Pozvánka

na 27. schůzi Senátu,
která bude zahájena
ve středu 24. srpna 2016 v 9:00 hodin
v Jednacím sále Valdštejnského paláce

Př í lo h a :
n áv r h p oř a d u 2 7. sc h ůz e Se n át u

Návrh pořadu 27. schůze Senátu
1. Senátní tisk č. 318 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr dopravy Dan Ťok 1. bod dopoledního jednání ve středu 24. srpna
2. Senátní tisk č. 319 – Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře ministr dopravy Dan Ťok - 2. bod dopoledního jednání ve středu 24. srpna
3. Senátní tisk č. 306 – Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické
transakce – ministr vnitra Milan Chovanec
4. Senátní tisk č. 307 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
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 – ministr
vnitra Milan Chovanec
5. Senátní tisk č. 308 – Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další
související zákony – ministr vnitra Milan Chovanec
6. Senátní tisk č. 309 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb.,
o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony – ministr vnitra Milan Chovanec
7. Senátní tisk č. 310 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně
hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské
soutěže), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek – ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek
8. Senátní tisk č. 282 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu odvolání výhrady Československé socialistické republiky k článku 1
odst. 1 písm. b) Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží a odvolání prohlášení Československé socialistické republiky k článku I
Dodatkového protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží – ministr
průmyslu a obchodu Jan Mládek
9. Senátní tisk č. 312 – Návrh zákona o centrální evidenci účtů - ministr financí Andrej
Babiš
10.Senátní tisk č. 313 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o centrální evidenci účtů - ministr financí Andrej Babiš
11.Senátní tisk č. 314 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb.,
o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony - ministr
financí Andrej Babiš
12.Senátní tisk č. 315 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2004 Sb.,
o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a
o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a
likvidátorech pojistných událostí), ve znění pozdějších předpisů - ministr financí Andrej
Babiš

13.Senátní tisk č. 316 – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s prokazováním původu majetku - ministr financí Andrej Babiš
14.Senátní tisk č. 317 – Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb.,
o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony - ministr financí Andrej Babiš
15.Senátní tisk č. 271 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Turkmenistánem
o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
a z majetku, která byla podepsána v Ašchabádu dne 18. března 2016 - ministr financí
Andrej Babiš
16.Senátní tisk č. 270 – Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře
kolektivního vyjednávání, přijatá na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v roce
1981 – ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová
17.Senátní tisk č. 311 – Návrh zákona o biocidních přípravcích a účinných látkách
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) – ministr zdravotnictví
Svatopluk Němeček
18.Senátní tisk č. 253 – Návrh senátního návrhu zákona senátora Petra Šilara a dalších
senátorů, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů – 2. čtení
19.Senátní tisk č. 254 – Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha
a dalších senátorů, 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 – 2. čtení
20.Senátní tisk č. 272 – Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2015 –
předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák
21.Senátní tisk č. 284 – Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok
2015 – předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj
22.Senátní tisk č. 208 – Petice NE - ohrožení vodních zdrojů pro Volarsko - Vimpersko Strakonicko

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Vážení přátelé zelených lesů,
dovoluji si Vás pozvat na 27. schůzi Senátu ve středu 24. srpna 2016 na galerii pro veřejnost.
Pozvánka je v příloze. Vchod C1, průkaz totožnosti nutný.
Jako 22. bod bude projednávána petice "NE-ohrožení zdrojů vod pro Volarsko-VimperskoStrakonicko". V plénu Senátu vystoupím s projevem 2x 10 minut já za petici, dále jsou přizváni
ministři Brabec a Jurečka, ředitel NPŠ Hubený, generální ředitel povodí Vltava Kubala
a výzkumník Pokorný.
Předpokládá se, že bod č. 22 přijde k projednání ve středu po 16-té hodině, nebo ve čtvrtek
25. srpna dopoledne. Zájemce o účast prosím o nahlášení u mne, těm v úterý večer pošlu email
s upřesněním.
Ve středu je možné zavolat na mé č. tel. 732 373 448, kdy snad budu moci sdělit předpokládanou
dobu projednání.
Děkuji Vám za případnou účast a vytvoření publika, které odmítá předloženou novelu zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Zastavit se to může již jen v Senátu a u prezidenta.
Lesu zdar! Petr Martan, petiční výbor, tel. 732 373 448

