Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2005
4. volební období
438
USNESENÍ
organizačního výboru
z 91. schůze 4. května 2005

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 Waltera Bartoše, Petra Nečase, Vlastimila Tlustého a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (zákon
o studentských brigádách) /sněmovní tisk 931/
rozpočtovému výboru

2.

Návrh poslanců Josefa Janečka, Jiřího Hanuše a dalších na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk
933/
výboru pro sociální politiku a zdravotnictví

3.

Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Jitky Gruntové a dalších na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991
Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 934/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

4.

Senátní návrh ústavního zákona o referendu o souhlasu České republiky se Smlouvou
o Ústavě pro Evropu, podepsanou v Římě dne 29. října 2004, včetně protokolů k ní
připojených a jejích příloh a o změně ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 937/
ústavně právnímu výboru

5.

Návrh poslanců Jitky Gruntové, Vlastislava Antoláka, Radko Martínka a Karla Šplíchala
na vydání zákona o kronikách obcí /sněmovní tisk 940/
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí

6.

Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Miloslava Kaly a dalších na vydání zákona, kterým se
mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční
řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/
ústavně právnímu výboru

7.

Návrh poslanců Zuzky Rujbrové, Miloslava Kaly a dalších na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) /sněmovní tisk 942/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

8.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 956/
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj
a životní prostředí

9.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické
republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní
z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Praze dne 2. března 2005 /sněmovní tisk
961/
zahraničnímu výboru

10.

1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se
zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2005 /sněmovní tisk
962/
výboru pro obranu a bezpečnost

11.

Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2004 /sněmovní tisk 966/
rozpočtovému výboru

12.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních
prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon
o platebním styku), ve znění zákona č. 257/2004 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 967/
rozpočtovému výboru

13.

Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (období leden - prosinec 2004)
/sněmovní tisk 970/
hospodářskému výboru
rozpočtovému výboru;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 931 poslance Miroslava Kalouska
ke sněmovnímu tisku 933 poslance Petra Tluchoře
ke sněmovnímu tisku 934 poslance Petra Plevu
ke sněmovnímu tisku 937 poslance Zdeňka Koudelku
ke sněmovnímu tisku 940 poslance Lubomíra Suka
ke sněmovnímu tisku 941 poslankyni Evu Dundáčkovou
ke sněmovnímu tisku 942 poslance Waltera Bartoše
ke sněmovnímu tisku 956 poslance Michala Haška
ke sněmovnímu tisku 961 poslankyni Kateřinu Konečnou
ke sněmovnímu tisku 967 poslance Jana Mládka.

Lubomír Zaorálek v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

Hana Orgoníková v.r.
ověřovatelka organizačního výboru

