Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2012
6. volební období
248
USNESENÍ
organizačního výboru
z 52. schůze 12. dubna 2012

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 Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého a Miloslavy
Vostré na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních
exekutorech a exekuční činnosti(exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění změn
a doplňků, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon) /sněmovní tisk 610/
ústavně právnímu výboru

2.

Návrh poslanců Jana Chvojky, Jeronýma Tejce, Bohuslava Sobotky, Cyrila Zapletala
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 618/
výboru pro sociální politiku

3.

Návrh poslanců Ivana Ohlídala, Jana Chvojky, Stanislava Humla, Hany Orgoníkové
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje) /sněmovní
tisk 624/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

4.

Návrh poslanců Jana Klána, Květy Matušovské, Gabriely Hubáčkové, Marie Rusové
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského
parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 628/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj

5.

Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jaroslava
Krákory a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České
národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních
zákonů /sněmovní tisk 630/
ústavně právnímu výboru

6.

Návrh poslanců Milana Urbana, Josefa Smýkala, Jaroslava Krákory, Cyrila Zapletala
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 631/
rozpočtovému výboru

7.

Návrh poslanců Marie Nedvědové, Stanislava Grospiče a Marty Semelové na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou
při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně
zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 633/
ústavně právnímu výboru

8.

Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče, Marie Nedvědové, Miroslava
Opálky a Vojtěcha Adama na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/ (jednání
podle § 90 odst. 2)
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj
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9.

Návrh poslanců Zdeňky Horníkové, Lenky Andrýsové, Václava Horáčka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje
bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České
republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 638/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj

10.

Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes
území České republiky ve 2. pololetí 2011 /sněmovní tisk 644/
výboru pro obranu

11.

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu
pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu /sněmovní
tisk 645/
zahraničnímu výboru

12.

Vládní návrh zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní
tisk 646/
ústavně právnímu výboru

13.

Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních /sněmovní tisk 647/
ústavně právnímu výboru

14.

Výroční zprávu o činnosti a účetní závěrku Státního fondu dopravní infrastruktury
za rok 2011 /sněmovní tisk 649/
hospodářskému výboru

15.

Souhrnnou zprávu o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2011 /sněmovní tisk 650/
petičnímu výboru
ústavně právnímu výboru
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16.

Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec –
prosinec 2011 /sněmovní tisk 651/
výboru pro obranu

17.

Roční zprávu o výsledku hospodaření České národní banky za rok 2011 /sněmovní
tisk 652/
rozpočtovému výboru

18.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací změna Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj,
vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137
a č. 138 ze dne 30. září 2011 /sněmovní tisk 653/
zahraničnímu výboru

19.

Výroční zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2011
/sněmovní tisk 654/
volebnímu výboru

20.

Výroční zprávu o činnosti České televize za rok 2011 /sněmovní tisk 655/
volebnímu výboru

21.

Zprávu o činnosti finančního arbitra za rok 2011 /sněmovní tisk 656/
rozpočtovému výboru

22.

Vládní návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním
plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty /sněmovní
tisk 657/
výboru pro veřejnou správu a regionální
rozvoj

23.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací
změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 658/
zahraničnímu výboru
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24.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 659/
výboru pro sociální politiku

25.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 660/
rozpočtovému výboru

26.

Vládní návrh ústavního zákona o celostátním referendu a o změně ústavního zákona
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů (ústavní
zákon o celostátním referendu) /sněmovní tisk 661/
ústavně právnímu výboru

27.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních
správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech
jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 662/
ústavně právnímu výboru

28.

Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské
socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou
Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze
dne 23. května 1997, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské
socialistické republiky o leteckých službách, podepsaná v Praze dne 23. května 1997
/sněmovní tisk 663/
zahraničnímu výboru;

II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 610 poslance Pavla Staňka
ke sněmovnímu tisku 618 poslankyni Gabrielu Peckovou
ke sněmovnímu tisku 624 poslance Roma Kostřicu
ke sněmovnímu tisku 628 poslance Davida Vodrážku
5

ke sněmovnímu tisku 630 poslankyni Janu Kaslovou
ke sněmovnímu tisku 631 poslance Radima Fialu
ke sněmovnímu tisku 633 poslance Jana Farského
ke sněmovnímu tisku 635 poslankyni Kristýnu Kočí
ke sněmovnímu tisku 638 poslance Jana Smutného
ke sněmovnímu tisku 645 poslance Robina Böhnische
ke sněmovnímu tisku 646 poslance Viktora Paggia
ke sněmovnímu tisku 647 poslance Viktora Paggia
ke sněmovnímu tisku 653 poslance Jana Floriána
ke sněmovnímu tisku 657 poslankyni Zdeňku Horníkovou
ke sněmovnímu tisku 658 poslance Roma Kostřicu
ke sněmovnímu tisku 659 poslankyni Gabrielu Peckovou
ke sněmovnímu tisku 660 poslance Pavla Suchánka
ke sněmovnímu tisku 661 poslance Marka Bendu
ke sněmovnímu tisku 662 poslance Jana Chvojku
ke sněmovnímu tisku 663 poslance Jana Hamáčka.

Miroslava Němcová v.r.
předsedkyně Poslanecké sněmovny

Hana Orgoníková v.r.
ověřovatelka organizačního výboru
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