Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2011
6. volební období

POZVÁNKA
na 10. schůzi
výboru pro obranu a bezpečnost,
která se koná dne 2. a 3. března 2011 /středa, čtvrtek/ od 10.00 hodin
v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní ulice č. 4, Praha 1,
v místnosti č. 311B

Návrh programu:
2. 3. 2011, středa
09.30 hod.
porada předsedy s místopředsedy
10.00-10.05 hod.
1.
Schválení programu jednání
10.05-10.25 hod.
2.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Republiky
Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne
17. prosince 2010 v Praze /sněmovní tisk 227/
Odůvodní: náměstek ministra vnitra ČR
Zpravodaj: posl. V. Klučka
10.25-11.25 hod.
3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské
policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o
trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 192/
Odůvodní: nám. ministra vnitra ČR, nám. ministra obrany ČR
Zpravodaj: posl. V. Klučka
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11.25-11.40 hod.
4.
Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes
území České republiky v roce 2011 /sněmovní tisk 213/
Odůvodní: nám. ministra obrany ČR
Zpravodaj: posl. K. Černý
11.40-12.00 hod.
5.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů AČR se zahraničními
partnery na území ČR i mimo ně, plánovaných v roce 2011 /sněmovní tisk 222/
Odůvodní : nám. ministra obrany ČR
Zpravodaj: posl. A. Seďa
12.00-12.30 hod.
6.
Vládní návrh na vydání zákona o zákazu použití, vývoje, výroby, skladování a
převodu kazetové munice a o jejím zničení (zákon o zákazu kazetové munice)
sněmovní tisk 214/
Odůvodní: nám. ministra obrany ČR
Zpravodaj: posl. A. Černý

12.30-13.30 hod.
předpokládaná přestávka na oběd

13.30-14.00 hod.
7.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Francouzskou
republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení
mimořádných situací, podepsaná dne 16. prosince 2010 v Praze /sněmovní
tisk 220/
Odůvodní: nám. ministra zahraničních věcí ČR
Zpravodaj: posl. V. Klučka
14.00-14.30 hod.
8.
Informace poslance Hamáčka o rezolucích z parlamentního zasedání NATO ve
Waršavě
Informaci podá: posl. Hamáček
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3.3.2011 čtvrtek
09.00-10.30 hod.
9.
Informace ministra obrany ČR o přípravě bezpečnostní strategie České
republiky, (Informace o ochraně vzdušného prostoru, protivzdušné obraně
a návrhy na řešení )
Informaci podá: ministr obrany ČR, náčelník GŠ AČR, zástupce MZV
10.30-12.00 hod.
10.
Informace ministra vnitra ČR o nové strategické koncepci Ministerstva vnitra
ČR
Informaci podá: ministr vnitra ČR, policejní president

12.00-13.10 hod.
předpokládaná přestávka na oběd
13.10-13.30 hod.
11.
Návrh termínu a pořadu příští schůze výboru pro obranu a bezpečnost
6. a 7. 4. 2011. Různé
13.30-16.00 hod.
12.
Vystoupení brigádního generála v záloze Ing. Miroslava Krejčíka
(uzavřené jednání)
Přítomni: brig. gen. v.z. Ing. M. Krejčík, ministr obrany ČR
RNDr. A. Vondra, ředitel Voj. zprav. gen. por. Ing. O. Páleník, MBA

Mgr. František B u b l a n , v.r.
předseda výboru
pro obranu a bezpečnost

V Praze dne 17.2.2011

