Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

2004
4. volební období
R o z h o d n u t í č. 40
předsedy Poslanecké sněmovny
ze dne 27. července 2004

Podle § 88 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
I.

zařazuji

1.

Návrh poslanců Františka Beneše, Petra Braného a Miroslavy Vlčkové na vydání
zákona o nájemném z bytu a o změně některých zákonů (zákon o nájemném)
/sněmovní tisk 714/

2.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů/sněmovní tisk 715/

3.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda o statutu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a
Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
/sněmovní tisk 719/

4.

Návrh poslanců Vlastimila Ostrého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 720/

5.

Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Marie Rusové a Hany Orgoníkové na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 725/

6.

Zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 31. května 2004
/sněmovní tisk 731/

7.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na bezúplatné převody nemovitostí ze správy Fondu dětí a
mládeže v likvidaci ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 98
ze dne 28. ledna 2004 /sněmovní tisk 734/

8.

Zprávu o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2003
/sněmovní tisk 736/

9.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění
biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č.186/2004 Sb. /sněmovní tisk 741/

10.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky
o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých
hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice,
podepsaná v Budapešti dne 6. května 2004 /sněmovní tisk 742/

11.

Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České
republiky v roce 2003 (ve srovnání s rokem 2002) /sněmovní tisk 743/

12.

Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 744/

13.

Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
/sněmovní tisk 745/

14.

Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního
zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
/sněmovní tisk 746/

15.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony /sněmovní tisk 747/

16.

Výroční zprávu a Účetní závěrku Fondu národního majetku České republiky
za rok 2003 /sněmovní tisk 748/

17.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání
odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské
unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění
zákona č. 96/2004 Sb. /sněmovní tisk 749/ (jednání podle § 90 odst. 2)

do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny;

II.

určuji

zpravodaje pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 714
ke sněmovnímu tisku 715
ke sněmovnímu tisku 719
ke sněmovnímu tisku 720
ke sněmovnímu tisku 725
ke sněmovnímu tisku 741
ke sněmovnímu tisku 742
ke sněmovnímu tisku 744
ke sněmovnímu tisku 745
ke sněmovnímu tisku 746
ke sněmovnímu tisku 747
ke sněmovnímu tisku 749

III.

1.

poslance Evžena Snítilého
poslance Waltera Bartoše
poslance Petra Šuláka
poslance Jiřího Pospíšila
poslance Stanislava Křečka
poslankyni Lucii Talmanovou
poslankyni Evu Novákovou
poslance Jiřího Pospíšila
poslankyni Vlastu Parkanovou
poslance Jiřího Pospíšila
poslance Ladislava Šustra
poslance Vladimíra Koníčka;

navrhuji přikázat k projednání

Návrh poslanců Františka Beneše, Petra Braného a Miroslavy Vlčkové na vydání
zákona o nájemném z bytu a o změně některých zákonů (zákon o nájemném)
/sněmovní tisk 714/
výboru pro veřejnou správu,
regionální rozvoj a životní prostředí

2.

Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 715/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu

3.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda o statutu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a
Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
/sněmovní tisk 719/
zahraničnímu výboru

4.

Návrh poslanců Vlastimila Ostrého a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 720/
ústavně právnímu výboru

5.

Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Marie Rusové a Hany Orgoníkové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 725/
ústavně právnímu výboru

6.

Zprávu o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci ke dni 31. května 2004
/sněmovní tisk 731/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu

7.

Vládní návrh, kterým se předkládá Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu návrh na bezúplatné převody nemovitostí ze správy Fondu dětí a
mládeže v likvidaci ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a usnesení vlády č. 98
ze dne 28. ledna 2004 /sněmovní tisk 734/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu

8.

Zprávu o činnosti a hospodaření Energetického regulačního úřadu za rok 2003
/sněmovní tisk 736/
hospodářskému výboru

9.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění
biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění zákona č.186/2004 Sb. /sněmovní tisk 741/
výboru pro sociální politiku a
zdravotnictví

10.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky
o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých
hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice,
podepsaná v Budapešti dne 6. května 2004 /sněmovní tisk 742/
zahraničnímu výboru

11.

Zprávu o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území České
republiky v roce 2003 (ve srovnání s rokem 2002) /sněmovní tisk 743/
výboru pro obranu a bezpečnost

12.

Vládní návrh zákona trestní zákoník /sněmovní tisk 744/
ústavně právnímu výboru

13.

Vládní návrh zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
/sněmovní tisk 745/
ústavně právnímu výboru

14.

Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního
zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
/sněmovní tisk 746/
ústavně právnímu výboru

15.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení
výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům
(zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony /sněmovní tisk 747/
rozpočtovému výboru

16.

Výroční zprávu a Účetní závěrku Fondu národního majetku České republiky
za rok 2003 /sněmovní tisk 748/
rozpočtovému výboru

17.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné
kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie
a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona
č. 96/2004 Sb. /sněmovní tisk 749/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu

Lubomír Zaorálek v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

