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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 

2020 
8. volební období 

POZVÁNKA 
na 30. schůzi 

výboru pro obranu, 

která se koná ve středu 19. února 2020 od 09.00 hod. 

v budově Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1 

místnost č. 311B  

NÁVRH PROGRAMU: 

08.30 hod. 

Porada předsedkyně výboru s místopředsedy výboru. 

Místo: kancelář předsedkyně výboru. 

09:00 hod. 

1. Schválení programu schůze výboru. 

 

 

09.05 hod. 

2. Zakázka Ministerstva obrany na pořízení pasivních sledovacích systémů VERA-NG 

Uvede: ministr obrany Mgr. Lubomír Metnar. 

      Přizván: náčelník GŠ AČR arm. gen. Ing. Aleš Opata. 

Pozn.: bod bude zařazen a projednán v případě, že Ministerstvo obrany do doby konání 30. 

schůze výboru pro obranu zašle členům VO související informace a materiály požadované 

v usnesení z 29. schůze ze dne 5. února 2020.  

 

                                                                      Zpravodajka: posl. Ing. Karla ŠLECHTOVÁ 

  

10.05 hod.        

3. Informace o aktuálním stavu klíčových akvizičních projektů Ministerstva obrany.  

Uvede: ministr obrany Mgr. Lubomír Metnar. 

Přizván: náčelník GŠ AČR arm. gen. Ing. Aleš Opata. 

 

Zpravodajka: posl. Ing. Karla ŠLECHTOVÁ 

 

11.30 hod. 

4. Informace o připravovaném Návrhu na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva 

obrany v zahraničních operacích v letech 2021 a 2022 s výhledem na rok 2023. 

Uvede: ministr obrany Mgr. Lubomír Metnar. 

Přizván: náčelník GŠ AČR arm. gen. Ing. Aleš Opata. 

 

Zpravodajka: předs. Mgr. Jana ČERNOCHOVÁ 
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13.00 hod. 

5. Vládní návrh zákona o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených 

technických zařízení a o změně souvisejících zákonů /sněmovní tisk 535/. 

Uvede: zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí. 

 

Zpravodaj: posl. Ing. Pavel RŮŽIČKA 

 

13.30 hod. 

6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních 

souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 

ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 654/. 

Uvede: zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu. 

 

Zpravodaj: posl. Ing. Radovan VÍCH 

 

14.00 hod. 

7. Představení Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. 

Uvede: prezident AOBP RNDr. Jiří Hynek. 

 

 

15.00 hod. 

8. Termín a pořad příští schůze výboru pro obranu, různé. 

Uvede: předsedkyně výboru Mgr. Jana Černochová. 

 

 

 

 

 

             Mgr. Jana ČERNOCHOVÁ v. r. 

                     předsedkyně výboru                                                           

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=535
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=654

