Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2014
7. volební období
20
USNESENÍ
organizačního výboru
ze 4. schůze 21. ledna 2014

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 Kateřiny Konečné, Miroslava Grebeníčka, Miroslava Opálky
a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,
o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního
klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 59/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

2.

Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Marty Semelové
a Kateřiny Konečné na vydání 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 /sněmovní tisk 60/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu

3.

Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče a dalších na vydání ústavního
zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými
společnostmi /sněmovní tisk 66/
ústavně právnímu výboru

2
4.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě
a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 76/
výboru pro sociální politiku

5.

Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot
státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014 /sněmovní
tisk 78/
rozpočtovému výboru

6.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací změna Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů
o změně klimatu, Rámcová úmluva Organizace spojených národů o změně klimatu
a Kjótský protokol k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
/sněmovní tisk 79/
zahraničnímu výboru

7.

Vládní návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon
o kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/
výboru pro bezpečnost

8.

Vládní návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/
výboru pro sociální politiku

9.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/
výboru pro sociální politiku

10.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/
hospodářskému výboru
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11.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské
a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 86/
zemědělskému výboru

12.

Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích /sněmovní tisk 87/
výboru pro zdravotnictví

13.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o zdravotnických prostředcích /sněmovní tisk 88/
výboru pro zdravotnictví

14.

Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České
republiky v roce 2014 /sněmovní tisk 89/
výboru pro obranu

15.

Informaci o podpořeném financování za rok 2012 /sněmovní tisk 90/
hospodářskému výboru
rozpočtovému výboru

16.

Informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2012 /sněmovní tisk 91/
hospodářskému výboru
rozpočtovému výboru

17.

Vládní 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 /sněmovní tisk 92/
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež
a tělovýchovu
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18.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s přístupem České republiky Úmluva o založení Evropského komunikačního úřadu
(ECO) /sněmovní tisk 93/
zahraničnímu výboru

19.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013
/sněmovní tisk 94/
zahraničnímu výboru

20.

Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky
se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2014 /sněmovní
tisk 95/
výboru pro obranu

21.

Vládní návrh zákona o změně zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců
ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců
ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních
zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 96/
ústavně právnímu výboru

22.

Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících se zákonem o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech, organizačních věcech služby těchto zaměstnanců
a organizačních věcech zaměstnávání zaměstnanců ve správních úřadech (zákon o státní
službě) /sněmovní tisk 97/
ústavně právnímu výboru

23.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním
fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním
fondu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 98/
zemědělskému výboru;
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II.

určuje zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 59 poslankyni Martinu Berdychovou
ke sněmovnímu tisku 60 poslance Františka Váchu
ke sněmovnímu tisku 66 poslance Radka Vondráčka
ke sněmovnímu tisku 76 poslankyni Janu Hnykovou
ke sněmovnímu tisku 78 poslance Václava Votavu
ke sněmovnímu tisku 79 poslance Václava Zemka
ke sněmovnímu tisku 81 poslance Václava Klučku
ke sněmovnímu tisku 82 poslankyni Hanu Aulickou-Jírovcovou
ke sněmovnímu tisku 84 poslance Jaroslava Zavadila
ke sněmovnímu tisku 85 poslance Ivana Adamce
ke sněmovnímu tisku 86 poslance Petra Bendla
ke sněmovnímu tisku 87 poslance Jaroslava Krákoru
ke sněmovnímu tisku 88 poslance Jaroslava Krákoru
ke sněmovnímu tisku 92 poslance Jiřího Zlatušku
ke sněmovnímu tisku 93 poslance Reného Čípa
ke sněmovnímu tisku 94 poslance Jiřího Miholu
ke sněmovnímu tisku 96 poslance Radka Vondráčka
ke sněmovnímu tisku 97 poslance Radka Vondráčka
ke sněmovnímu tisku 98 poslankyni Margitu Balaštíkovou.

Jan Hamáček v.r.
předseda Poslanecké sněmovny

František Adámek v.r.
ověřovatel organizačního výboru

