Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2014
7. volební období
R o z h o d n u t í č. 6
předsedy Poslanecké sněmovny
ze dne 13. ledna 2014

Podle § 88 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny,
I.

zařazuji

1.

Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Vojtěcha Filipa
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /sněmovní
tisk 5/ (jednání podle § 90 odst. 2)

2.

Návrh 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/

3.

Návrh 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/

4.

Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka
Laudáta a dalších na vydání ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní
tisk 24/

5.

Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka
Laudáta a dalších na vydání zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní
tisk 25/

6.

Návrh 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/

7.

Návrh 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/

8.

Návrh 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 zákona o péči řádného hospodáře u svěřeného majetku
veřejnoprávních korporací /sněmovní tisk 37/

9.

Návrh 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/

10.

Návrh 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/

11.

Návrh 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/

12.

Návrh 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/

13.

Návrh 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/
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14.

Návrh 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/

15.

Návrh 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/

16.

Vládní návrh, 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/

17.

Vládní návrh 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/ (jednání podle § 90
odst. 2)

18.

Vládní návrh, 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/

19.

Vládní návrh, 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/

20.

Vládní návrh 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/ (jednání podle § 90 odst. 2)

21.

Návrh 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/

22.

Vládní návrh 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/
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23.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/

24.

Vládní návrh, 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/

25.

Vládní návrh, 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/

do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny;

II.

určuji zpravodajem pro prvé čtení

ke sněmovnímu tisku 5 poslance Jiřího Pospíšila
ke sněmovnímu tisku 21 poslance Marka Bendu
ke sněmovnímu tisku 23 poslance Jana Chvojku
ke sněmovnímu tisku 24 poslance Jana Volného
ke sněmovnímu tisku 25 poslance Jana Volného
ke sněmovnímu tisku 26 poslance Stanislava Polčáka
ke sněmovnímu tisku 33 poslance Jana Volného
ke sněmovnímu tisku 37 poslance Lukáše Pletichu
ke sněmovnímu tisku 38 poslance Václava Votavu
ke sněmovnímu tisku 39 poslance Václava Votavu
ke sněmovnímu tisku 40 poslankyni Jitku Chalánkovou
ke sněmovnímu tisku 41 poslance Františka Laudáta
ke sněmovnímu tisku 42 poslance Jana Chvojku
ke sněmovnímu tisku 43 poslance Petra Kořenka
ke sněmovnímu tisku 44 poslance Petra Kořenka
ke sněmovnímu tisku 65 poslance Robina Böhnische
ke sněmovnímu tisku 67 poslance Jaroslava Holíka
ke sněmovnímu tisku 68 poslance Václava Zemka
ke sněmovnímu tisku 69 poslance Reného Čípa
ke sněmovnímu tisku 70 poslance Jiřího Pospíšila
ke sněmovnímu tisku 71 poslance Jana Chvojku
ke sněmovnímu tisku 72 poslance Pavla Kováčika
ke sněmovnímu tisku 73 poslance Radima Fialu
ke sněmovnímu tisku 74 poslankyni Janu Fischerovou
ke sněmovnímu tisku 75 poslankyni Kateřinu Konečnou;
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III.
1.

navrhuji přikázat k projednání

Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Vojtěcha Filipa
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník /sněmovní
tisk 5/ (jednání podle § 90 odst. 2)
ústavně právnímu výboru

2.

Návrh 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/
ústavně právnímu výboru

3.

Návrh 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/
ústavně právnímu výboru

4.

Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka
Laudáta a dalších na vydání ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti /sněmovní
tisk 24/
rozpočtovému výboru

5.

Návrh poslanců Miroslava Kalouska, Heleny Langšádlové, Jana Farského, Františka
Laudáta a dalších na vydání zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti /sněmovní
tisk 25/
rozpočtovému výboru

6.

Návrh 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/
ústavně právnímu výboru
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7.

Návrh 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/
rozpočtovému výboru

8.

Návrh 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 zákona o péči řádného hospodáře u svěřeného majetku
veřejnoprávních korporací /sněmovní tisk 37/
ústavně právnímu výboru

9.

Návrh 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/
rozpočtovému výboru

10.

Návrh 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/
rozpočtovému výboru

11.

Návrh 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/
výboru pro sociální politiku

12.

Návrh 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/
rozpočtovému výboru
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13.

Návrh 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/
ústavně právnímu výboru

14.

Návrh 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/
ústavně právnímu výboru

15.

Návrh 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/
ústavně právnímu výboru

16.

Vládní návrh, 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/
zahraničnímu výboru

17.

Vládní návrh 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/ (jednání podle § 90
odst. 2)
výboru pro ţivotní prostředí

18.

Vládní návrh, 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/
zahraničnímu výboru

19.

Vládní návrh, 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/
zahraničnímu výboru
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20.

Vládní návrh 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/ (jednání podle § 90 odst. 2)
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládeţ
a tělovýchovu

21.

Návrh 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/
ústavně právnímu výboru

22.

Vládní návrh 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/
zemědělskému výboru

23.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění
pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/
rozpočtovému výboru

24.

Vládní návrh, 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/
zahraničnímu výboru

25.

Vládní návrh, 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/
zahraničnímu výboru.

Jan Hamáček v.r.
předseda Poslanecké sněmovny
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