Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2003
4. volební období

POZVÁNKA
na 12. schůzi
výboru pro obranu a bezpečnost, která se koná
ve středu 12. a čtvrtek 13. března 2003
v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu, Sněmovní ulice č. 4, Praha 1
v místnosti č. 311B.

středa 12.3.2003
9.30-9.55 hod.
Porada předsedy s místopředsedy výboru
10.00-10.05 hod.
Schválení programu jednání
10.05-11.00 hod.
1.
Vládní návrh 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. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona
č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně doplnění některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/
Odůvodní: náměstek ministra vnitra
Zpravodaj: posl. S. Karásek
Vládní návrh zákona o dočasné ochraně cizinců /sněmovní tisk 203/
Odůvodní: náměstek ministra vnitra
Zpravodaj: posl. S. Karásek
11.00-11.30 hod.
2.
Informace o nasazení 6. polní nemocnice v Afghánistánu v rámci mise
Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF /sněmovní tisk 187/ a
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se
zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období
duben-září 2002 /sněmovní tisk 227/
Odůvodní: náměstek ministra obrany
Zpravodaj: posl. M. Titz
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11.30-12.00 hod.
3.
Vládní návrh o válečných hrobech a o změně zákona č. 256/2001 Sb.,
o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 196/
Odůvodní: náměstek ministra obrany
Zpravodaj: posl. M. Titz

12.00-13.00 hod.
4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 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, ve znění zákona č. 119/2002 Sb.
a některé další zákony /sněmovní tisk 191/
Odůvodní: náměstek ministra vnitra, náměstek ministra průmyslu
Zpravodaj: posl. T. Kladívko
13.00-14.15 hod.
předpokládaná přestávka na oběd
14.15-15.15 hod.
5.
Vládní návrh zákona, 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 živnostenském podnikání
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455(1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 204/
Odůvodní: náměstek ministra vnitra
Zpravodaj: posl. T. Kladívko
15.15-16.30 hod.
6.
Školství Ministerstva vnitra ČR
Odůvodní: náměstek ministra vnitra, rektorka polic. akademie a další
Zpravodaj: posl. T. Kladívko
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čtvrtek 13.3.2003
10.00-11.00 hod.
7.
Vládní návrh zákona o převodu některého nepotřebného vojenského majetku
z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky /sněmovní tisk 216/
Odůvodní: ministr obrany ČR
Zpravodaj: posl. J. Vidím
11.00-12.00 hod.
9.
Záměry AČR ( v nejbližší budoucnosti)
Odůvodní: náčelník GŠ + jeho tým
Zpravodaj: posl. M. Titz
12.00-13.00 hod.
10.
Informace MO ČR o průběhu realizace investičních celků: T 72, ŠIS, oper.
taktický systém pozemních a vzdušných sil (dokončení)
Odůvodní: náměstek ministra obrany
Zpravodaj: posl. M. Titz
13.00-14.00 hod.
předpokládaná přestávka na oběd a organizační výbor
14.00-14.10 hod.
11.
Schválení termínu a programu příští schůze VOB
((Příští schůze VOB se uskuteční ve středu 19.3. 2003))
14.10 - 15.10 hod
12.
Vojenské školství
Odůvodní: náměstek ministra obrany
Zpravodaj: posl. M. Titz
15.10-16.10 hod.
13.
Důvod a příčiny reorganizace Inspekce ministra vnitra
Odůvodní: ministr vnitra S. Gross a ředitel Inspekce M. Tomin
Zpravodaj: posl. J. Klas

Jan V i d í m , v.r.
předseda výboru pro obranu a bezpečnost
Praha 12.3.2003
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Program jednání následující (březnové) schůze VOB ve středu dne 19.3.2003
9.30-9.55 hod.
Porada předsedy s místopředsedy výborů
10.00-11.00 hod.
Informace o postupu prověrek
Odůvodní : řed NBÚ, BIS ČR, VOZ + bezp. řed. VOZ
11.00-11.30 hod.
Způsob a procedura ratifikace přijetí nových států do NATO
Odůvodní náměstek minstra zahr. věcí
Zpravodaj: posl. J. Vidím
11.30-12.00 hod.
Změna Ústavy ČR – projednávání voj. cvičení a přeletů cizích jednotek Parlamentem.
Odůvodní: posl. J. Vidím
12.00-12.05 hod.
Návrh termínu příští schůze VOB
(úterý 29.4 odpoledne a středa 30.4.)
12.05-13.00 hod.
Dislokace posádek, rušení posádek – MO ČR
Odůvodní: ministr obrany ČR
Zpravodaj: posl. J. Vidím
Pozn.:
Návrh termínu a programu příští (dubnové) schůze VOB
Příští schůze VOB se uskuteční ve středu 30.4. ( ve čtvrtek 1.5. je volno), nebude-li k
projednání všech bodů jednání stačit jeden den, bude výbor zasedat v úterý 29.4.
odpoledne od cca 13.00 hod.
Zatím jediný známý bod programu:
Návrh poslanců Petra Nečase a Jana Vidíma na vydání zákon, kterým se mění zákon č.
218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný
zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo
náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků
v záloze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 229/
Odůvodní: posl. J. Vidím
Zpravodaj: posl. P. Hönig

Praha, stav k 12.3.2003

