Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2013
7. volební období

Seznam
USNESENÍ
Poslanecké sněmovny

1. schůze 25. a 27. listopadu 2013
č. 1

k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů

č. 2

k návrhu na zřízení mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu členů

č. 3

k návrhu na ustavení mandátového a imunitního výboru

č. 4

k návrhu na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru

č. 5

k informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců

č. 6

k návrhu na volbu předsedy Poslanecké sněmovny

č. 7

k návrhu na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny

č. 8

k návrhu na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny

č. 9

k návrhu na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny

č. 10

k návrhu na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

č. 11

k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

č. 12

k návrhu na určení ověřovatelů 1. schůze Poslanecké sněmovny

č. 13

k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

č. 14

k zákonnému opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 2/
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č. 15

k zákonnému opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací
soukromého práva a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 2/ - doprovodné
usnesení

č. 16

k zákonnému opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí /sněmovní tisk 3/

č. 17

k zákonnému opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném
na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1/

č. 18

k zákonnému opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění
zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 4/

č. 19

k návrhu termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny

2. schůze 4. a 6. prosince 2013
č. 20

k návrhu na určení ověřovatelů 2. schůze Poslanecké sněmovny

č. 21

k návrhu na změny ve sloţení orgánů Poslanecké sněmovny

č. 22

k návrhu zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

č. 23

k návrhu na ustavení výborů Poslanecké sněmovny

č. 24

k návrhu na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své
vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 aţ 2013 (2. aţ 6. volební
období) /sněmovní dokument 5/

č. 25

k návrhu na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

č. 26

k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu zákona o státním
rozpočtu České republiky na rok 2014 a návrh střednědobých výdajových rámců
na léta 2015 a 2016 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech /sněmovní
dokument 83/

č. 27

k návrhu na úhradu volebních nákladů politickým stranám, politickým hnutím
a koalicím za volby do Poslanecké sněmovny v roce 2013
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3. schůze 6. prosince 2013
č. 28 k návrhu na určení ověřovatelů 3. schůze Poslanecké sněmovny
č. 29 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní
tisk 6/ - prvé čtení

4. schůze 10. - 19. prosince 2013
č. 30

k návrhu na určení ověřovatelů 4. schůze Poslanecké sněmovny

č. 31

k návrhu na změnu jednacího dne 4. schůze Poslanecké sněmovny

č. 32

k Rezoluci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k zásluhám Nelsona R.
Mandely

č. 33

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 11/ - prvé čtení podle § 90
odst. 2

č. 34

k návrhu na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů
a způsobu jejich ustavení nebo volby

č. 35 k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Bezpečnostní informační sluţby a způsobu jejího ustavení nebo volby
č. 36 k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální
inspekce bezpečnostních sborů a způsobu jejího ustavení nebo volby
č. 37

k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Národního bezpečnostního úřadu a způsobu jejího ustavení nebo volby

č. 38

k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Vojenského zpravodajství a způsobu jejího ustavení nebo volby

č. 39

k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu pouţití
odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pouţití sledování osob a věcí
a rušení provozu elektronických komunikací a způsobu jejího ustavení nebo volby

č. 40

k návrhu na stanovení počtu
do meziparlamentních organizací

č. 41

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - prvé čtení podle
§ 90 odst. 2

poslanců

ve stálých

delegacích

Parlamentu
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č. 42

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených
silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 14/ - prvé čtení

č. 43

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných
veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - prvé čtení podle § 90
odst. 2

č. 44

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

č. 45

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské
občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

č. 46

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

č. 47

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony /sněmovní tisk 30/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

č. 48

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 31/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

č. 49

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

č. 50

k návrhu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

č. 51 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského
kníţectví o výměně informací v daňových záleţitostech, která byla podepsána
v Madridu dne 11. června 2013 /sněmovní tisk 15/ - prvé čtení
č. 52

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie
zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého
finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU
a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá
část Smlouvy o fungování Evropské unie /sněmovní tisk 27/ - prvé čtení

č. 53

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení Evropské molekulární
biologické laboratoře, která byla sjednána 10. května 1973 /sněmovní tisk 34/ - prvé
čtení
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č. 54

k návrhu usnesení Poslanecké sněmovny k otázce prolomení limitů těţby hnědého uhlí
v severních Čechách

č. 55

k návrhu na ustavení nebo volbu členů stálých komisí Poslanecké sněmovny

č. 56

k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro
kontrolu činnosti Bezpečnostní informační sluţby

č. 57

k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro
kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

č. 58

k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro
kontrolu činnosti Národního bezpečnostního úřadu

č. 59

k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro
kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství

č. 60

k návrhu na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro
kontrolu pouţití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, pouţití sledování
osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací

č. 61

k návrhu na volbu poslanců do stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních
organizací

č. 62

k návrhu na změny ve sloţení orgánů Poslanecké sněmovny

č. 63

k návrhu na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny

č. 64

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Vnitřní dohoda mezi zástupci vlád členských států Evropské unie
zasedajícími v Radě o financování pomoci Evropské unie v rámci víceletého
finančního rámce na období 2014-2020 podle dohody o partnerství AKT-EU
a o přidělení finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje čtvrtá
část Smlouvy o fungování Evropské unie, jeţ byla podepsána v Lucemburku
24. června 2013 /sněmovní tisk 27/ - druhé čtení

č. 65

ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období
od října 2012 do října 2013 /sněmovní tisk 18/

č. 66

ke Zprávě o činnosti Kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období
od října 2012 do října 2013 /sněmovní tisk 18/ - ke stanovení výše odměny členům
Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

č. 67

k návrhu na potvrzení předsedy výboru Poslanecké sněmovny

č. 68

k ţádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance
Bronislava Schwarze

č. 69

k návrhu na změny ve sloţení orgánů Poslanecké sněmovny
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č. 70

k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní
tisk 6/ - třetí čtení

č. 71

k návrhu střednědobých výdajových rámců na léta 2015 a 2016 /sněmovní tisk 7/

č. 72

k návrhu rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2014 a střednědobého
výhledu na roky 2015 - 2016 /sněmovní tisk 8/

č. 73

k rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2014 a střednědobý výhled
na roky 2015 a 2016 /sněmovní tisk 9/

č. 74

k Dotačním programům zemědělství pro rok 2014 poskytovaným podle § 2 a § 2d
zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 35/

č. 75

k ţádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance
Bohuslava Svobody

č. 76

k návrhu na volbu předsedů stálých komisí Poslanecké sněmovny

č. 77

k návrhu na volbu vedoucích stálých delegací Parlamentu do meziparlamentních
organizací

5. schůze 21. a 22. ledna 2014
č. 78

k návrhu na určení ověřovatelů 5. schůze Poslanecké sněmovny

č. 79

k návrhu poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/ - prvé čtení

č. 80

k návrhu poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších
na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - prvé čtení

č. 81

k účasti prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslava Kaly na 5. schůzi Poslanecké
sněmovny

č. 82

k návrhu poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších
na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava
České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 43/ - prvé čtení

č. 83

k návrhu poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním
úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 44/ - prvé čtení
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č. 84

k návrhu poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o sluţbě státních zaměstnanců ve správních
úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních
úřadech (sluţební zákon) /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení

6. schůze 4. - 18. února 2014
č. 85

k návrhu na určení ověřovatelů 6. schůze Poslanecké sněmovny

č. 86

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 99/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

č. 87

k ţádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance
Bohuslava Svobody

č. 88

k vládnímu návrhu zákona o zdravotnických prostředcích /sněmovní tisk 87/ - prvé
čtení

č. 89

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. /sněmovní
tisk 45/ - prvé čtení

č. 90

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení

č. 91

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání
(ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - prvé čtení

č. 92

k vládnímu návrhu 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/ - prvé čtení

č. 93

k vládnímu návrhu 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/ prvé čtení
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č. 94

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 53/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

č. 95

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických
látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon),
ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 67/ - prvé čtení
podle § 90 odst. 2

č. 96

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 70/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

č. 97

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
předchozího souhlasu návrh rozhodnutí Rady Evropské unie, kterým se zrušuje
rozhodnutí 2007/124/ES, Euratom, kterým se na období 2007 - 2013 zavádí zvláštní
program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik
spojených s bezpečností, jakoţto součást obecného programu Bezpečnost
a ochrana svobod /sněmovní tisk 80-E/ - prvé čtení

č. 98

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu
s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne
12. září 2013 v Sarajevu /sněmovní tisk 63/ - prvé čtení

č. 99

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci
v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. října 2013 v Jeruzalémě /sněmovní
tisk 65/ - prvé čtení

č. 100 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným
mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci
ve věcech trestních /sněmovní tisk 68/ - prvé čtení
č. 101 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
o vzájemné právní pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013) /sněmovní tisk 69/ prvé čtení
č. 102 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Pekingská smlouva o ochraně uměleckých výkonů v audiovizi,
podepsaná v Ţenevě dne 29. dubna 2013 /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení
č. 103 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě
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o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím
počítačových systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003) /sněmovní tisk 75/ - prvé čtení
č. 104 k vládnímu návrhu, 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/ - prvé čtení
č. 105 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o zaloţení Evropského komunikačního
úřadu (ECO) /sněmovní tisk 93/ - prvé čtení
č. 106 k vládnímu návrhu, 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/ - prvé čtení
č. 107 ke Zprávě o ţivotním prostředí České republiky v roce 2012 /sněmovní tisk 17/
č. 108 k Souhrnné zprávě o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012 /sněmovní tisk 48/
č. 109 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes
území České republiky v 1. pololetí 2013 /sněmovní tisk 16/
č. 110 k návrhu na odvolání členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky
č. 111 k návrhu na odvolání členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky
č. 112 k Účetní závěrce a výroční zprávě o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení za rok
2012 /sněmovní tisk 20/
č. 113 k návrhu na volbu členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky
č. 114 k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky
č. 115 k návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
č. 116 k návrhu na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny
č. 117 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 62/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
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č. 118 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické
sluţbě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické sluţbě), ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - prvé čtení
č. 119 k návrhu Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2014
č. 120 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - druhé čtení
č. 121 k návrhu poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla
Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové,
Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Praţáka, Milana Šarapatky
a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 38/ - prvé čtení
č. 122 k návrhu poslanců Radima Fialy, Tomia Okamury, Petra Adama, Augustina Karla
Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové,
Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Praţáka, Milana Šarapatky
a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 39/ - prvé čtení
č. 123 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském
podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ prvé čtení
č. 124 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 53/ - druhé čtení
č. 125 k návrhu poslanců Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče,
Miloslavy Vostré a Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se zrušují zákon
č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské federativní republiky,
České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí
obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky
a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 21/ - prvé čtení
č. 126 k návrhu poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka a dalších 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 zákonů /sněmovní tisk 23/ - prvé čtení
č. 127 k návrhu poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka
Laudáta a dalších na vydání ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní
tisk 24/ - prvé čtení
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č. 128 k návrhu poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka
Laudáta a dalších na vydání zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní
tisk 25/ - prvé čtení
č. 129 k návrhu poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka
Laudáta a dalších na vydání zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím
ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové
odpovědnosti /sněmovní tisk 33/ - prvé čtení
č. 130 k návrhu poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama,
Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové,
Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Praţáka, Milana Šarapatky
a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení
č. 131 k návrhu poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama,
Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové,
Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Praţáka, Milana Šarapatky
a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb.,
o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 41/ - prvé čtení
č. 132 ke Zprávě vlády o moţnostech a postupech řešení kritického stavu nezaměstnanosti
v České republice
č. 133 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s přístupem České republiky Dohoda o zřízení Evropské molekulární
biologické laboratoře, která byla sjednána 10. května 1973 /sněmovní tisk 34/ - druhé
čtení
č. 134 ke Zprávě o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v roce 2012
/sněmovní tisk 36/
č. 135 k vládnímu návrhu 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/ - prvé čtení
č. 136 k návrhu 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/ - prvé čtení
č. 137 k návrhu 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/ - prvé čtení
č. 138 k návrhu na změny ve sloţení orgánů Poslanecké sněmovny
č. 139 k účasti kandidátů při projednávání bodu návrh na volbu Veřejného ochránce práv
a k omezení řečnické doby u tohoto bodu
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č. 140 k návrhu Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na členy Rady Ústavu pro studium
totalitních reţimů
č. 141 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách
do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony /sněmovní tisk 13/ - třetí čtení
č. 142 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 10/ - třetí čtení
č. 143 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
kontrolního řádu /sněmovní tisk 29/ - třetí čtení
č. 144 k návrhu na volbu Veřejného ochránce práv
č. 145 k návrhu zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon
o kybernetické bezpečnosti) /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení
č. 146 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské
občanské iniciativě /sněmovní tisk 28/ - třetí čtení
č. 147 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví
a spisové sluţbě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 31/ - třetí čtení
č. 148 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 53/ - třetí čtení
č. 149 k Výročním zprávám a účetním závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2012
s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních zpráv
a účetních závěrek za rok 2012 jednotlivých zdravotních pojišťoven a tabulkovými
přílohami /sněmovní tisk 51/
č. 150 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení
č. 151 k vládnímu návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých
hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014
/sněmovní tisk 78/ - prvé čtení
č. 152 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením
přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních druţstev a obchodníků s cennými
papíry a dohledu nad nimi /sněmovní tisk 108/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
č. 153 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
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sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb.,
o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení
č. 154 ke Zprávě o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013 /sněmovní
tisk 19/
č. 155 k Výroční zprávě o hospodaření České televize v roce 2012 /sněmovní tisk 22/
č. 156 k Výroční zprávě o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2012 /sněmovní tisk 52/
č. 157 ke Zprávě o stavu zemědělství České republiky za rok 2012 /sněmovní tisk 61/
č. 158 k ţádosti vlády České republiky o vyslovení důvěry

7. schůze 18. - 26. března 2014
č. 159 k návrhu na určení ověřovatelů 7. schůze Poslanecké sněmovny
č. 160 k návrhu na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 45 ve výborech
Poslanecké sněmovny
č. 161 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
sluţbách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních sluţbách), ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení
č. 162 k vládnímu návrhu zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic
vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon
o hranicích vojenských újezdů) /sněmovní tisk 57/ - prvé čtení
č. 163 k návrhu poslanců Vojtěcha Filipa, Stanislava Grospiče a dalších na vydání
ústavního zákona o referendu o zrušení zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboţenskými společnostmi /sněmovní tisk 66/ - prvé čtení
č. 164 k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
/sněmovní tisk 77/ - prvé čtení
č. 165 k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla
Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové,
Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení
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č. 166 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém
pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 100/ - prvé čtení
č. 167 k návrhu poslanců Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jana Bartoška, Daniela
Korteho, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové,
Niny Novákové, Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
/sněmovní tisk 105/ - prvé čtení
č. 168 k návrhu poslanců Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Heleny
Válkové, Jana Bartoška, Daniela Korteho, Marka Ţeníška, Jiřího Skalického, Michala
Kučery, Herberta Pavery, Markéty Adamové, Zdeňka Bezecného, Niny Novákové,
Gabriely Peckové a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění 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) a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 106/ - prvé čtení
č. 169 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních
organických polutantech /sněmovní tisk 109/ - prvé čtení
č. 170 k vládnímu návrhu, 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,
přijaté v Ţenevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 121/ - prvé čtení
č. 171 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Basilejská úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes
hranice států a jejich zneškodňování, sjednaná v Basileji dne 22. března 1989, a změny
přílohy IX této úmluvy, přijaté v Ţenevě dne 10. května 2013 /sněmovní tisk 122/ prvé čtení
č. 172 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou
republikou Německo o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné
sluţby podepsaná v Plzni dne 4. dubna 2013 /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení
č. 173 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií
a jejími členskými státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé
/sněmovní tisk 132/ - prvé čtení
č. 174 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o letecké dopravě mezi Evropským společenstvím a jeho
členskými státy na jedné straně a Kanadou na straně druhé /sněmovní tisk 133/ - prvé
čtení
č. 175 k dokumentu Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence
nemocí /sněmovní tisk 113/

1
5

č. 176 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Andorrského
kníţectví o výměně informací v daňových záleţitostech, která byla podepsaná
v Madridu dne 11. června 2013 /sněmovní tisk 15/ - druhé čtení
č. 177 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní
oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní
řízení (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 102/ - prvé čtení
č. 178 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní
oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních
věcech (Hongkong, 4. 3. 2013) /sněmovní tisk 103/ - prvé čtení
č. 179 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní
oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob (Hongkong,
4. 3. 2013) /sněmovní tisk 104/ - prvé čtení
č. 180 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol o změně a doplnění Smlouvy mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě
některých právních vztahů v občanských a trestních věcech z 29. října 1992 a jejího
Závěrečného protokolu, podepsaný v Uherském Hradišti dne 29. října 2012 /sněmovní
tisk 110/ - prvé čtení
č. 181 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky
a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému
úniku v oboru daní z příjmu a který byl podepsán v Singapuru dne 26. června 2013
/sněmovní tisk 111/ - prvé čtení
č. 182 k návrhu na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření způsobu
vyšetřování kauzy Opencard /sněmovní dokument 350/
č. 183 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky
a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru
daní z příjmu a z majetku a který byl podepsán v Kyjevě dne 21. října 2013 /sněmovní
tisk 112/ - prvé čtení
č. 184 k aktuální situaci na Ukrajině a k postoji vlády České republiky
č. 185 k aktuální situaci na Ukrajině a k postoji vlády České republiky
č. 186 k návrhu na volbu členů vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření
způsobu vyšetřování kauzy Opencard
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č. 187 k návrhu poslanců Heleny Langšádlové, Marka Bendy, Jana Chvojky, Jana Bartoška,
Daniela Korteho, Marka Ţeníška, Jiřího Skalického, Michala Kučery, Herberta
Pavery, Markéty Adamové, Zdeňka Bezecného, Niny Novákové, Gabriely Peckové
a Jana Farského na vydání zákona, kterým se mění 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) a o změně dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 107/ - prvé čtení
č. 188 k návrhu rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 /sněmovní
tisk 64/
č. 189 k návrhu poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla
Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové,
Jaroslava Holíka, Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Praţáka, Milana Šarapatky
a Jiřího Štětiny na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a o změně Ústavy
České republiky /sněmovní tisk 114/ - prvé čtení
č. 190 k vládnímu návrhu zákona o poskytování sluţby péče o dítě v dětské skupině
a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 82/ - prvé čtení
č. 191 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České
republice a ve Slovenské republice, podepsaná v Praze dne 28. listopadu 2013
/sněmovní tisk 134/ - prvé čtení
č. 192 k vládnímu návrhu zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých
hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014
/sněmovní tisk 78/ - třetí čtení
č. 193 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání
(ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony /sněmovní tisk 47/ - třetí čtení
č. 194 k rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území
České republiky v roce 2014 /sněmovní tisk 89/
č. 195 k návrhu na změny ve sloţení orgánů Poslanecké sněmovny
č. 196 k návrhu na volbu
shromáţdění OBSE

vedoucího

stálé

delegace

Parlamentu

do

Parlamentního

č. 197 k návrhu na volbu členů Rady České televize
č. 198 k návrhu na volbu členů Rady Českého rozhlasu
č. 199 k 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/
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č. 200 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných
veteránech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 32/ - třetí čtení
č. 201 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 99/ - třetí čtení
č. 202 k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
/sněmovní tisk 77/ - třetí čtení
č. 203 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců
na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další
související zákony /sněmovní tisk 30/ - třetí čtení
č. 204 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické
sluţbě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické sluţbě), ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 76/ - třetí čtení
č. 205 k návrhu poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Vojtěcha Filipa
a dalších na vydání ústavního zákona o referendu /sněmovní tisk 116/ - prvé čtení
č. 206 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích,
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon
o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 117/ - prvé čtení
č. 207 k informaci o podpořeném financování za rok 2012 /sněmovní tisk 90/
č. 208 k informaci o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2012 /sněmovní tisk 91/
č. 209 k návrhu na volbu člena Dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení
č. 210 k problematice průzkumných prací a těţby zlata v České republice /sněmovní
dokument 357/
č. 211 k návrhu na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření
způsobu vyšetřování kauzy Opencard

8. schůze 29. dubna – 14. května 2014
č. 212 k návrhu na určení ověřovatelů 8. schůze Poslanecké sněmovny
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č. 213 k návrhu na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 101 ve výborech
Poslanecké sněmovny
č. 214 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2013 Sb., kterým se mění zákon
č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb.,
o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona
č. 288/1995 Sb.,
o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění
zákona č. 13/1998 Sb.,
a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona
č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony /sněmovní
tisk 171/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
č. 215 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 172/ - prvé čtení
č. 216 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 176/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
č. 217 k návrhu časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného
účtu České republiky za rok 2013 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho
přikázání a přikázání jeho kapitol včetně vztahu k státním fondům výborům k projednání
/sněmovní dokument 594/
č. 218 k návrhu na odvolání člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
č. 219 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací Dohoda o spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy
na jedné straně
a Švýcarskou konfederací na straně druhé týkající se evropských
programů druţicové navigace /sněmovní tisk 137/ - prvé čtení
č. 220 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
o mezinárodní silniční
dopravě /sněmovní tisk 142/ - prvé čtení
č. 221 k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za
rok 2012
/sněmovní tisk 129/
č. 222 k výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za
rok 2013
/sněmovní tisk 159/
č. 223 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění
moří z lodí
a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění
moří z lodí, přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973 /sněmovní
tisk 168/ - prvé čtení
č. 224 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské
plavbě,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně
některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 177/ - prvé čtení
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č. 225 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
/sněmovní
tisk 179/ - prvé čtení
č. 226 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné
způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 173/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
č. 227 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém
pojištění,
ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 175/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
č. 228 k návrhu poslanců Petra Adama, Tomia Okamury, Radima Fialy, Augustina Karla
Andrleho
Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava
Holíka,
Davida Kádnera, Martina Lanka, Karla Praţáka, Milana Šarapatky a Jiřího
Štětiny na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České
republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a zákon
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 119/ - prvé čtení
č. 229 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
/sněmovní tisk 141/ - prvé čtení
č. 230 k účasti primátora hl. m. Prahy na 8. schůzi Poslanecké sněmovny
č. 231 k návrhu poslanců Františka Adámka, Štěpána Stupčuka, Jiřího Koskuby, Jaroslava
Zavadila
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, 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. 491/2001 Sb.,
o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní
tisk 124/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
č. 232 k informaci ministryně spravedlnosti o vymahatelnosti práva v České republice
č. 233 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném
na veřejné
zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním
pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 174/ - prvé čtení podle §
90 odst. 2
č. 234 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou
Německo
o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné sluţby podepsaná
v Plzni dne
4. dubna 2013 /sněmovní tisk 101/ - druhé čtení
č. 235 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu přijatá
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dne 10. června
2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale /sněmovní
tisk 161/ - prvé čtení
č. 236 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkající se
zločinu agrese přijaté dne 11. června 2010 na Revizní konferenci Římského statutu v Kampale
/sněmovní
tisk 160/ - prvé čtení
č. 237 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
/sněmovní
tisk 165/ - prvé čtení
č. 238 k návrhu na odvolání předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
č. 239 k návrhu na odvolání členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
usnesení č. 240 a č. 241

8. schůze Poslanecké sněmovny dne 7. května 2014

č. 242 k návrhu na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
č. 243 k návrhu na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
č. 244 k návrhu Poslanecké sněmovny na volbu kandidátů na člena Rady Ústavu pro studium
totalitních reţimů
č. 245 k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
č. 246 k návrhu na volbu člena Nejvyššího kontrolního úřadu
č. 247 k aktuální situaci na Ukrajině a pozici vlády České republiky k masakru v Oděse dne 2.
5. 2014
č. 248 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
návrh na odvolání některých výhrad České republiky k mnohostranným
mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech
trestních
/sněmovní tisk 68/ - druhé čtení
č. 249 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
o vzájemné právní
pomoci v trestních věcech (Astana, 6. 6. 2013) /sněmovní tisk 69/ - druhé
čtení
č. 250 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o počítačové kriminalitě
o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových
systémů (Štrasburk, 28. ledna 2003) /sněmovní tisk 75/ - druhé čtení
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č. 251 k vládnímu návrhu, 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/
- druhé čtení
č. 252 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení
soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických
osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb. /sněmovní tisk 45/ - třetí čtení
č. 253 k prohlášení Poslanecké sněmovny k NATO
č. 254 k návrhu na změny ve sloţení orgánů Poslanecké sněmovny
č. 255 k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
č. 256 k návrhu na volbu člena Rady Českého rozhlasu
č. 257 k návrhu na volbu členů Dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury
č. 258 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii
/sněmovní
tisk 170/ - prvé čtení
č. 259 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení
podle § 90 odst. 2
č. 260 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně
některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní
tisk 70/ - třetí čtení
č. 261 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách
a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - třetí čtení
č. 262 k vládnímu návrhu 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/ - třetí čtení
č. 263 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením
přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních druţstev a obchodníků s cennými papíry
a dohledu nad nimi /sněmovní tisk 108/ - třetí čtení
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č. 264 k návrhu poslanců Stanislava Polčáka, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších
na vydání
ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky,
ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 43/ - třetí čtení
č. 265 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech,
ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/ - třetí čtení
č. 266 k vládnímu návrhu 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/ - třetí čtení
č. 267 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském
podnikání
(ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 85/ - třetí čtení
č. 268 k návrhu poslanců Kateřiny Konečné, Karla Šidla a Václava Snopka na vydání zákona,
kterým
se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou
provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb.,
kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních
komunikacích a o změně zákona
č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění
odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení
podle § 90 odst. 2
č. 269 k vládnímu návrhu, kterým
souhlasu
s ratifikací Smlouva
o spolupráci v boji
proti trestné
s omamnými a psychotropními
září 2013 v Sarajevu /sněmovní

se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu
látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12.
tisk 63/ - druhé čtení

č. 270 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Státem Izrael o spolupráci v boji
proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. října 2013 v Jeruzalémě /sněmovní tisk 65/ - druhé
čtení
č. 271 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou
o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel, podepsaná dne 20. ledna 2014 v Praze
/sněmovní tisk 138/ - prvé čtení
č. 272 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi,
zejména se
ţenami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti
nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou
republiku dne 10. prosince 2002 /sněmovní tisk 139/ - prvé čtení
č. 273 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky
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o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 30. ledna 2014 v Praze /sněmovní
tisk 140/ - prvé
čtení
č. 274 k vládnímu návrhu, poslanců Marka Černocha, Tomia Okamury, Jaroslava Holíka,
Martina
Lanka, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Augustina Karla Andrleho
Sylora,
Stanislava Berkovce, Václava Snopka a Kateřiny Konečné na vydání zákona,
kterým se mění
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti
(exekuční řád), ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení
č. 275 ke zprávě o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za
rok
2013 /sněmovní dokument 718/
č. 276 k doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2009
aţ 2012 /sněmovní dokument 719/
č. 277 k tragickému důlnímu neštěstí v uhelném dole u města Soma v Turecké republice
č. 278 k odsouzení rostoucích projevů vybízení k násilí na politicích a všech druhů šířící se
xenofobie,
rasismu a nenávisti ve společnosti, zvláště v médiích a na sociálních sítích a ve
virtuálním
mediálním prostoru
č. 279 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s přístupem České republiky Úmluva o zaloţení Evropského komunikačního
úřadu (ECO) /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení
č. 280 k vládnímu návrhu, 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/ druhé čtení
č. 281 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu
s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení
mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 23. září 2013
/sněmovní
tisk 136/ - prvé čtení
č. 282 k ţádosti o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslankyně
Zuzany
Kailové

9. schůze 7. května 2014
č. 240 k návrhu na určení ověřovatelů 9. schůze Poslanecké sněmovny
č. 241 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 182/
- prvé čtení podle § 90 odst. 2
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10. schůze 10. - xx. června 2014

