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SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
11. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VOLEBNÍ KOMISE SENÁTU
17. USNESENÍ
z 9. schůze konané dne 28. listopadu 2017
k předloženým návrhům kandidátů
na členy Rady Ústavu pro studium totalitních režimů
KOMISE
I.

konstatuje, že ve lhůtě stanovené usnesením Organizačního výboru Senátu
č. 112 ze dne 19. září 2017, obdržela od občanských sdružení či jiných
právnických osob, následující návrhy kandidátů na členy Rady Ústavu pro
studium totalitních režimů:
Emilie Benešová

Jiří Padevět

Tomáš Bouška

Martin Palouš

Karel Černý

Jiří Lach

Jefim Fistein

Jiří Liška

Vilém Fránek

Dalibor Státník

Martin Groman

Karel Světnička

Lukáš Jelínek

Oldřich Tůma

Jiří Junek

Martin Vadas

Vít Klepárník

Václav Velčovský

Jakub Končelík

Luboš Velek

Antonín Kostlán

Jan Zahradníček

Daniel Kroupa

Leo Žídek

II.

konstatuje, že
a) v případě kandidáta Viléma Fránka neobdržela lustrační osvědčení, ale
jen čestné prohlášení o tom, že je držitelem negativního lustračního
osvědčení a potvrzení Ministerstva vnitra ČR, že dne 8. listopadu 2017
požádal o vydání tohoto osvědčení
pokud kandidát Vilém Fránek předloží volební komisi negativní lustrační
osvědčení do 5. prosince 2017 do 12. 00 hodin, budou splněny podmínky
volitelnosti stanovené zákonem č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium
totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých
zákonů (dále jen „zákon“);
b) v případě kandidáta Jefima Fisteina neobdržela lustrační osvědčení, ale
jen potvrzení Ministerstva vnitra ČR, že dne 16. listopadu 2017 požádal
o vydání tohoto osvědčení a zároveň nepředložil čestné prohlášení
podle § 7 odst. 6 zákona
pokud kandidát Jefim Fistein předloží volební komisi negativní lustrační
osvědčení a čestné prohlášení podle § 7 odst. 6 zákona do 5. prosince
2017 do 12. 00 hodin, budou splněny podmínky volitelnosti stanovené
zákonem;
c) v případě kandidáta Karla Světničky, kterého na funkci navrhla
Konfederace politických vězňů - Pobočka 15 Praha, byl návrh dne
27. listopadu 2017 předsedou této pobočky stažen, neboť pobočka KPV
není oprávněna takový návrh předložit;

III.

konstatuje, že ke dvěma návrhům Konfederace politických vězňů,
Pobočka 10 Domažlice a Pobočka 26 Klatovy nebylo přihlíženo, neboť návrhy
byly předloženy po uplynutí stanovené lhůty;

IV.

konstatuje, že všichni ostatní
volitelnosti stanovené zákonem;

V.

pověřuje předsedu komise senátora Luďka Jeništu, aby s tímto
usnesením seznámil Senát před volbou většinovým způsobem tajným
hlasováním.

navržení

Luděk Jeništa v.r.
předseda komise

Lumír Kantor v.r.
ověřovatel komise

kandidáti

splňují podmínky

