Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

PROGRAM JEDNÁNÍ
v týdnu od 12. do 16. listopadu 2012
vydal tiskový odbor

PONDĚLÍ 12. listopadu 2012
Ve dnech 11. – 16. listopadu navštíví Lotyšsko a Estonsko delegace
rozpočtového výboru vedená předsedou Pavlem Suchánkem (posl. P. Braný,
R. Jirout, P. Svoboda a V. Votava).
Z programu: Lotyšsko – jednání s místopředsedou parlamentního rozpočtového
a finančního výboru, setkání s ředitelkou rozpočtového odboru Ministerstva financí,
přijetí předsedou Asociace místních a regionálních samospráv, jednání s členkou
bankovní rady Lotyšské národní banky
Estonsko – jednání s parlamentním výborem pro kontrolu státního rozpočtu,
s předsedou výboru pro evropské záležitosti a s předsedou finančního výboru, přijetí
guvernérem Estonské banky, setkání se zástupci Národní auditní kanceláře a přijetí
ministrem financí.

Ve dnech 12. – 15. listopadu navštíví Maďarsko delegace ústavně právního
výboru vedená předsedou Markem Bendou (posl. S. Grospič, S. Polčák
a A. Rádl).
Z programu: přijetí předsedou Ústavního soudu a místopředsedou Parlamentu,
jednání s místopředsedou výboru pro kulturní a mediální záležitosti, setkání
s primátorem Budapešti, jednání s předsedou Nejvyššího soudu, s partnerským
výborem a s předsedou Rozpočtové rady, přijetí na Nejvyšším státním zastupitelství
a na Ministerstvu spravedlnosti.

Pod záštitou poslankyně Lenky Kohoutové se uskuteční
seminář na téma

„Mohou zdravotně postižení pracovat pro automobilový průmysl?“
od 10.00 do 16.00 hodin v místnosti č. 48 – „Konírna“,
vchod z Malostranského nám. č. 7/19

Členky výboru výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Vlasta Bohdalová a Anna Putnová pořádají
seminář na téma

„Jak dále se vzděláváním a přípravou pedagogů“
od 11.00 do 14.00 hodin v místnosti č.205, Sněmovní 1
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Pod záštitou poslance Davida Šeicha se uskuteční
kulatý stůl a téma

„Spotřební daň na pohonné hmoty – zachovat nebo snížit?“
od 13.00 do 15.00 hodin v místnosti č. 55

ÚTERÝ 13. listopadu 2012
Předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová přijme
předsedu Spolkového sněmu SRN Norberta Lammerta s delegací
ve 14.30 hodin v místnosti č. 120
Fototermín: 14.25 hodin
15.15 hodin - podpis pamětní knihy (místnost č. 120)
15.20 hodin - prohlášení pro tisk (předsálí kanceláře předsedkyně)

Výbor pro zdravotnictví– výjezdní zasedání v Jihočeském kraji
Hrad Strakonice – Katovský salonek
od 16.00 hodin
Úvodní slovo předsedy Výboru pro zdravotnictví MUDr. Borise Šťastného
Přivítání přítomných hostů garantem výjezdního zasedání do Jihočeského kraje
MUDr. Martinem Gregorou.
1. Představení nového člena Výboru pro zdravotnictví a volba místopředsedy výboru
2. Návrh poslanců L. Hegera, B. Šťastného, A. Roztočila a dalších na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) ( tisk 700)
Odůvodní: zástupce předkladatele
Zpravodaj: posl. Igor Svoják
3. Návrh poslanců J. Plachého, M. Bendy a dalších na vydání zákona, kterým se
mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a některé
další zákony (sněmovní tisk 713)
Odůvodní: posl. Jitka Chalánková
Zpravodaj: posl. Aleš Roztočil
4.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování,
odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů
(transplantační zákon), a další související zákony (sněmovní tisk 825)
Odůvodní: ministr Leoš Heger
Zpravodaj: posl. Patricie Kotalíková
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5.

Regionální problematika Jihočeského kraje - diskuse s přítomnými hosty

Zemědělský výbor – výjezdní zasedání v provozně účelovém zařízení PS
v Lipnici nad Sázavou
od 13.00 hodin
návštěva provozu Moravia Lacto a.s., Jihlava

Pod záštitou Stálé komise PS pro rodinu a rovné příležitosti se uskuteční
seminář na téma

„Aktuální výzvy v oblasti slaďování pracovního,
soukromého a rodinného života
od 13.00 hodin v místnosti č. 56

STŘEDA 14. listopadu 2012
Hospodářský výbor – v místnosti č. 306, Sněmovní 1
od 9.00 hodin
1. Schválení programu schůze
9.15 hodin
2. SR 2013 – kapitola 344 – Úřad průmyslového vlastnictví
Uvede: zástupce ÚPV
Zpravodaj: poslankyně Květa Matušovská
9.45 hodin
3. Vládní návrh zákona, 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., a další související zákony – sněmovní tisk 717
Uvede: zástupce Ministerstva dopravy
Zpravodaj: poslanec Václav Baštýř
10.45 hodin
4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
a další související zákony – sněmovní tisk 823 (HMG)
Uvede: zástupce Ministerstva dopravy
Zpravodaj: poslanec Stanislav Huml
11.15 hodin
5. Senátní návrh 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 – sněmovní tisk 759 (HMG)
Uvede: senátoři J.Oberfalzer a T. Grulich
Zpravodaj: poslanec Václav Baštýř
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11.45 hodin
6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, a zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném
registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění
ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů –
tisk 730 (HMG)
Uvede: zástupce Ministerstva životního prostředí
Zpravodaj: poslanec Josef Nekl
12.15 hodin
7. Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona
č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. – sněmovní tisk 709 (HMG)
Uvede: zástupce předkladatelů
Zpravodaj: poslanec Jan Čechlovský

Kontrolní výbor – výjezdní zasedání na TDS ŘSD ČR Lovosice
13.30 hodin
1. Kontrola průběhu postupu investiční akce dálnice D8, Lovosice –
Řehlovice, stavba 0805 (poslední úsek ke zprovoznění D8)”
Uvede: generální ředitel ŘSD D. Čermák

Výbor pro obranu – v místnosti č. 311B
od 11.00 hodin
Schválení programu jednání
11.15 – 11.30 hodin
Informace o vojenských cvičeních AČR za období leden-červen 2012
/sněmovní tisk 809/
Odůvodní: nám. MO a NGŠ AČR
zpravodaj: posl. Marie Rusová
11.30 – 11.45 hodin
2. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů AČR se
zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně v roce 2012
/sněmovní tisk 834/
Odůvodní: nám. MO a NGŠ AČR
zpravodaj: posl. Martin Gregora
11.45 – 12.00 hodin
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil v 1. pol. 2012 / tisk
810/
Odůvodní: nám. MO a NGŠ AČR
zpravodaj: posl. Martin Gregora
13.00 – 13.05 hodin
Návrh termínu a programu příští schůze výboru pro obranu
13.05 – 14.00 hodin
Obranná strategie
Odůvodní: ministr obrany, NGŠ AČR
zpravodaj: posl. Antonín Seďa
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14.00 – 15.00 hodin
Informace o stavu vyjednávání o nadzvukovém letectvu
Odůvodní: ministr obrany, NGŠ AČR
Zpravodaj: posl. Antonín Seďa
15.00 – 15.45 hodin
Změna koncepce vyzbrojení v oblasti taktických radiových komunikací
Odůvodní: ministr obrany, NGŠ AČR
Zpravodaj: posl. Antonín Seďa

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
od 10.00 hodin v místnosti č. 106
1.
Sdělení předsedkyně
10.15 hodin
2.
Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č.
245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech
a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů (tisk 718)
odůvodní: zástupce Senátu
zpravodaj: posl. M. Petráň
11.00 hodin
3.
Čerpání evropských fondů
odůvodní: zástupce MŠMT
zpravodajka: posl. A. Putnová

Výbor pro životní prostředí - v místnosti č. 49, Sněmovní 1
od 9.30 hodin
1. Představení progresivních recyklačních řešení před výborem pro životní
prostředí
Uvede zástupce Hnutí Duha
10.00 hodin
2.

3.

Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o
změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), a některé další zákony
(tisk 780)
Odůvodní zástupce Ministerstva životního prostředí
Zpravodaj posl. Tomáš Úlehla
Volba nového vedení podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu
klimatu

Zahraniční výbor– v místnosti č. 250, Sněmovní 1
od 9.00 hodin
1.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o boji proti korupci úředníků
Evropských společenství nebo členských států Evropské unie,
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vypracovaná na základě článku K.3 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii
(Brusel, 26. května 1997) /sněmovní tisk 788/
Uvede: zástupce MS
Zpravodaj: posl. L. Andrýsová
2.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s přístupem České republiky Úmluva o ochraně finančních zájmů
Evropských společenství, vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o
Evropské unii (Brusel, 26. července 1995), Protokol k Úmluvě o ochraně
finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě článku
K.3 Smlouvy o Evropské unii (Dublin, 27. září 1996), Druhý protokol k Úmluvě
o ochraně finančních zájmů Evropských společenství, vypracovaný na základě
článku K.3 Smlouvy o Evropské unii (Brusel, 19. června 1997), a Protokol o
výkladu Úmluvy o ochraně finančních zájmů Evropských společenství
Soudním dvorem Evropských společenství prostřednictvím rozhodnutí o
předběžné otázce, vypracovaný na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské
unii (Brusel, 29. listopadu 1996) /sněmovní tisk 789/
Uvede: zástupce MS
Zpravodaj: posl. J. Fischerová
3.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů proti korupci
(Mérida, 11. prosince 2003) /sněmovní tisk 787/
Uvede: zástupce MS
Zpravodaj: posl. P. Holík
v 9.15 hodin
4.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Protokol mezi vládou České republiky a Švýcarskou
spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a
Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z
příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995,
který byl podepsán v Praze dne 11. září 2012 /sněmovní tisk 815/
Uvede: zástupce MF
Zpravodaj: posl. J. Foldyna
v 9.20 hodin
5.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou
unií a jejími členskými státy na jedné straně a Iráckou republikou na
straně druhé, která byla podepsána dne 11. května 2012 v Bruselu / tisk 819/
Uvede: zástupce MZV
Zpravodaj: posl. J. Bauer
v 9.25 hodin
6.
Strategie mnohostranné rozvojové spolupráce ČR na období 2013 – 2017
Uvede: nám.Tomáš Dub
v 10.00 hodin
7.
Informace k programu vládních stipendií pro studenty z rozvojových
zemí
Uvede:nám. Tomáš Dub
v 10:30 hodin
8.
Představení nově designovaného velvyslance při OECD
v 10.40 hodin
9.
Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU
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Zemědělský výbor– výjezdní zasedání v provozně účelovém zařízení PS
v Lipnici nad Sázavou
od 9.00 hodin
1. Zahájení
2. Výroční zpráva o činnosti Pozemkového fondu České republiky za rok
2011 a Roční účetní závěrka Pozemkového fondu České republiky za rok
2011 /sněmovní tisk 796/
Uvede: zást. MZ, zást. PF
Zpravodaj: poslanec J. Papež
3. Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon) /tisk 778/
Uvede: zást. MZ, zást. ČÚZK
Zpravodaj: poslanec J. Šenfeld
4. Informace z podvýborů

Podvýbor VSR pro veřejnou správu a informační systémy pořádá
seminář na téma

„VIZE 2014+ aneb registry to nekončí
od 12.00 hodin v místnosti č. 108

Výbor pro životní prostředí pořádá

seminář
k zákonu o odpadech a obalech
od 14.00 do 16.30 hodin v místnosti č. 211B

Tisková konference místopředsedkyně petičního výboru Hany Orgoníkové
k převzetí petice za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání
se uskuteční v 11.30 hodin v novinářském atriu PS

ČTVRTEK 15. listopadu 2012
Kontrolní výbor - v místnosti č. 206, Sněmovní 3
od 9.30 hodin
1. Prezentace Výroční zprávy Evropského účetního dvora za rok 2011
Uvede: člen Evropského účetního dvora J. Kinšt,
auditor Evropského účetního dvora M. Brychcín
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13.30 hodin
2. Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/29 – Prostředky
vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České
republiky
Uvede: viceprezident NKÚ M. Kala
Zpravodaj: posl. V. Němeček
Přizváni: zástupce VZP
14.15 hodin
3. Informace vedoucí kontrolní skupiny pro provedení kontroly hospodaření Nejvyššího
kontrolního úřadu s majetkem státu včetně prostředků státního rozpočtu kapitoly
381 – Nejvyšší kontrolní úřad
Uvede: vedoucí kontrolní skupiny posl. Z. Horníková

Výbor pro evropské záležitosti - v místnosti č. 6, Sněmovní 3
od 9.00 hodin
1. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních
humánních léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES /kód
dokumentu 12751/12, KOM(2012) 369 v konečném znění/
uvede: zástupce MZ
zpravodajka: posl. Jitka Chalánková
9.30 hodin
2. Doporučení pro Doporučení Rady k národnímu programu reforem České
republiky na rok 2012 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu
České republiky na období 2012 – 2015 /kód dokumentu 10534/12, KOM(2012)
303 v konečném znění/
uvede: zástupce MF
zpravodajka: posl. Jitka Chalánková
10.00 hodin
3. Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU)
č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro
bankovnictví), pokud jde o jeho vztah k nařízení Rady (EU) č. …/…, kterým se
Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se
vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi /kód
dokumentu 13682/12, KOM(2012) 512 v konečném znění/
uvede: zástupce MF a ČNB
zpravodaj: posl. Jan Kubata
4. Návrh nařízení Rady, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní
úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad
úvěrovými institucemi /kód dokumentu 13683/12, KOM(2012) 511 v konečném
znění/
uvede: zástupce MF a ČNB
zpravodaj: posl. Jan Kubata
10.30 hodin
5. Sdělení Komise – Společné zásady pro vnitrostátní rozpočtové mechanismy
nápravy /kód dokumentu 13067/12, KOM(2012) 342 v konečném znění/
uvede: zástupce MF a MZV
zpravodaj: posl. Jan Bauer
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6. Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně
prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. července – 30. září
2012 – doprojednání
Výběr z aktů a dokumentů EU zaslaných vládou Poslanecké sněmovně
prostřednictvím výboru pro evropské záležitosti v období 1. října – 11. listopadu
2012
uvede: posl. Jan Bauer
7. Dokumenty SZBP
8.-9.Sdělení předsedy, různé
14.30 hodin
10. Výroční zpráva Evropského účetního dvora v Lucemburku
uvede: člen Evropského účetního dvora Jan Kinšt
15.30 hodin
11. Informace o aktuálním vývoji energetické politiky České republiky
uvede: zástupce MPO
gen.ředitel a předseda představenstva ČEZ
D. Beneš
Podvýbor VEZ pro regionální a přeshraniční spolupráci
5 minut po skončení dopolední části schůze VEZ – v místnosti č. 6, Sněmovní 3

Pod záštitou poslance Robina Böhnische se uskuteční
seminář na téma

„Pražský seminář Spolku akademických Židů“
od 8.30 do 17.30 hodin v místnosti č. 205, Sněmovní 1

PÁTEK 16. listopadu 2012
Pod záštitou předsedkyně Stálé komise PS pro rodinu a rovné příležitosti
Heleny Langšádlové se uskuteční
2. mezinárodní konference na téma

život s dvojčaty
od 9.00 do 18.00 hodin v místnosti č. 108
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Tiskový odbor obdržel v minulém týdnu tyto sněmovní tisky
844 - Návrh poslanců M. Babáka, D. Kádnera a K. Klasnové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 295/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 243/2000
Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém
určení daní)
845 - Vládní návrh zákona o směnárenské činnosti
846 - Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o směnárenské činnosti
847 - Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2011
s vyjádřením vlády spolu se souhrnným hodnocením, hodnocením výročních
zpráv a účetních závěrek za rok 2011 jednotlivých zdravotních pojišťoven a
tabulkovými přílohami
848 - Návrh poslance Víta Bárty na vydání zákona, kterým se mění zákon č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád
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