboru jako garančnímu
výboru

7.

Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru
označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních
předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů /sněmovní tisk 881/ (jednání podle
§ 90 odst. 2)
výboru pro sociální politiku jako
garančnímu výboru;
II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 844 poslance Romana Onderku
ke sněmovnímu tisku 845 poslankyni Janu Levovou
ke sněmovnímu tisku 846 poslance Jana Volného
ke sněmovnímu tisku 852 poslance Marka Nováka
ke sněmovnímu tisku 853 poslankyni Alenu Gajdůškovou
ke sněmovnímu tisku 880 poslance Petra Dolínka
ke sněmovnímu tisku 881 poslankyni Lucii Šafránkovou.

Radek Vondráček v. r.
předseda Poslanecké sněmovny

Tomáš Hanzel v. r.
ověřovatel organizačního výboru
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