Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2009
5. volební období
365
USNESENÍ
organizačního výboru
ze 79. schůze 18. března 2009

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 Milana Bičíka, Alexandra Černého a Vladimíra Koníčka na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 729/
ústavně právnímu výboru

2

Návrh poslanců Ivany Levé, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Milana Bičíka, Soni Markové,
Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 730/
výboru pro vědu , vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu
stálé komisi pro sdělovací prostředky

3

Návrh poslankyně Evy Dundáčkové na vydání zákona, kterým se mění 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 732/
hospodářskému výboru

4

Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Petra Braného, Pavla Kováčika a dalších na vydání
zákona o zrušení zákona č. 99/2000 Sb., o zákazu dodávek pro jadernou elektrárnu
Búšehr /sněmovní tisk 733/
výboru pro obranu

5

Návrh poslanců Anny Čurdové, Vladimíry Lesenské, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 734/
výboru pro sociální politiku

6

Návrh poslanců Soni Markové, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Milana Bičíka, Jiřiny
Fialové, Alexandra Černého, Miloslavy Vostré, Ivany Levé a dalších 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, a některé další
zákony /sněmovní tisk 735/
výboru pro zdravotnictví

7

Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Jiřího Paroubka, Miloslava Vlčka a dalších
na vydání zákona o krajském referendu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 737/
výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj

8

Návrh poslanců Bohuslava Sobotky, Roberta Duška, Petra Rafaje, Cyrila Zapletala
a dalších na vydání zákona o vlastnictví letiště Praha – Ruzyně /sněmovní tisk 738/
hospodářskému výboru

9

Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje 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, a další související zákony /sněmovní
tisk 739/
výboru pro zdravotnictví

10

Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana
a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability /sněmovní
tisk 743/
hospodářskému výboru

11

Návrh poslankyň Zuzky Bebarové-Rujbrové a Kateřiny Konečné na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 41/2009 Sb., o změně
některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku /sněmovní tisk 748/
ústavně právnímu výboru

12

Návrh poslanců Davida Ratha, Jiřího Paroubka, Richarda Dolejše, Jiřiny Fialové, Borise
Šťastného, Jiřího Carbola, Stanislava Grospiče, Olgy Zubové, Jana Klase, Milana Urbana
a dalších na vydání zákona o zřízení Královské univerzity Střední Čechy v Kutné Hoře
a o změně zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 749/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

13

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
Návrh na ratifikaci změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího
souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
(Řím, 31. říjen 2008) /sněmovní tisk 767/
zahraničnímu výboru

14

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 768/
rozpočtovému výboru

15

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 769/
výboru pro sociální politiku

16

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 770/
ústavně právnímu výboru

17

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky
o letecké dopravě /sněmovní tisk 772/
zahraničnímu výboru;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 729 poslance Stanislava Křečka
ke sněmovnímu tisku 730 poslankyni Olgu Zubovou
ke sněmovnímu tisku 732 poslance Karla Sehoře
ke sněmovnímu tisku 733 poslance Juraje Ranince
ke sněmovnímu tisku 734 poslankyni Alenu Páralovou

ke sněmovnímu tisku 735 poslance Jiřího Carbola
ke sněmovnímu tisku 737 poslance Jaroslava Krupku
ke sněmovnímu tisku 738 poslance Zdeňka Lhotu
ke sněmovnímu tisku 739 poslance Ludvíka Hovorku
ke sněmovnímu tisku 743 poslance Oldřicha Vojíře
ke sněmovnímu tisku 748 poslance Jiřího Polanského
ke sněmovnímu tisku 749 poslankyni Michaelu Šojdrovou
ke sněmovnímu tisku 767 poslance Daniela Reisiegela
ke sněmovnímu tisku 768 poslance Jiřího Dolejše
ke sněmovnímu tisku 769 poslance Kostu Dimitrova
ke sněmovnímu tisku 770 poslance Radima Chytku
ke sněmovnímu tisku 772 poslance Milana Šimonovského.

Miloslav Vlček v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Jan Vidím v.r.
ověřovatel organizačního výboru

