Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

PROGRAM JEDNÁNÍ
v týdnu od 23. do 27. června 2014
vydal tiskový odbor
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PONDĚLÍ 23. června 2014
Akce nejsou hlášeny

ÚTERÝ 24. června 2014
Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Jaroslava Jermanová přijme
delegaci organizačního výboru Dolní komory Parlamentu Japonska vedenou
předsedou Hachirem Okonogiem
v 9.45 – 10.15 hodin v místnosti č. 23
v 10.45 hodin v místnosti č. 106 – jednání členů delegace s předsedou
meziparlamentní skupiny přátel ČR-Japonsko Jiřím Holečkem

Zemědělský výbor v místnosti č. 108
od 8.30 hodin
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech,
pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), tisk 212
Uvede:zástupce Ministerstva zemědělství
Zpravodaj: posl. J. Volný

Stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti
Bezpečnostní informační služby
od 9.00 hodin v místnosti č. 103B

Pod záštitou poslankyně Niny Novákové se uskuteční

panelová diskuse na téma
Etika všedního dne, čtvrtá dimenze osobnosti
od 16.00 hodin v místnosti č. 48 - „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19
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STŘEDA 25. června 2014
Ve dnech 25. - 27. června navštíví Německo delegace volebního výboru
vedená předsedou Martinem Komárkem.
Z programu: jednání s partnerským výborem Spolkového sněmu, návštěva
Spolkové tiskové konference a Mediálního úřadu Berlín a veřejnoprávní televize
Deutsche Welle, přijetí na Úřadu zmocněnce spolkové vlády pro kulturu a média.

Ústavně právní výbor v místnosti č. 205, Sněmovní 1
od 9.00 hodin
1.
Schválení programu schůze
9.05 hodin
Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) (tisk 71)
Uvede: člen návrhové skupiny poslanců
Zpravodaj: posl. Jan Chvojka

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj v místnosti č. 211 B
od 9.00 hodin
Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních
zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební
zákon), ve znění materiálu – Komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu
tisku 71
Předkladatel: posl. Jiří Petrů
Zpravodaj: posl. Věra Kovářová
13.30 hodin
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č.563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, tisk 206
Předkladatel: Ministerstvo školství
Zpravodaj: posl. Václav Horáček

Zahraniční výbor v místnosti č. 250, Sněmovní 1
od 11.30 hodin
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1.

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New
Yorku dne 3. června 2013/sněmovní tisk 200/
uvede: zástupce MPO
zpravodaj: posl. Pavel Plzák
11.40 hodin
2.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních
imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004 /tisk 195/
uvede: zástupce MZV
zpravodaj: posl. Pavel Plzák
3.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně
lidských práv a základních svobod /sněmovní tisk 211/
uvede: zástupce MZV
zpravodaj: posl. Robin Böhnisch
11.50 hodin
4.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací změna Dohody o Mezinárodní finanční korporaci
vyplývající z usnesení Správní rady IFC č. 256 ze dne 9. března 2012
/sněmovní tisk 217/
uvede: zástupce MF
zpravodaj: posl. René Číp
5.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským
společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla
podepsána v Nassau dne 6. března 2014 /sněmovní tisk 204/
uvede: zástupce MF
zpravodaj: posl. Jana Fischerová
6.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou
Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v
oboru z daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu
2013 /tisk 123/
uvede: zástupce MF
Zpravodaj: posl. Jaroslav Foldyna
12.10 hodin
7.
Volba místopředsedy

Podvýbor VB pro Policii ČR, obecní policie a soukromé bezpečnostní služby
od 14.00 hodin v místnosti č. 23

Podvýbor VVVKMT pro heraldiku a vexilologii - výjezdní zasedání v provozním
středisku Kanceláře PS v Lipnici nad Sázavou
od 9.00 hodin
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ČTVRTEK 26. června 2014
Rozpočtový výbor výjezdní zasedání - společně s podvýborem pro
bankovnictví, pojišťovnictví a finanční trhy
dopoledne - v prostorách Škoda Auto, a.s.
odpoledne na Magistrátu města Mladá Boleslav
10.00 hodin
1. Návštěva Škoda Auto, a.s.
Charakteristika společnosti, její základní ekonomické ukazatele, spolupráce
podniku s místní samosprávou
Uvede: člen představenstva B. Wojnar
Zpravodaj: posl. A. Beznoska
11.15 hodin
2. Prohlídka výroby a historického muzea Škoda Auto, a.s.
14.15 hodin
3. Přijetí primátorem města Mladá Boleslav R. Nwelatim
14.30 hodin
4. Rozpočet města Mladá Boleslav v roce 2014 a jeho perspektiva pro příští
období, financování investičních akcí v katastru města a přilehlých obcích z
programů EU a Státních fondů (ROP, IOP, PRPS, SFŽP)
Uvede: posl. A. Beznoska
15.00 hodin
5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk 208)
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. L. Šincl
15.30 hodin
6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních
daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk 215)
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. V. Votava
16.00 hodin
7. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tisk 214)
Uvede: představitel MF
Zpravodaj: posl. V. Votava

Výbor pro obranu - výjezdní zasedání v objektu Vojenské zotavovny Měřín
od 14.00 – 14. hodin
Projednání Návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva
obrany v zahraničích operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok
2015 /tisk 229/ - návrh na změnu usnesení PSP ČR č. 1174
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Uvede: ministr obrany M. Stropnický
Zpravodaj: posl. David Kádner

14.40 – 19.00 hodin
Jednání členů výboru pro obranu, zástupců Ministerstva obrany a
Generálního štábu AČR
1.
blok: prezentace stavu AČR v kontextu n. z. 221
2.
blok: novela z. 221/1999 Sb. – strukturovaná diskuse
3.
blok: souhrnná diskuse a případné doplňující dotazy a diskuse nad
konkrétními návrhy na změny v novele z. 221/1999 Sb

Podvýbor VVVKMT pro heraldiku a vexilologii - výjezdní zasedání v provozním
středisku Kanceláře PS v Lipnici nad Sázavou
od 9.00 hodin

Podvýbor HV pro ICT průmysl a e-Government výjezdní zasedání v budově Úřadu
pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) plk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
od 11.00 hodin
Podvýbor PV pro ochranu soukromí v místnosti č. 301, Sněmovní 1
od 14.00 hodin

PÁTEK 27. června 2014
Ústavně právní výbor v místnosti č. 55
od 9.00 hodin
1.
Schválení programu schůze
9.05 hodin
2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb.,
o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (tisk 208)
Odůvodní zástupce MF
Zpravodaj posl. R. Vondráček
9.30 hodin
Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě
státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování
těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních
úřadech (služební zákon) (tisk 71
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Uvede člen návrhové skupiny
poslanců
Zpravodaj posl. Jan Chvojka

Tiskový odbor obdržel v minulém týdnu tyto sněmovní tisky
225 - Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého,
Miloslavy Vostré a Stanislava Grospiče 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 pozdějších předpisů
a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů
233 – Návrh skupiny poslanců na novelizaci zákona č. 328/1999 Sb., o občanských
průkazech
234 - Návrh skupiny poslanců na novelizaci zákona o majetkovém přiznání a
o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
235 - Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území
České republiky v roce 2013 (ve srovnání s rokem 2012) a Zpráva o plnění
úkolů vyplývajících ze Strategie prevence kriminality v České republice na léta
2012 až 2015 za rok 2013
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