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Těsnopisecká zpráva
z 1. schůze Senátu
Parlamentu České republiky
1. den schůze – 14. listopadu 2018

(Jednání zahájeno v 9.03 hodin.)

Jednání zahájil a řídil předseda Senátu Milan Štěch.
Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni
senátoři, milí hosté, dovoluji si vás přivítat na 1. schůzi Senátu Parlamentu České
republiky ve 12. funkčním období.
Jak slyšíte, moje hlasové možnosti jsou omezeny, takže bych vás chtěl
požádat, abyste i k tomu přihlédli a maximálně omezili nebo snížili vzájemnou
diskusi. Zároveň žádám pořadatele, aby v předsálí Jednacího sálu zjednali
naprostý klid, protože schůze byla již zahájena.
Vítám mezi námi nově zvolené senátory, a těm, kteří již ve výkonu funkce
senátora nepokračují, ještě jednou děkuji za práci odvedenou v Senátu
Parlamentu České republiky.
Tuto schůzi svolal předseda Senátu na návrh Organizačního výboru podle §
26 odst. 2 zákona o jednacím řádu Senátu.
Pozvánka na dnešní schůzi vám byla zaslána v pátek 19. října 2018.
Vás - nově zvolené senátory - žádám, abyste do složení slibu, jímž se
ujmete výkonu svého mandátu, nehlasovali.
A nyní na úvod našeho jednání zazní hymna České republiky. Prosím,
povstaňte! (Přítomní povstávají – zaznívá státní hymna České republiky.) Děkuji
vám. (Přítomní usedají.)
A nyní stanovíme pořad 1. schůze Senátu. Návrh pořadu vám byl rozdán
na vaše lavice. Má někdo z vás nějaký další návrh na změnu či doplnění pořadu
schůze? Není tomu tak, nikdo se nehlásí. Můžeme tedy přistoupit k hlasování
o návrhu pořadu schůze jako celku, a to tak, jak jste ho obdrželi v písemné
podobě na vaše lavice. Přizvu k hlasování. (Znělka.)
V sále je přítomno 51 senátorek a senátorů, potřebný počet pro přijetí
návrhu je 26.
Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo
je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.
Hlasování č. 1 registrováno 52, kvórum 27, pro návrh 52, proti nikdo.
Návrh byl schválen. Budeme se nyní schváleným pořadem řídit. (Rozruch
v Jednacím sále.)
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je
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1.
Zpráva mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání,
zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
Chci připomenout znění § 41 odst. 1 písm. a) jednacího řádu, podle něhož
MIV zkoumá, zda jednotliví senátoři byli platně zvolení a svá zjištění předkládá
Senátu.
Nyní již uděluji slovo zpravodaji MIV panu senátorovi Jiřímu Oberfalzerovi,
aby nás seznámil se závěry jednání výboru.
Senátor Jiří Oberfalzer: Děkuji, pane předsedající, kolegyně a kolegové,
dovoluji si vás informovat, že MIV přijal na své 6. schůzi konané dne 13.
listopadu 2018 usnesení č. 13, s jehož obsahem vás nyní seznámím.
Usnesení k ověření platnosti mandátu. Výbor
I.
ověřil platnost volby senátora ve volebním obvodu č. 20 a platnost
volby senátora ve volebním obvodu č. 77, zvolených v prvním kole voleb dne 5.
a 6. října 2018 a platnost volby 25 senátorů, zvolených ve druhém kole voleb ve
dnech 12. a 13. října 2018, ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 23, 26,
29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74 a 80. Ověření
proběhlo v souladu s § 41 odst. 1 písm. a) zákona č. 107/99 Sb., o jednacím
řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů;
II.
doporučuje Senátu PČR přijmout zjištění MIV, kterým se potvrzuje,
že není překážek, aby nově zvolení senátoři složili ústavou předepsaný slib;
III.
pověřuje předsedu výboru, to bylo ještě včera, seznámit s tímto
usnesením Senátu PČR.
Pro úplnost ještě dodávám, že MIV měl pro svá zkoumání o platnosti
nových senátorů k dispozici doklad o ověření totožnosti nově zvolených senátorů,
potvrzení o převzetí osvědčení o zvolení senátorem, usnesení státní volební
komise ze dne 8. října 2018 č. 218, k souhrnným výsledkům 1. kola voleb do
třetiny Senátu PČR, konaných ve dne 5. a 6. října 2018, a k vyhlášení a
uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu PČR, konaných ve dnech 5. a 6.
října 2018, ve volebních obvodech č. 20, se sídlem Praha 4, a č. 77, se sídlem
Vsetín.
Dále usnesení Státní volební komise ze dne 15. října 2018 č. 220,
k vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu PČR,
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018, první kolo, a ve dnech 12. a 13. října
2018, kolo druhé.
Dále jsme měli k dispozici čestné prohlášení senátorů o neslučitelnosti
funkcí.
Dále ještě usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 76/2018, kterým
soud zamítl návrh na neplatnost hlasování ve volbách do Senátu PČR, konaných
ve dnech 5. a 6. října 2018 a ve dnech 12. a 13. října 2018 ve volebním obvodu
č. 62, Prostějov. Usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. Vol 77/2018, kterým
soud zamítl návrh na vyslovení neplatnosti hlasování ve volbách do Senátu PČR,
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 a ve dnech 12. a 13. října 2018 ve
volebním obvodu č. 14, České Budějovice. Také usnesení Nejvyššího správního
soudu č. j. Vol 78/2018, kterým soud zamítá návrh na neplatnost hlasování ve
volbách do Senátu PČR, konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 a ve dnech 12. a
13. října 2018 ve volebním obvodu č. 8, Rokycany. V neposlední řadě usnesení
Nejvyššího správního soudu pod č. j. Vol 80/2018, kterým soud zamítá návrh na
neplatnost hlasování ve volbách do Senátu PČR, konaných ve dnech 5. a 6. října
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a ve dnech 12. a 13. října 2018 ve volebním obvodu č. 74, Karviná. Usnesení
Nejvyššího správního soudu pod č. j. Vol 83/2018, kterým soud zamítl návrh na
neplatnost hlasování nebo neplatnost volby kandidáta ve volbách do Senátu PČR,
konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 a ve dnech 12. a 13. října 2018 ve
volebním obvodu č. 62, Prostějov.
Předseda Senátu Milan Štěch: Pane senátore, pane zpravodaji, děkuji
vám. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Nyní otevírám rozpravu.
Kdo se hlásí do rozpravy k přednesené zprávě? Není zájem, takže rozpravu
uzavírám. Pane zpravodaji, ještě jednou nám předneste návrh, o kterém budeme
následně hlasovat.
Senátor Jiří Oberfalzer: Děkuji. Návrh pro usnesení Senátu zní takto:
Senát bere na vědomí usnesení MIV č. 13 ze dne 13. listopadu 2018
k ověření platnosti volby senátorů zvolených ve volbách do Senátu PČR v říjnu
2018.
Předseda Senátu Milan Štěch: O tomto návrhu budeme po znělce
hlasovat.
V sále je přítomno 53 senátorek a senátorů, kteří jsou oprávněni hlasovat,
kvórum pro přijetí návrhu je 27, zahajuji hlasování, kdo souhlasí, stiskne tlačítko
ANO a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne
ruku.
Hlasování č. 2, registrováno 53, kvórum 27, pro návrh 53, proti nikdo.
Návrh byl schválen.
Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.
Pan senátor Vystrčil se hlásí.
Senátor Miloš Vystrčil: Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane
předsedající, já se velmi omlouvám, ale jeden senátor zůstal v zácpě, tak já si
dovoluji požádat o desetiminutovou přestávku, která by mu umožnila dostavit se
sem. Pokud se tak nestane, tak potom budeme pokračovat normálně bez něj. Ale
těch 10 minut, myslím si, že by si zasloužil, prosím. Děkuji.
Předseda Senátu Milan Štěch: Budeme mít nyní přestávku. Vyhlašuji
přestávku do 9.28 hodin.
(Jednání přerušeno v 9.18 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 9.28 hodin.)
Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni
senátoři. Zaujměte svá místa a budeme pokračovat dalším bodem.
Podle článku 23 Ústavy České republiky skládá senátor slib na první schůzi
Senátu, které se zúčastní. V souladu s jednacím řádem tak učiní pronesením
slova – slibuji - a podáním ruky tomu, do jehož rukou se vkládá. Složení slibu
poté senátor stvrdí svým podpisem. V této souvislosti připomínám ještě článek
25 Ústavy České republiky, který řeší zánik mandátu. V něm je uvedeno, že
mandát zaniká mimo jiné odepřením slibu nebo složením slibu s výhradou.
Vlastní akt slibu proběhne takto:
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Nejmladší senátor pan Lukáš Wagenknecht přednese Ústavou předepsaný
slib a jako první z nově zvolených senátorů jej složí do rukou předsedajícího 1.
schůze Senátu ve 12. funkčním období. Poté bude číst jména nově zvolených
senátorů podle čísel jejich volebních obvodů, a ti budou postupně přistupovat
před předsedajícího. Slib vykonají pronesením slova - slibuji - a podáním ruky.
Svůj slib poté stvrdí podpisem.
A nyní tedy přistoupíme
2.
Slib senátorů
Prosím vás, abyste všichni povstali, a zároveň prosím pana senátora
Lukáše Wagenknechta, aby přistoupil před řečnický pult a přečetl slib daný
Ústavou ČR.
Senátor Lukáš Wagenknecht: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji,
že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát
budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."
Slibuji.
Senátní obvod č. 2 Sokolov - pan senátor Miroslav Balatka
Senátní obvod č. 5 Chomutov – pan senátor Přemysl Rabas
Senátní obvod č. 8 Rokycany – pan senátor Pavel Karpíšek
Senátní obvod č. 11 Domažlice – pan senátor Vladislav Vilímec
Senátní obvod č. 14 České Budějovice – pan senátor Ladislav Faktor
Senátní obvod č. 17 Praha 12 – pan senátor Pavel Fischer
Senátní obvod č. 20 Praha 4 – pan senátor Jiří Drahoš
Senátní obvod č. 26 Praha 2 – pan senátor Marek Hilšer
Senátní obvod č. 29 Litoměřice – pan senátor Ladislav Chlupáč
Senátní obvod č. 32 Teplice – pan senátor Jaroslav Kubera
Senátní obvod č. 35 Jablonec nad Nisou – pan senátor Jaroslav Zeman
Senátní obvod č. 38 Mladá Boleslav – Raduan Nwelati
Senátní obvod č. 41 Benešov – pan senátor Zdeněk Hraba
Senátní obvod č. 44 Chrudim – pan senátor Jan Tecl
Senátní obvod č. 47 Náchod – pan senátor Martin Červíček
Senátní obvod č. 50 Svitavy – pan senátor Michal Kortyš
Senátní obvod č. 53 Třebíč – paní senátorka Hana Žáková
Senátní obvod č. 56 Břeclav – pan senátor Rostislav Koštial
Senátní obvod č. 59 Brno-město – pan senátor Mikuláš Bek
Senátní obvod č. 62 Prostějov – paní senátorka Jitka Chalánková
Senátní obvod č. 65 Šumperk – pan senátor Miroslav Adámek
Senátní obvod č. 68 Opava – Herbert Pavera.
Senátní obvod č. 71 Ostrava–město – Leopold Sulovský
Senátní obvod č. 74 Karviná – Petr Vícha
Senátní obvod č. 77 Vsetín – Jiří Čunek
Senátní obvod č. 80 Zlín – Patrik Kunčar
(Senátorky a senátoři usedají.)
Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni
senátoři, ještě jednou si dovoluji vám, kteří jste právě teď složili slib, blahopřát a
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konstatovat, že od tohoto okamžiku jste právoplatnými členy Senátu Parlamentu
České republiky. (Potlesk.)
Dalším bodem je
3.
Informace předsedy volební komise o ustavení volební komise
a o volbě jejích funkcionářů
Skupina senátorů delegovaná senátorskými kluby na základě parity
ustavila podle § 48 odst. 2 jednacího řádu dle návrhů senátorských klubů volební
komisi. Členové volební komise se již sešli a provedli kroky předepsané v článku
1 bodu 4 volebního řádu, to znamená, že zvolili ze svého středu předsedu,
místopředsedu a dva ověřovatele.
Toto jsme již mohli pro urychlení našeho jednání učinit, neboť volební
komisi Senát nevolí, pouze její ustavení skupinou senátorů bere na vědomí.
Předsedou volební komise byl zvolen pan senátor Jaroslav Větrovský.
Vážený pane senátore, seznamte nás s jednotlivými členy komise, prosím.
Senátor Jaroslav Větrovský: Vážený pane předsedající, vážené
kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise Senátu,
kterou ustavila iniciativní skupina senátorů, zvolila na své první schůzi konané
včera, tedy 13. listopadu 2018, předsedou této komise mne. Mé jméno je
Jaroslav Větrovský.
Zároveň bych vám rád představil místopředsedu komise senátora Jiřího
Voseckého a dva ověřovatele komise senátory Ladislava Kose a Jana Tecla.
Dále mi dovolte představit další členy volební komise. Jsou to senátorky a
senátoři Raduan Nwelati, Zdeněk Papoušek, Jaromír Strnad, Pavel Štohl a
Jaromíra Vítková.
Na závěr vás seznámím s usneseními č. 1 a č. 2, která volební komise
přijala na své 1. schůzi:
Usnesení č. 1 z 1. schůze konané dne 13. listopadu 2018, kdy volební
komise k volbě ověřovatelů volební komise konstatuje, že zvolila ověřovateli
komise senátora Ladislava Kosa a senátora Jana Tecla.
Usnesení č. 2 z 1. schůze konané dne 13. listopadu 2018 k volbě předsedy
a místopředsedy volební komise. Komise zvolila
1. předsedou komise senátora Jaroslava Větrovského
2. místopředsedou komise senátora Jiřího Voseckého
3. pověřila předsedu komise senátora Jaroslava Větrovského, aby s tímto
usnesením seznámil Senát.
Prozatím děkuji za pozornost.
Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji vám a otevírám rozpravu. Kdo se
hlásí do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám. A
dříve, než přistoupíme k hlasování, ještě jednou požádám pana předsedu, aby
nás seznámil s návrhem, o kterém následně budeme hlasovat.
Senátor Jaroslav Větrovský: Děkuji, pane předsedající. Dovolím si
přečíst návrh usnesení:
Senát bere na vědomí ustavení volební komise v tomto složení:
předseda senátor Jaroslav Větrovský
místopředseda senátor Jiří Vosecký
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ověřovatelé senátoři Ladislav Kos a Jan Tecl
členové senátoři Raduan Nwelati, Zdeněk Papoušek, Jaromír Strnad, Pavel
Štohl a senátorka Jaromíra Vítková.
Prozatím děkuji.
Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji vám, pane předsedo. Aktuálně je
přítomno 79 senátorek a senátorů, kvórum pro přijetí návrhu je 40.
Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo
je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.
Hlasování č. 3 registrováno 80, kvórum pro přijetí 41, pro návrh se
kladně vyslovilo 80, proti nebyl nikdo.
Konstatuji, že jsme vzali na vědomí ustavení volební komise. Děkuji.
Dalším bodem je
4.
Zřízení Mandátového a imunitního výboru a stanovení počtu jeho členů
Mandátový a imunitní výbor Senátu se zřizuje ze zákona. Navrhuji, aby
měl 14 členů. Návrh usnesení vám byl rozdán na lavice.
K tomuto bodu otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Není
zájem, rozpravu uzavírám.
Přistoupíme k hlasování, které bude o návrhu, který máte písemně
k dispozici. (Znělka.)
Návrh ještě přečtu:
Senát
I. zřizuje mandátový a imunitní výbor
II. stanoví, že mandátový a imunitní výbor bude mít 14 členů.
Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo
je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.
Hlasování č. 4 Konstatuji, že registrováno bylo 81, kvórum pro přijetí je
41. Pro návrh se kladně vyslovilo 81, proti nikdo. Návrh byl schválen, děkuji
vám.
Dalším bodem je
5.
Ustavení Mandátového a imunitního výboru
Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na
ustavení mandátového a imunitního výboru. Prosím, pane senátore.
Senátor Jaroslav Větrovský: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové,
dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu s článkem 4
volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy
mandátového a imunitního výboru Senátu. Prosím, aby ten, koho budu číst,
povstal a aby se všem senátorům představil:
Miroslav Antl. (Miroslav Antl povstává.) Ivo Bárek. (Ivo Bárek povstává.)
Jiří Burian. (Jiří Burian povstává.) Jiří Carbol. (Jiří Carbol povstává.) Jaroslav
Doubrava. (Jaroslav Doubrava povstává.) Zdeněk Hraba. (Zdeněk Hraba
povstává.) Renata Chmelová. (Renata Chmelová povstává.) Jaroslav Malý.
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(Jaroslav Malý povstává.) Leopold Sulovský. (Leopold Sulovský povstává.) Jan
Tecl. (Jan Tecl povstává.) Jaroslav Větrovský. (Jaroslav Větrovský povstává.) Jiří
Vosecký. (Jiří Vosecký povstává.) Lukáš Wagenknecht. (Lukáš Wagenknecht
povstává.) Jaroslav Zeman. (Jaroslav Zeman povstává.) Děkuji vám.
Předseda Senátu Milan Štěch: Také vám děkuji, pane předsedo.
Otevírám rozpravu. Kdo se hlásí do rozpravy? Není zájem. Přistoupíme
k hlasování. Budeme hlasovat po znělce.
Senát ustavuje výbor ve složení, které přednesl předseda volební komise a
které máte písemně k dispozici. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí, stiskne tlačítko
ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Děkuji vám.
Kvórum a počet přítomných se nemění.
Takže registrováno 81, kvórum 41, pro návrh 81, proti nikdo. Návrh byl
schválen.
Nyní přistoupíme k dalšímu bodu, kterým je
6.
Volba předsedy Senátu
Uděluji slovo předsedovi volební komise, aby přednesl návrh na kandidáty.
Pane předsedo, prosím vás o vaše vystoupení.
Senátor Jaroslav Větrovský: Vážený pane předsedající, vážené
kolegyně, vážení kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise Senátu
ve stanovené lhůtě obdržela následující návrhy na předsedu Senátu PČR. Návrh
senátního klubu KDU-ČSL a nezávislí, který navrhuje na funkci předsedy Senátu
pana senátora Václava Hampla, zadruhé návrh senátního klubu ODS, který
navrhuje do funkce předsedy Senátu PČR pana senátora Jaroslava Kuberu,
zatřetí návrh senátního klubu STAN, který navrhuje do funkce předsedy Senátu
senátora Jana Horníka. Nyní předávám slovo zpět panu předsedajícímu a po
rozpravě si vás dovolím provést a seznámit s průběhem volby. Děkuji.
Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji. Otevírám rozpravu. Kdo se hlásí
do rozpravy? Pan senátor Václav Hampl, prosím.
Senátor Václav Hampl: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo Senátu,
vážené kolegyně senátorky, vážení kolegové senátoři. Především vás všechny
chci pozdravit v novém funkčním období, pogratulovat a přivítat nově zvolené
senátory. Těším se na spolupráci.
Je mi velikou ctí, že mě klub KDU-ČSL a nezávislí nominoval na tuto
funkci, že mě mnozí další senátoři podpořili jasným stanoviskem. Jsem si velmi
dobře vědom toho, že předseda Senátu nejedná zdaleka jen sám za sebe, ale že
musí reprezentovat podle svých možností a sil celý Senát a vlastně i v jistém
smyslu ČR a její občany, a to jak v domácích záležitostech, tak i ve spojeneckých
a dalších mezinárodních vztazích. Většina z vás mě, myslím, docela dobře zná
z mého dosavadního působení v Senátu. Václav Hampl nepřestane být Václavem
Hamplem, pokud byste se rozhodli ho zvolit předsedou Senátu. Ale považuji za
vhodné se alespoň stručně představit novým členům této naší komory. Jaké
politické hodnoty jsou tedy pro mě podstatné? Na prvním místě mezinárodní
ukotvení ČR - členství v EU a v NATO pro nás nemá žádnou reálnou dobrou
alternativu. To samozřejmě neznamená, že bychom neměli být kritičtí, ale
7

zásadně konstruktivní přístup. Tak mě znáte i ze čtyřletého působení ve VEU.
S tím souvisí jeden konkrétní úkol, který si myslím, že na něm musíme začít
pracovat v tom nadcházejícím dvouletém období, a to je jakási vzdálená ideová
příprava českého předsednictví v Radě EU. To sice nastane až v roce 2022, takže
času ještě trochu máme, ale rozmyslet myšlenky, které bychom rádi prosazovali
v rámci parlamentní dimenze předsednictví, je dobře začít už teď. Další mojí
důležitou prioritou je ochrana ústavních hodnot liberálně demokratického zřízení
v ČR. Od toho tu podle mě Senát je. Je to jedna z jeho důležitých rolí. Cítím
potřebu, kdykoli vypustím z úst slovo nebo sousloví liberální demokracie, tak
hned dovysvětlovat, co tím myslím, protože se často setkávám s tím, že to lidé
chápou jako demokracii, která nějak protěžuje liberalismus nebo něco takového.
Já to myslím tak, jak to asi chápe většina politologů, jako systém, kde rozhoduje
většina, ale při právním respektu k jasně vymezeným a definovaným
individuálním právům a svobodám.
Proto si myslím, že je důležité, aby Senát se snažil o další posilování své
role v ústavním zřízení, a to z mého pohledu na prvním místě znamená dělat
svou práci dobře. Naše práce především je kontrola zákonů, jsem rád, že za tu
dobu, kdy jsem tady v Senátu byl, tak skutečně šlo vždy o meritorní posouzení
zákonů, ne o nějaké partajní boje - jedni jsou v koalici, jiní v opozici - tak jim to
nandáme. Doufám a věřím, že toto meritorní posuzování zákonů tu bude i nadále
převládat.
Myslím si, že je také důležité, aby Senát tak jako dosud, a možná častěji
než dosud, pronesl jasné slovo tehdy, když některý z jiných politických aktérů
ústavní principy nějakým způsobem znevažuje. Nemohu zapomenout svůj
předchozí život rektora Univerzity Karlovy. Stál bych o to, aby Senát pod mým
předsednictvím byl jasnou oporou vědy, vzdělávání, inovací, kultury, aby české
vědecké a kulturní instituce cítily a věděly, že je Senát podporuje, a to opět jak
na domácí scéně, tak i v mezinárodních vztazích. Je tu na co navazovat. To, co
můžu já vám nabídnout jako osoba, je několik věcí. Jedna jsou zkušenosti ze
zahraničí. Pět let jsem žil a pracoval ve Spojených státech, tuto zemi našeho
blízkého spojence důležitého znám, myslím, dost důkladně i zevnitř. I během
vedení univerzity jsem si zvykl na kontakty s předními světovými politiky, od
prezidentů amerických po ruské, přes předsedy Evropské komise, členy britské
královské rodiny a podobně. To pokračovalo samozřejmě i teď v mém působení
jako předsedy evropského výboru, který, jak asi víte, je jedním z nejpilnějších
v rámci EU. A myslím-li nejpilnějších, tak tím mám na mysli právě tu
konstruktivní kritiku, ne jen pouhé přitakávání.
Mohu nabídnout i tu osmiletou zkušenost s vedením Univerzity Karlovy,
jistě důležité, zásadní instituce, velké instituce, s nějakými 65 tisíci lidmi. A
zejména tu zkušenost, že v takovéto instituci neplatí příliš nějaká hrubá síla.
Vedení takovéto instituce je velmi o vyjednávání, přesvědčování, argumentování.
A to poslední, co vám mohu nabídnout, je elán do každodenní práce pro
Senát a pro občany v celé České republice i pro jejich prospěch v zahraničí. Moc
vám děkuji za to, že jste mě vyslechli a za váš případný hlas, pokud se mi ho
rozhodnete dát.
Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji vám, pane senátore, a nyní se
hlásí pan senátor Jan Horník.
Senátor Jan Horník: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně senátorky,
vážení kolegové senátoři. Nejdříve mi dovolte, abych se krátce ohlédnul za
předchozím dvouletém období. Chci z tohoto místa poděkovat Milanu Štěchovi za
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velmi důstojnou reprezentaci Senátu v posledních letech a za to, co pro Senát
všechno vykonal. Můj dík patří i všem kolegyním a kolegům senátorům, se
kterými jsem měl to štěstí ono dvouleté období prožít. A v neposlední řadě děkuji
všem zaměstnancům Kanceláře Senátu, protože bez nich by to v Senátu de facto
vůbec nešlo.
Proč jsem chtěl nejdřív všem jmenovaným poděkovat? Za prvé nejen
proto, že se to sluší, ale zejména, protože si to zaslouží. A za druhé, protože bez
spolupráce všech navzájem bych vůbec nenašel odvahu přijmout kandidaturu na
předsedu Senátu. Jenom my všichni společně totiž můžeme splnit výzvy, které
nás v následujícím dvouletém období čekají.
Jak by mělo další dvouleté období ve 12. funkčním období vypadat?
V první řadě bychom měli dbát na to, a to jako doposud, na zajištění kvality
legislativního procesu u projednávaných zákonů. Od toho tu především jsme.
Senát se dlouhodobě snaží, aby od něj odcházely zákony, které budou
srozumitelné většině občanů. Výkladové nejasnosti, nejednoznačné názvosloví,
nesjednocené lhůty apod. se stávají v zákonech pro občany nesrozumitelnými.
Někdy to až vypadá, že je to úmysl předkladatelů, aby jejich výkladům bylo
zapotřebí velké množství právníků a poradenských firem. Protože takovéto
zaplevelení zákonů jim zajišťuje nikdy nekončící práci. Chtěl bych s pomocí
ostatních senátorek a senátorů klást větší důraz na to, aby ze Senátu odcházeli
jasně a srozumitelně znějící ustanovení jednotlivých zákonů, které by byly
konzumovatelné pro běžného občana. Neměli bychom podléhat vnějším tlakům
stranických sekretariátů. Už o tom mluvil můj předřečník.
A rád bych k vyšším zájmům. Mnozí z vás jste to tady již zažili, že něco
musíme. Ne, nemusíme. My musíme jedině zákony od nás vysílat v takovém
stavu, aby skutečně byly bez chyb a všem srozumitelné.
Senát je svébytnou horní komorou Parlamentu ČR a podle toho konejme,
protože jen tak můžeme docílit souznění, že konáme dle našeho nejlepšího
svědomí a vědomí. A to od nás občané očekávají. K tomu nás však musí být
všech 81 senátorů majících ve svém volebním obvodu velmi silný mandát
obdržený od spoluobčanů přímou volbou, abychom toho cíle mohli dosáhnout.
Jedním z velkých úkolů vedení Senátu pro budoucí dvouleté období je zdárné
prosazení a dokončení dlouho požadovaného prodloužení doby na projednávání
zákonů v Senátu z jednoho na dva měsíce. Co se týče obrazu Senátu navenek,
tak by mělo dojít především na vhodnou volbu komunikační strategie směrem
k občanům, kterou by se jím měl Senát víc otevřít. Měl by se stát moderní dobře
fungující konzervativní institucí při využití nových technologií. Měl by oslovit a
více se věnovat mladším generacím v oblasti osvěty parlamentní demokracie a
historických souvislostí. Jistě existuje mnoho dalších námětů na dosažení
pozitivních ohlasů od občanů na konání v Senátu a ty by mělo vedení Senátu
umět analyzovat a v rámci daných možností je i realizovat. Samostatnou
kapitolou by byly záležitosti týkající se vnitřního chodu v Senátu, kterou jsou
zajišťovány kvalitní podmínky pro práci orgánů v Senátu a pro práci nás všech
senátorů. I zde by se dalo mnohé vylepšit a já pevně věřím, že budoucí vedení
Senátu spolu s aktivním přístupem Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře
Senátu překonají mnohé překážky, které byly v předchozím období
nepřekonatelné. Závěrem bych chtěl říci. Pokud bych se stal předsedou
Senátu, tak tuto funkci budu vykonávat s velkou pokorou při vědomí toho, že
musím přednostně zastupovat zájmy dalších 80 senátorek a senátorů před zájmy
osobními. Děkuji vám za pozornost.

9

Předseda Senátu Milan Štěch: Také vám děkuji, pane senátore a
přihlášen je pan senátor Jaroslav Kubera, prosím.
Senátor Jaroslav Kubera: Vážený pane předsedo, vážené paní
senátorky, vážení páni senátoři. Předstupuji před vás se žádostí o důvěru po 18
letech práce v Senátu.
Pozice Senátu po volbách díky jejímu výsledku je posílena. To je podmínka
nutná, nikoliv však dostačující. Hlavní poslání Senátu je v tomto volebním období
obrana Ústavy, demokracie a svobody. Spolupráce klubů v základních otázkách
bude fungovat, protože všechny kluby jsou v otázkách, které jsem zmínil,
jednotné. U běžných zákonů nebude vždy shoda. Ale Senát nebude za každou
cenu v opozici vůči vládě.
Zcela nezbytná je komunikace předsedy Senátu s prezidentem republiky,
premiérem a předsedou sněmovny. Předseda Senátu zastupuje Senát navenek,
ale má důležité úkoly i ve vnitřním chodu Senátu.
Spokojenost zaměstnanců Kanceláře Senátu je pro práci senátorů
nezbytná, protože bez jejich podpory by Senát nemohl řádně fungovat.
Co lze udělat pro zlepšení pozice Senátu na politické scéně? Přestože
funkční období orgánů Senátu je nejkratší v našem politickém systému, dá se
udělat mnohé. Jednou z možností jsou výjezdy předsedy Senátu do jednotlivých
volebních obvodů s cílem podpořit senátory bez ohledu na jejich politickou
příslušnost. Osobní komunikace má násobně větší účinek než komunikace na
Facebooku nebo Twitteru.
Velmi si vážím práce všech bývalých předsedů včetně předsedy Milana
Štěcha, se kterým jsem měl tu čest dva roky jako místopředseda spolupracovat.
Navázat důstojně na jejich práci není vůbec snadné. To byl také důvod,
proč jsem opustil všechny další aktivity, abych se mohl plně věnovat práci pro
Senát.
Přerod politika ve státníka vůbec není jednoduché. Ale jsem přesvědčen,
že díky svým zkušenostem jsem takového přerodu schopen.
Všechny komunální i senátní volby jsem vyhrál díky dvěma slovům
navazujícím kontakt. Ta slova znějí: Dobrý den. Přeji vám dobrý den!
Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji, pane senátore. Kdo další se hlásí
do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu uzavírám a uděluji
slovo předsedovi volební komise, aby přednesl další pokyny ke konání volby.
Senátor Jaroslav Větrovský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající,
dámy a pánové. Nyní je tedy na mne, abych vás seznámil s průběhem samotné
volby a provedl vás její organizací.
Pro naše nové kolegy uvádím, že volba předsedy Senátu se uskuteční
v Prezidentském salonku po levé straně. Určitě tam uvidíte srocení lidí, takže ho
nepřehlédnete. Mimo jiné zapisovali jste se tam po příchodu do Jednacího sílu do
prezenčních listin. Salonek nemůžete minout, utvoří se, jak jsem říkal, před ním
dlouhá fronta. Před salonkem jsou na stolech, u kterých sedí pracovnice
Kanceláře Senátu, umístěny prezenční listiny, do kterých se, prosím, vždy před
každou volbou podepište a teprve poté obdržíte hlasovací lístek, který v salonku
za paravanem označíte a vhodíte do zapečetěné urny. Na hlasovacím lístku pro
první kolo první volby předsedy Senátu jsou uvedena tři jména v abecedním
pořadí. Před jménem každého z nich je uvedeno pořadové číslo kandidáta tak,
jak to vyžaduje volební řád. Tedy, pod číslem 1 je uveden senátor Václav Hampl,
pod č. 2 pan senátor Jan Horník a pod číslem 3 pan senátor Jaroslav Kubera.
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Nyní vás seznámím se způsobem označení hlasovacího lístku podle článku
II, bod 9 volebního řádu, kde je uvedeno: „Senátor volí předsedu Senátu tak, že
na hlasovacím lístku vyjádří a) souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním
pořadového čísla před jeho jménem. Pořadová čísla před jmény ostatních
kandidátů přeškrtne písmenkem x či křížkem.“ Ještě jednou. Ten, koho budete
chtít zvolit, zakroužkuje číslici před jeho jménem, ostatní dva kandidáty je třeba
přeškrtnout. V případě, že volební lístek bude označen jinak, bude neplatný.
Takto vyjadřujete za a) souhlas. A za b) pak je možné vyjádřit nesouhlas se
všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla před jmény všech kandidátů
křížkem.
Z výše uvedeného pro naši volbu tedy vyplývá, že všechna pořadová čísla
musí být označena. Platnými hlasovacími lístky budou tedy takové, na kterých
bude pořadové číslo před jménem vámi vybraného kandidáta označeno
kroužkem, zbývající dvě pořadová čísla budou přeškrtnuta křížkem, nebo budou
v případě vašeho nesouhlasu se všemi kandidáty přeškrtnuta všechna tři
pořadová čísla. Neoznačeným nebo jiným způsobem upravený lístek, než jak
jsem nyní uvedl, způsobuje jeho neplatnost.
Dále si vás dovoluji informovat, že v 1. kole je předsedou Senátu zvolen
ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Jako
přítomný senátor je považován je, kdo si proti podpisu na prezenční listině,
o které jsem mluvil, vyzvedne hlasovací lístek. Tedy nadpoloviční většina těch,
kteří si vyzvednou hlasovací lístky proti podpisu. Nezískal-li žádný z kandidátů
nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů, koná se 2. kolo 1. volby. Do 2.
kola postupují 2 kandidáti, kteří získali v 1. kole nejvyšší počet hlasů. Je-li více
kandidátů na prvém nebo druhém místě, kteří získali stejný počet hlasů,
postupují do 2. kola všichni takoví kandidáti. Ve 2. kole je zvolen kandidát, který
získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů.
Nebyl-li by náhodou předseda Senátu zvolen ani ve 2. kole, koná se do 10
dnů nová volba podle volebního řádu.
Takže ještě jednou. Volební lístek je platný tehdy, když u svého favorita
zakroužkujete číslovku před jeho jménem. Ostatní musíte přeškrtnout křížkem.
Promiňte mi to, ale ve mně je ta učitelská minulost, já to radši takhle shrnu a
zopakuji.
A nyní prosím kolegy z volební komise, aby se ihned poté, co ukončím
svoji řeč, odebrali do Prezidentského salonku tak, aby za dvě minuty po mém
vystoupení mohla být zahájena volba.
Na vydávání hlasovacích lístků a samotnou volbu si vyhrazujeme 20 minut,
na sčítání lístků také 20 minut. Dohromady se tedy jedná o 40 minut, které bych
si dovolil doporučit jako dobu přerušení schůze Senátu. Je tedy 10.15, já bych si
dovolil panu předsedovi navrhnout přestávku do 11.05, aby se nám to dobře
počítalo. (Ruch v sále.) Pardon, 10.55. Pan učitel… (Smích.)
Předseda Senátu Milan Štěch: Všechno? Děkuji. Takže, vážené
kolegyně, vážení kolegové, vydání hlasovacích lístků bude zahájeno řekněme za
2 minuty, po přerušení našeho jednání, které bude trvat 20 minut, poté
ponecháme 20 minut volební komisi na zpracování výsledků. V jednacím sále se
sejdeme v 10.55. V 10.55, do té doby proběhne volba.
(Jednání přerušeno v 10.16 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 10.55 hodin.)
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Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni
senátoři, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi volební komise,
aby nás seznámil s výsledkem 1. kola 1. volby předsedy Senátu. Pane předsedo,
máte slovo. Zmáčkněte ten zelený…
Senátor Jaroslav Větrovský: Tenhle? Tak děkuji za slovo, teď už je to
v pořádku. Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovolte mi, abych vás
seznámil se zápisem o volbě předsedy Senátu Parlamentu ČR, se zápisem
volební komise, kdy proběhlo 1. kolo 1. volby pro předsedu Senátu PČR pro 12.
funkční období.
Počet vydaných hlasovacích lístků 81, počet odevzdaných platných i
neplatných hlasovacích lístků 81, z toho neplatných 2 hlasovací lístky, počet
neodevzdaných hlasovacích lístků 0. Pro senátora Václava Hampla bylo
odevzdáno 22 hlasů. Pro senátora Jana Horníka bylo odevzdáno 18 hlasů. Pro
senátora Jaroslava Kuberu bylo odevzdáno 35 hlasů.
Konstatuji, že v 1. kole 1. volby nebyl zvolen předseda Senátu PČR.
Do 2. kola 1. volby postupuje pan senátor Václav Hampl a pan senátor
Jaroslav Kubera.
Volební komise začne vydávat hlasovací lístky pro 2. kolo 1. volby v 11.10.
Předseda Senátu Milan Štěch: Já bych… Dobře, tak jestli to nepočká,
tak prosím. Technická pan kolega Horník.
Senátor Jan Horník: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a
kolegové, klub Starostů a nezávislých by chtěl požádat o hodinovou přestávku na
jednání klubu.
Předseda Senátu Milan Štěch: Ano. Takže, pane předsedo volební
komise, pane senátore Horníku, chcete teď hned a teprve potom by pan
předseda vyhlásil 2. kolo? Nebo…
Senátor Jan Horník: Já si dovedu představit, že by to bylo možná
nejlepší řešení.
Předseda Senátu Milan Štěch: Takže volbu posuneme, předpokládám,
až po té vaší poradě.
Senátor Jan Horník: Ano.
Předseda Senátu Milan Štěch: Já bych si pro přehlednost a čistotu
dovolil, aby pan předseda volební komise skončil zkonstatováním výsledku 1.
kola 1. volby, což už učinil, vyhlásili jsme hodinovou přestávku, a pak bychom
pokračovali tím, že on oznámí časy pro konání 2. kola 1. volby, aby mezitím
nenastaly žádné zmatky.
Senátor Jan Horník: Ano.
Předseda Senátu Milan Štěch: Tak já bych panu předsedovi volební
komise poděkoval za provedenou práci a vyhlašuji přestávku do 12.00.
(Jednání přerušeno v 10.59 hodin.)
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(Jednání opět zahájeno v 12.00 hodin.)
Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni
senátoři, budeme pokračovat v jednání.
Nejdříve napravím jedno moje opomenutí. Když jsme ustavovali
mandátový a imunitní výbor, opomenul jsem pověřit pana senátora Jaroslava
Malého, aby se ujal vedení tohoto jednání, to znamená řízením mandátového a
imunitního výboru pověřil pana senátora Jaroslava Malého. Tím pádem máme
všechno podle protokolu.
Předávám nyní slovo panu předsedovi volební komise, aby nás seznámil
s tím, jak bude probíhat 2. kolo prvé volby předsedy Senátu, prosím.
Senátor Jaroslav Větrovský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové.
Vzhledem k tomu, že v 1. kole první volby nezískal žádný z kandidátů
nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů, koná se 2. kolo první volby.
Jak jsem již řekl a jak vyplynulo ze zápisu z jednání volební komise, do 2.
kola postupují dva kandidáti, kteří získali v 1. kole nejvyšší počet hlasů.
Ve 2. kole první volby je zvolen kandidát, který získá nadpoloviční většinu
hlasů přítomných senátorů.
Již jsem uvedl, že do 2. kola postoupili kandidáti pan senátor Václav Hampl
a pan senátor Jaroslav Kubera.
Ještě jednou upozorňuji, že platnými hlasovacími lístky i ve 2. kole budou
takové, na kterých bude pořadové číslo před jménem vámi vybraného kandidáta
označeno kroužkem, zbývající číslo bude přeškrtnuto křížkem. Tedy ten, kterého
volíte, kroužkem, ten, koho nevolíte, křížkem, u čísla před jménem vámi
zvoleného kandidáta.
Chtěl bych požádat o to, abychom volbu zahájili ve 12.05 hodin, na volbu
jsme se jako volební komise shodli, že nám postačí deset minut do 12.15 hodin a
na sčítání budeme potřebovat 15 minut, tedy ve 12.30 hodin bychom byli
schopni vyhlásit výsledky 2. kola první volby.
Předseda Senátu Milan Štěch: Děkuji a vyhlašuji přestávku na 2. kolo
první volby do 12.30 hodin. Budeme pokračovat v 12.30 hodin.
(Jednání přerušeno v 12.03 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 12.30 hodin.)
Předseda Senátu Milan Štěch: Vážené paní senátorky, vážení páni
senátoři, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi volební komise,
aby nás seznámil s výsledkem 2. kola prvé volby.
Pane předsedo, prosím.
Senátor Jaroslav Větrovský: Vážený pane předsedo, vážené paní
senátorky, vážení páni senátoři, dovolte mi, abych vás seznámil se zápisem
z jednání volební komise o volbě předsedy Senátu Parlamentu České republiky,
konané dne 14. listopadu 2018.
Jedná se o 2. kolo první volby.
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Počet vydaných hlasovacích lístků 80. Počet odevzdaných platných i
neplatných hlasovacích lístků 80, z toho neplatné 3. Počet neodevzdaných
hlasovacích lístků nula.
Pro senátora Václava Hampla bylo odevzdáno 24 hlasů.
Pro senátora Jaroslava Kuberu bylo odevzdáno 46 hlasů.
Konstatuji, že ve 2. kole první volby byl zvolen senátor Jaroslav Kubera
předsedou Senátu Parlamentu České republiky. Já mu gratuluji! (Potlesk.)
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Milé kolegyně, vážení kolegové,
nebudu opravdu dlouhý… Vše podstatné jsem řekl v prvním projevu.
Samozřejmě, děkuji vám. Děkuji panu předsedovi Štěchovi, od kterého
jsem se mnohé za dvouleté období naučil, takže pro mě nebude přechod nějak
těžký.
Ujišťuji vás, co jsem řekl, jak se z politika rodí státník – pokusím se vás
přesvědčit, že tomu tak bude a že Senát za dva roky bude jinde, než je dnes.
Já jsem to neřekl v tom projevu. Peníze, o ty jde vždycky v první řadě.
Budu se snažit, abychom pro sněmovnu nebyli „dolní komorou“, protože jsme
níž, než oni, ale „horní“. Aby nás nezkoušela na tom, že nám omezuje peníze.
Protože Senát potřebuje peníze nejen na provoz, ale také na to, aby budovy
zůstaly v tom stavu, v jakém jsou. Tam je i úkol – není to hlavní úkol předsedy
Senátu, ale je úkol vyjednávat s hospodářským výborem Poslanecké sněmovny
tak, abychom nebyli tím chudším otloukánkem.
Více vám zatím k tomu neřeknu. Děkuji moc. Děkuji hlavně svojí ženě,
která, musím říct, (předseda Senátu v této části projevu hovoří s dojetím a
emocemi), že strašně trpěla tyto dny tím, že jsem se musel – jako zločinec –
obhajovat v tisku proti invektivám, které proti mně byly. Ale protože jsem
dlouholetý politik, tak jsem to vydržel. A to se vyplatilo…
Jsem přesvědčen o tom, že díky složení Senátu bude spolupráce opravdu
mimořádná. Právě v těch otázkách, které jsou teď klíčové. Svoboda, demokracie,
ochrana Ústavy ČR – tam bude naprostá shoda. Že asi lidovci nebudou hlasovat
pro sňatky gayů, a někteří jiní budou, to je evidentní… Dívám se na paní
senátorku… Já jsem pro čínskou medicínu, protože mojí ženě svého času jehličky
pomohly. A samozřejmě někdo jiný na to může mít jiný názor.
Řeknu vám tady jednu veselou příhodu, abych se nezpronevěřil své veselé
náladě… Je tady jeden senátor, který je gynekologem. A já z legrace vždycky
říkám, že tady máme všechny obory, akorát že gynekolog mi není nic platný. On
mi na to odpověděl, což mě absolutně dostalo – a vy nemáte manželku, dcery,
děti nebo známé, které by mě mohly potřebovat? Musel jsem kapitulovat. Je to
tak.
Jsem vděčný za tu „partu“, která tady je, a doufám, že ta parta tady
vydrží, a doufám, že to krátké období – 2 roky - nebude pro mě poslední.
Chtěl bych být předsedou Senátu 6 let! Děkuji vám za důvěru. (Potlesk.)
Senátor Milan Štěch: I já samozřejmě blahopřeji novému předsedovi
Jaroslavu Kuberovi. Přeji mu především pevné zdraví, protože zdraví je limitující,
bez zdraví se nenechá pracovat naplno.
Přeji mu samozřejmě i úspěch, aby se mu dařilo horní komoru vést tak,
aby působila jako komora, která přistupuje k věcem z nadhledu a která je
prospěšná pro občany České republiky.
Pane předsedo, dovoluji si vás vyzvat, abyste převzal řízení této schůze.
(Potlesk.)
(Nově zvolený předseda Senátu Jaroslav Kubera se ujímá řízení schůze.)
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Další část schůze řídil předseda Senátu Jaroslav Kubera.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Já bych jménem svým, a věřím, že i
jménem vaším, poděkoval. I na Milanovi bylo vidět, jak s funkcí člověk roste ve
státníka... Začínal vlastně jako odborář. Měli jsme spolu často velké spory na to
téma, jestli zastupuje tady odboráře, nebo koho… Moc dobře si to pamatuji. A
vidíte, co z Milana vyrostlo.
Chtěl bych mu – jménem svým i jménem vaším – moc poděkovat. Milane,
hodně štěstí! (Potlesk.) On se samozřejmě neloučí…
Budeme pokračovat. Dalším bodem je
7.
Stanovení počtu místopředsedů Senátu
Navrhuji – v souladu s § 30 jednacího řádu, aby Senát měl
místopředsedů. Otevírám rozpravu.
Do rozpravy se hlásí pan senátor Jiří Čunek. Máte slovo, pane senátore.
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Senátor Jiří Čunek: Děkuji. Pane nový předsedo, kolegyně, kolegové, jen
chci vyjádřit svůj názor. Když se dívám po komunálních volbách, co se u nás
děje, nebudu vás zdržovat výčtem měst a obcí, kde jen, aby došlo k dohodě, tak
přibývá placených funkcí místostarostů, náměstků. Jsou to většinou funkce pouze
politické, aby došlo k politické dohodě, k politickému rozdělení. Považuji
nadužívání těchto funkcí – jako dlouholetý starosta – jako zásadní ztrátu pro
dané rozpočty obcí a měst, kde se tak děje. Musím vyjádřit, že v jednacím řádu
máme, že klub může být při pěti členech, tzn., že tady můžeme mít 16 klubů…
Doufám, že se tady nedočkám toho, aby tady bylo 15 místopředsedů…
Myslím, že navyšování počtu místopředsedů nám nesvědčí, protože si myslím, že
skutečně nic kloudného to nepřináší. Naopak, lidé by měli pracovat třeba jako
předsedové výborů, tak se ty funkce mohly rozdělit, když někoho chceme
povýšit.
Děkuji vám za pozornost. Vy všichni, co jste tady, víte, o čem mluvím.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji. Do rozpravy se už nikdo
další nehlásí. Přičiním k tomu jenom poznámku ze své vlastní zkušenosti, že pro
řízení schůze je větší počet místopředsedů obrovskou výhodou. Protože předseda
Senátu, dobře si na to pamatuji, má i jiné úkoly, než řídit schůzi. A Milan Štěch
velmi často řídil hodně dlouhou schůzi, a byl s tím střídáním docela problém,
protože i místopředsedové mají ještě i jiné povinnosti, než jenom řídit schůzi.
Z tohoto důvodu si myslím, že se vůbec nemůžeme srovnávat s tím, co se
opravdu děje v některých městech, že podle počtu subjektů je počet náměstků a
ještě uvolněných radních. Ale protože koalice většinou příliš dlouho nevydrží po
těchto volbách, tak se to ještě urovná.
Budeme po znělce hlasovat o návrhu. Aktuálně je přítomno 76 senátorek a
senátorů. Aktuální kvórum je 39.
Zahajuji hlasování.
Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne
tlačítko NE a zvedne ruku.
Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 se ze 79 přítomných
senátorek a senátorů při kvóru 40 pro vyslovilo 61, proti bylo 6.
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Návrh byl přijat.
Tím konstatuji, že Senát bude mít 5 místopředsedů.
Dalším bodem našeho jednání je
8.
Volba místopředsedů Senátu
A já dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhy
na kandidáty. Současně prosím, aby kandidáti, kteří budou představeni, povstali.
Máte slovo, pane předsedo.
Senátor Jaroslav Větrovský: Vážený pane předsedo, dámy a pánové,
dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela následující návrhy na
místopředsedy Senátu. Senátní klub ČSSD navrhuje senátora Milana Štěcha.
Senátorský klub KDU-ČSL a Nezávislí navrhuje senátorku Miluši Horskou.
Senátorský klub ODS navrhuje senátora Jiřího Oberfalzera. Senátorský klub
Starostové a nezávislí navrhuje senátory Jana Horníka… a Jiřího Růžičku.
Nyní si dovolím opět předat slovo panu předsedovi a po ukončením
rozpravy vás seznámím s průběhem a organizací volby místopředsedů Senátu.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji předsedovi volební komise za
podanou zprávu a otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže opět
dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s průběhem volby.
Senátor Jaroslav Větrovský: Vážený pane předsedo, dámy a pánové.
Volba místopředsedů Senátu proběhne opět na stejném místě jako v případě
volby předsedy Senátu. U prezence před Prezidentským salónkem obdržíte po
podpisu hlasovací lístek připravený pro tuto volbu. Na hlasovacím lístku budou
v abecedním pořadí uvedena jména navržených kandidátů s tím, že před jménem
každého z nich je i pořadové číslo kandidáta. Tedy konkrétně – pořadové číslo 1
– pan senátor Jan Horník. Pořadové číslo 2 – paní senátorka Miluše Horská.
Pořadové číslo 3 – pan senátor Jiří Oberfalzer. Pořadové číslo 4 – pan senátor Jiří
Růžička. Pořadové číslo 5 – pan senátor Milan Štěch.
Nyní vás seznámím s úpravou hlasovacích lístků podle volebního řádu
článek II, bod 10.
Senátor volí místopředsedy Senátu tak, že na hlasovacím lístku vyjádří a)
opětovně souhlas, nejvýše s takovým počtem kandidátů, který byl stanoven pro
obsazení místopředsedů. My to máme ulehčeno, neboť jsme si odhlasovali, že
budeme míti 5 místopředsedů a kandiduje 5 kandidátů. Zakroužkováním
pořadových čísel před jejich jmény, pořadová čísla před jmény ostatních
kandidátů je nutno opětovně přeškrtnout křížkem nebo písmenkem X, jak
chcete. Nesouhlas se všemi kandidáty vyjádříte přeškrtnutím pořadového čísla
před jmény všech kandidátů. Opět křížkem. Neplatným je ten hlasovací lístek,
který je upraven jiným způsobem či je neoznačený.
Stejně jako při předchozí volbě předsedy Senátu platí, že platný lístek je
ten, na němž jsou označena všechna pořadová čísla. Tedy zjednodušeně, pokud
chcete, aby ten který kandidát byl zvolen místopředsedou Senátu, označíte
pořadové číslo před jeho jménem kroužkem, číslo kroužkem, pokud nesouhlasíte
s některým z kandidátů, označíte pořadové číslo před jeho jménem křížkem.
Tedy číslo křížkem. Znovu připomínám, pokud chcete, aby byl váš hlasovací
lístek platný, musíte označit všechna pořadová čísla, ať kroužkem nebo křížkem,
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budeme
to
mít
zjednodušené,
neboť
máme
5
kandidátů
na
5
místopředsednických postů.
Dovoluji si vás informovat, že v 1. kole jsou místopředsedy Senátu zvoleni
ti kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu přítomných senátorů. Pokud obdrží
nadpoloviční většinu více kandidátů, než je počet obsazovaných míst, jsou
zvoleni ti z nich, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Nastane-li rovnost hlasů pro
kandidáty na volitelných místech a mimo ně, opakuje se mezi nimi volba. Není-li
ani tak rozhodnuto, rozhoduje los. Nezíská-li nadpoloviční většinu hlasů
přítomných senátorů tolik kandidátů, aby byl obsazený stanovený počet
místopředsedů Senátu, to je tedy 5, jak jsme si odhlasovali, koná se na
neobsazená místa 2. kolo volby. Do 2. kola volby poté postupují nezvolení
kandidáti z 1. kola, kteří mezi nezvolenými získali v 1. kole nejvyšší počet hlasů,
nejvýše však dvojnásobný počet kandidátů, než je počet neobsazených míst. Při
rovnosti hlasů postupují všichni kandidáti se stejným počtem hlasů.
Ve 2. kole jsou zvoleni kandidáti, kteří získali nadpoloviční většinu hlasů
přítomných senátorů. Já si myslím, že to k organizaci 1. kola 1. volby
místopředsedů asi je všechno. Poprosím teď, abychom si dobře porovnali čas,
pane předsedo. Já prosím, aby volební komise dostala na volbu 15 minut a poté
na sčítání hlasů rovněž 15 minut. Nicméně jsou tady ještě nějaké organizační
záležitosti, tak já poprosím, abychom se poté dohodli na přesném čase.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji, pane předsedo, já je hned
zmíním. Nás ještě čeká jeden bod před volbou, a to je schválení zasedacího
pořádku, poté se... A focení, to řeknu za chvíli, je to tady napsané…
9.
Schválení zasedacího pořádku
Paragraf 51 stanoví, že ke každému senátorovi v jednacím sále Senátu je
vyhrazeno stálé senátorské místo. Návrh vám byl rozdán na lavice. Otevírám
k tomuto bodu rozpravu, do které se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a
přistoupíme k hlasování.
Budeme hlasovat v souladu s § 51, odst. 1 jednacího řádu o návrhu
zasedacího pořádku v Senátu tak, jak byl podán. V sále je aktuálně přítomno 79
senátorek a senátorů a aktuální kvórum je tudíž 40.
A já zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku.
Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.
Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 7 se z 81 přítomných senátorek a
senátorů při kvóru 41 pro vyslovilo 80, proti nebyl nikdo. A návrh byl přijat.
Nyní vás prosím, abyste si odnesli všechny své věci, jelikož během polední
přestávky bude upraven jednací sál podle nového zasedacího pořádku. Zároveň
vás prosím, abyste se nyní přes galerii pro veřejnost odebrali do Valdštejnské
zahrady, kde bude probíhat společné focení. Teď bychom si s panem předsedou
upřesnili časy.
Senátor Jaroslav Větrovský: Já poprosím ještě chvilku o pozornost, tak,
abychom mohli zorganizovat volbu 1. kola první volby místopředsedů. Myslím si,
že na fotografování by nám, pane předsedo, mohlo stačit 25 minut, takže já bych
si dovolil navrhnout, že bychom začali volit místopředsedy v Prezidentském
salonku. Tam tedy, co jsme volili předsedy, v 13.15. Na volbu nám bude
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postačovat 15 minut, takže do 13.30 bychom tedy provedli volbu. Od 13.30 –
13.45 bych poprosil volební komisi, abychom sečetli lístky a sešli jsme se
k pracovní poradě, protože musíme ještě upřesnit obsazení výborů, o kterém
budeme hlasovat po polední pauze.
Takže ještě jednou. Volební komise 13.15 - začátek volby místopředsedů,
13.30 – sčítání hlasů. Děkuji.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji, takže schůze bude
pokračovat v 14.00 hodin, ale v pauze se také sejde mandátový a imunitní výbor
ve Valdštejnově pracovně na své 1. schůzi. A současně mi dovolte, abych vás
všechny pozval u příležitosti mého zvolení předsedou Senátu na krátké setkání
do senátorské jídelny. Setkání se uskuteční 15 minut před skončením polední
přestávky, děkuji za pozornost.
Senátor Jaroslav Větrovský: Takže já předpokládám, že výsledky
voleb…
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Přestávka je do 14.30. (Senátor
Jaroslav Větrovský: Do 14.30, výborně.)
(Jednání přerušeno v 12.50 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 14.36 hodin.)
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Vážené paní senátorky, vážení páni
senátoři, zahajuji přerušené jednání a dávám slovo předsedovi volební komise,
aby nás informoval o výsledku 1. kola první volby místopředsedů Senátu. Prosím,
pane senátore.
Senátor Jaroslav Větrovský: Vážený pane předsedo, vážené senátorky,
vážení senátoři. Dovolte mi, abych vás seznámil se zápisem o volbě
místopředsedů Senátu Parlamentu České republiky konané dne 14. listopadu
2018.
Jedná se o 1. kolo první volby pěti místopředsedů Senátu.
Počet vydaných hlasovacích lístků 80, počet odevzdaných platných i
neplatných hlasovacích lístků 80, z toho neplatných nula, počet neodevzdaných
hlasovacích lístků nula.
Pro senátora Jana Horníka bylo odevzdáno 57 hlasů.
Pro senátorku Miluši Horskou bylo odevzdáno 66 hlasů.
Pro senátora Jiřího Oberfalzera bylo odevzdáno 71 hlasů.
Pro senátora Jiřího Růžičku bylo odevzdáno 63 hlasů.
Pro senátora Milana Štěcha bylo odevzdáno 74 hlasů.
Konstatuji, že v 1. kole první volby byli senátoři Jan Horník, Miluše Horská,
Jiří Oberfalzer, Jiří Růžička a Milan Štěch zvoleni místopředsedy Senátu
Parlamentu České republiky. Já jim gratuluji! (Potlesk.)
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji předsedovi volební komise za
podanou zprávu. Blahopřeji všem zvoleným místopředsedům Senátu a prosím,
aby zaujali místa vedle mne.
Následujícím bodem je
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10.
Potvrzení volby předsedy MIV
Prosím paní senátorku Renatu Chmelovou, aby nás seznámila s výsledkem
volby předsedy mandátového a imunitního výboru. Máte slovo, paní senátorko.
Senátorka Renata Chmelová: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně,
vážení kolegové. Dovoluji si vás informovat, že mandátový a imunitní výbor
Senátu zvolil na své 1. schůzi ve 12. funkčním období předsedou výboru pana
senátora Ivo Bárka.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji, paní senátorko a otevírám
rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím a budeme
hlasovat o potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru po znělce.
V sále je aktuálně přítomno 70 senátorek a senátorů, aktuální kvórum je
tedy 36.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh usnesení, stiskne tlačítko ANO a
zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku. Konstatuji, že v
hlasování pořadové č. 8 se ze 78 přítomných senátorek a senátorů při kvóru
40 pro vyslovilo 74, proti nebyl nikdo a návrh byl tedy přijat.
Dalším bodem našeho programu je
11.
Stanovení počtu ověřovatelů a schválení návrhu na jejich nominaci
V souladu s § 31 jednacího řádu Senát rozhodne o počtu ověřovatelů
v Senátu a o návrhu na jejich nominaci. Ověřovatele Senátu nominují senátorské
kluby na základě parity podle článku III bodu 1 volebního řádu tak, aby Senát
měl nejméně 10 ověřovatelů. Senátorské kluby navrhují, aby Senát měl 12
ověřovatelů. Otevírám k tomuto bodu rozpravu, do které se nikdo nehlásí, a
proto přikročíme k hlasování.
Senát stanoví, že bude mít 12 ověřovatelů. Zahajuji hlasování. Kdo je pro,
stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je proti, stiskne tlačítko NE a zvedne
ruku.
Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 9 z 69 přítomných senátorek a
senátorů při kvóru 40 se pro vyslovilo 77, proti nebyl nikdoNávrh byl přijat. Senát bude mít 12 ověřovatelů. Nominace vám byla
zároveň rozdána na lavice.
Poprosím předsedu volební komise, aby se ujal slova.
Senátor Jaroslav Větrovský: Vážený pane předsedo, dámy a pánové.
Dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela od jednotlivých
senátorských klubů následující návrhy na ověřovatele Senátu. Přečtu tedy 12
nominantů jako ověřovatele Senátu: Miroslav Adámek, Miroslav Balatka, Jiří
Burian, Zdeňka Hamousová, Šárka Jelínková, Pavel Karpíšek, Přemysl Rabas,
Jaromír Strnad, Pavel Štohl, Jaromíra Vítková, Lukáš Wagenknecht, Hana
Žáková. V této souvislosti předkládám návrh na usnesení Senátu, kterým Senát
schvaluje nominované ověřovatele Senátu ve složení, které jsem vám před chvílí
přednesl.
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Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Přikročíme k hlasování. Zahajuji
hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je
proti tomuto návrhu, ať stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.
Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 10 se z 80 přítomných senátorek
a senátorů při kvóru 41 pro vyslovilo 79, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.
Navrhuji, aby ověřovateli 1. schůze Senátu byli senátor Jaromír Strnad a
senátorka Zdeňka Hamousová. Má někdo z vás připomínky k mému návrhu?
Nikoho nevidím a budeme bez fanfáry hlasovat.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je
proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.
Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 11 se z 80 přítomných senátorek
a senátorů při kvóru 41 pro vyslovilo 78, proti nebyl nikdo.
Návrh byl přijat a konstatuji, že ověřovateli této schůze Senátu byli určeni
senátor Jaromír Strnad a senátorka Zdeňka Hamousová.
Dalším bodem je
12.
Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
Ze zákona Senát zřizuje Organizační výbor a mandátový a imunitní výbor.
Dále navrhuji zřídit tyto výbory: ústavně-právní výbor, výbor pro
hospodářství, zemědělství a dopravu, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí, výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,
výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, výbor pro záležitosti EU, výbor
pro zdravotnictví a sociální politiku.
Jednací řád dále hovoří o tom, že Senát při zřizování výborů určí, kterému
výboru bude příslušet vyřizování peticí a kterému výboru bude příslušet
stanovení některých náležitostí spojených s výkonem funkce senátora podle
zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců. Senát
rovněž určí, kterému výboru bude příslušet schvalování návrhů rozpočtu
Kanceláře Senátu a kontrola jeho hospodaření.
Dále Senát určí, kterému výboru nebo výborům bude příslušet
projednávání návrhů legislativních aktů a závazných opatření orgánů EU. Proto
navrhuji určit, že výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
přísluší vyřizování peticí. Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu přísluší
stanovení některých náležitostí spojených s výkonem funkce senátora podle
zvláštního zákona, schvalování návrhu rozpočtu Kanceláře Senátu a kontrola
jeho hospodaření, výboru pro záležitosti Evropské unie přísluší projednávání
návrhů legislativních aktů a jiných dokumentů orgánů EU vyjma těch, které
spadají do oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, předběžných
stanovisek a informací vlády k nim a návrhů rozhodnutí, jejichž přijetí ČR
vyžaduje předchozí souhlas Senátu vyjma rozhodování Evropské rady podle
článku 31 odst. 3 Smlouvy o EU. Výboru pro zahraniční věci, obranu a
bezpečnost přísluší projednávání návrhů závazných opatření a jiných dokumentů
orgánů EU v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky, stanovisek a
informací vlády k nim a návrh o rozhodnutí Evropské rady podle článku 31 odst.
3 Smlouvy o Evropské unii.
Současně navrhuji, abychom zřídili tyto komise v Senátu: Stálou komisi
Senátu pro krajany žijící v zahraničí, Stálou komisi Senátu pro práci Kanceláře
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Senátu, Stálou komisi Senátu pro rozvoj venkova, Stálou komisi Senátu pro
sdělovací prostředky, Stálou komisi Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní
procedury a Stálou komisi Senátu voda, sucho.
Následně Senát stanoví podle § 43 zákona č. 107/1990 Sb., o jednacím
řádu Senátu úkoly jednotlivých komisí. Návrh usnesení vám byl rozdán na lavice.
Do rozpravy se nikdo nehlásí, proto rozpravu končím. A přistoupíme
k hlasování o předloženém usnesení.
V sále je aktuálně přítomno 80 senátorek a senátorů, kvórum je tedy 41.
Zahajuji hlasování. Kdo s tímto návrhem souhlasí, zvedne ruku a stiskne
tlačítko ANO. Kdo je proti, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.
Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 12 se z 80 přítomných senátorek
a senátorů při kvóru 41 pro vyslovilo 77, proti byl 1, návrh byl přijat.
Dalším bodem je
13.
Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu
Z jednání senátorských klubů vzešel návrh, se kterým vás teď seznámím.
Navrhuji tedy, že Organizační výbor bude mít 15 členů, ústavně-právní
výbor bude mít 10 členů, výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu bude
mít 13 členů, výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí bude
mít 11 členů, výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice bude mít
9 členů, výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost bude mít 11 členů, výbor
pro záležitosti EU bude mít 10 členů, výbor pro zdravotnictví a sociální politiku
bude mít 11 členů.
Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí bude mít 8 členů, Stálá
komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu bude mít 10 členů, Stálá komise
Senátu pro rozvoj venkova bude mít 16 členů, Stálá komise Senátu pro sdělovací
prostředky bude mít 11 členů, Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní
procedury bude mít 13 členů, Stálá komise Senátu VODA-SUCHO bude mít 14
členů.
Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí a můžeme tedy přistoupit
k hlasování o návrhu usnesení.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, zvedne ruku a stiskne tlačítko
ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.
Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 13 se z 80 přítomných senátorek
a senátorů při kvóru 41 pro vyslovilo 78, proti byl 1. Návrh byl přijat.
Nyní budeme projednávat bod, kterým je
14.
Ustavení výborů Senátu
Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na
ustavení výboru. Návrhy, které vzešly z jednání senátorských klubů, vám byly
rozdány. Máte slovo, pane předsedo.
Senátor Jaroslav Větrovský: Děkuji. Vážený pane předsedo, senátorky
a senátoři. Dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela v souladu s čl.
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IV volebního řádu od jednotlivých senátorských klubů následující návrhy na členy
výborů:
Organizační výbor: František Bradáč, Martin Červíček, Zdeňka Hamousová,
Petr Holeček, Jan Horník, Miluše Horská, Jaroslav Kubera, Václav Láska, Zbyněk
Linhart, Jiří Oberfalzer, Jiří Růžička, Petr Šilar, Milan Štěch, Petr Vícha, Miloš
Vystrčil.
Zapomněl jsem říci, že poté bychom nechali hlasovat, protože je shoda na
podobě těchto výborů mezi jednotlivými kluby v Senátu. Poté, co přečtu návrhy
na členy výboru, tak bychom nechali hlasovat en bloc aklamací o všech výborech
jako celku.
Ústavně-právní výbor: Miroslav Adámek, Miroslav Antl, Jiří Burian, Michael
Canov, Martin Červíček, Tomáš Goláň, Zdeněk Hraba, Anna Hubáčková, Šárka
Jelínková a Radek Sušil.
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu: Lumír Aschenbrenner,
Miroslav Balatka, František Bradáč, Jiří Cieńciała, Michal Kortyš, Ladislav Kos,
Karel Kratochvíle, Herbert Pavera, Jaromír Strnad, Leopold Sulovský, Petr Šilar,
Jaroslav Větrovský, Vladislav Vilímec.
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí: Ivo Bárek,
Jiří Carbol, Zdeňka Hamousová, Petr Holeček, Zbyněk Linhart, Zdeněk Nytra,
Jitka Seitlová, Ivo Valenta, Petr Vícha, Miloš Vystrčil, Lukáš Wagenknecht.
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice: Zuzana
Baudyšová, Jiří Drahoš, Václav Chaloupek, Ladislav Chlupáč, Zdeněk Papoušek,
Přemysl Rabas, Pavel Štohl, Jan Tecl, Jaromíra Vítková.
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost: Tomáš Czernin, Jiří
Dienstbier, Ladislav Faktor, Pavel Fischer, Renata Chmelová, Tomáš Jirsa, Patrik
Kunčar, Václav Láska, Jan Sobotka, Ladislav Václavec, Jaroslav Zeman.
Výbor pro záležitosti EU: Mikuláš Bek, Jiří Čunek, Jaroslav Doubrava, Jiří
Dušek, Václav Hampl, Miroslav Nenutil, Raduan Nwelati, Petr Orel, Emílie
Třísková, Hana Žáková.
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku: Alena Dernerová, Marek Hilšer,
Jitka Chalánková, Lumír Kantor, Pavel Karpíšek, Peter Koliba, Rostislav Koštial,
Jaroslav Malý, Alena Šromová, Jiří Vosecký, Jan Žaloudík.
To je tedy návrh na složení jednotlivých výborů a prosím pana předsedu,
aby nechal hlasovat o návrhu usnesení tak, jak jsem ho přednesl.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji, pane předsedo, ale nejprve
otevírám rozpravu. Do diskuse není nikdo přihlášen a budeme proto po znělce
hlasovat.
Budeme hlasovat o usnesení – Senát ustavuje výbory ve složení, které
přednesl předseda volební komise.
Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, zvedne ruku a stiskne tlačítko
ANO. Kdo je proti tomuto návrhu, zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.
Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 14 se z 80 přítomných senátorek
a senátorů při kvóru 41 pro vyslovilo 78, proti byl 1. Návrh byl přijat. Konstatuji,
že Senát ustavil své výbory.
Nyní přerušíme schůzi, aby se výbory mohly sejít na svých ustavujících
schůzích.
Řízením ústavně-právního výboru pověřuji pana senátora Miroslava Antla,
ustavující schůze výboru se bude konat v Zeleném salonku. Řízením výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu pověřuji pana kolegu Jaromíra Strnada.
Výbor se sejde ve Valdštejnově pracovně. Řízením výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí pověřuji pana senátora Zbyňka Linharta.
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Schůze výboru se bude konat Frýdlantském salonku. Řízením výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pověřuji pana kolegu Zdeňka
Papouška. Schůze výboru se uskuteční v místnosti č. 352 VPC ve své zasedací
místnosti. Řízením výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost pověřuji
pana senátora Tomáše Jirsu. Výborová schůze se uskuteční v Růžovém salonku.
Řízením výboru pro záležitosti EU pověřuji pana senátora Václava Hampla.
Schůze proběhne v Černínském salonku. Řízením výboru pro zdravotnictví a
sociální politiku pověřuji pana kolegu Petera Kolibu. Ustavující schůze výboru se
uskuteční v Zaháňském salonku.
V této souvislosti upozorňuji na rozdíl mezi volbou předsedy výboru
výborem a volbou předsedy výboru Senátem. V případě nastávající volby
předsedy výboru Senátu organizaci volby zajišťuje výbor sám. To znamená, že
návrhy kandidátů předkládají senátoři jménem svých senátorských klubů přímo
na schůzi výboru.
Přerušuji naše jednání do... Ano, prosím.
Senátor Zdeněk Papoušek: Já bych chtěl jenom členům výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, kdo tam netrefí, protože je to
trošku složitější na ten výbor, tak já vás tam dovedu. Sejděte se tady pod
pultem, pod tamburem, a půjdeme tam společně. Děkuji.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: 30 minut. Než tam dojdete, je 15 a
za 15 minut to máte hotové. 30 minut, to znamená do půl čtvrté.
(Jednání přerušeno v 15.00 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 15.32 hodin.)
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Kolegyně a kolegové. Následujícím
bodem je
15.
Potvrzení volby předsedů výborů Senátu
Výbory, které jsme ustanovili, se sešly a zvolily si své předsedy. Žádám
postupně senátory, kteří řídili schůzi jednotlivých výborů, aby nám je představili.
Nyní prosím pana senátora Miroslava Antla, aby nás seznámil s výsledkem volby
ústavně-právního výboru. Budu si to pamatovat a prosím tedy o slovo pana
senátora Jaromíra Strnada, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu. Pane senátore, máte slovo.
Senátor Jaromír Strnad: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo,
kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 3 výboru
pro hospodářství, zemědělství a dopravu k volbě předsedy výboru.
Výbor
1. zvolil ve veřejném hlasování do funkce předsedy výboru senátora
Vladislava Vilímce,
2. pověřil senátora Jaromíra Strnada, aby s tímto usnesením seznámil
předsedu Senátu.
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Děkuji.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji vám, pane senátore.
O výsledku jednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
nás bude informovat pan senátor Zbyněk Linhart. Máte slovo.
Senátor Zbyněk Linhart: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně,
vážení kolegové. Náš výbor na svém zasedání zvolil za svého předsedu Zbyňka
Linharta, tedy mě. Děkuji.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji. Následně prosím o slovo
pana senátora Zdeňka Papouška, aby nás seznámil s výsledkem volby ve výboru
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Pane senátore, máte slovo.
Senátor Zdeněk Papoušek: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice zvolil jako svého předsedu pana senátora Jiřího Drahoše. Děkuji.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji. Dále prosím pana senátora
Tomáše Jirsu, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost. Máte slovo, pane senátore.
Senátor Tomáš Jirsa: Pane předsedající, dámy a pánové. Náš výbor
zvolil všemi hlasy s jedním zdržením předsedou výboru pana senátora Pavla
Fischera, kariérního diplomata, našeho kolegu a jsme přesvědčeni, že bude
vykonávat tuto funkci velmi dobře. Děkuji.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji. Prosím pana senátora
Václava Hampla, aby nás seznámil s výsledkem jednání výboru pro záležitosti
Evropské unie. Pane senátore, máte slovo.
Senátor Václav Hampl: Rád to udělám. Vážený pane předsedo, vážené
kolegyně, vážení kolegové. Výbor pro záležitosti Evropské unie zvolil svým
předsedou Václava Hampla, tedy mne. Děkuji za pozornost.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji. A máme jediný nevyřešený
problém, a to je ústavně-právní výbor. (Z pléna: Ještě chybí zpráva z výboru pro
zdravotnictví a sociální politiku.)
Ano, je tomu tak. Prosím senátora Petera Kolibu, aby nás seznámil
s výsledkem volby pro zdravotnictví a sociální politiku. Pane senátore, máte
slovo.
Senátor Peter Koliba: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené paní
senátorky, vážení páni senátoři. Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku na své
ustavující schůzi zvolil veřejnou volbou pro 12. funkční období Senátu předsedou
výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátora Lumíra Kantora. Děkuji.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji, pane senátore. Pan senátor
Antl se ztratil. Proto pět minut přestávka na místech. Můžete si zatím číst nebo
být na Facebooku nebo něco dělejte. Případně bychom mohli hlasovat, že
senátora Antla nepotvrzujeme, to by byl boží trest. A přitom tak hezky nám to
šlo!
(Jednání přerušeno v 15.37 hodin.)
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(Jednání opět zahájeno v 15.40 hodin.)
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Omlouvám pana místopředsedu.
Oslavoval mé zvolení, takže máte slovo, pane předsedo, o zprávě o volbě
předsedy výboru. Prosím, abyste nás seznámil s výsledkem.
Senátor Miroslav Antl: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené
dámy senátorky, vážení páni senátoři. Jenom velmi stručně. Právě jsem se vrátil
ze Zeleného salonku a byl jsem zvolen předsedou ústavně-právního výboru horní
komory českého Parlamentu. Ještě dodám, že místopředsedové tohoto výboru
jsou Miroslav Adámek, Michael Canov, Anna Hubáčková a Tomáš Goláň. Toť
v tuto chvíli vše. Děkuji.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji, pane předsedo. Otevírám
rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže přednesu název usnesení:
Senát potvrzuje ve funkci předsedy ústavně-právního výboru senátora
Miroslava Antla, výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu senátora
Vladislava Vilímce, výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
senátora Zbyňka Linharta, výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a
petice senátora Jiřího Drahoše, výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
senátora Pavla Fischera, výboru pro záležitosti EU senátora Václava Hampla a
výboru pro zdravotnictví a sociální politiku senátora Lumíra Kantora. O tomto
usnesení budeme po znělce hlasovat.
V sále je aktuálně přítomno 75 senátorek a senátorů, aktuální kvórum je
tedy 38 a já zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh usnesení, zvedne ruku a stiskne
tlačítko ANO. Kdo je proti návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.
Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 15 se ze 77 přítomných
senátorek a senátorů při kvóru 39 pro vyslovilo 74, proti nebyl nikdo a návrh byl
přijat.
Konstatuji, že Senát potvrdil předsedy výborů.
Dalším bodem je
16.
Ustavení komisí Senátu
Dávám slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem na
ustavení komisí Senátu. Návrhy, které předložily senátorské kluby, vám byly
rozdány. Máte slovo, pane předsedo.
Senátor Jaroslav Větrovský: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo,
vážené dámy, vážení pánové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise
obdržela v souladu s článkem 4 volebního řádu od jednotlivých senátorských
klubů následující návrhy na členy komisí v Senátu. Přečtu všechny členy
navržené pro jednotlivé komise a poté si dovolím nechat hlasovat en bloc
najednou o všech komisích, tak jako jsme to provedli s výbory, protože jde
o vydiskutované návrhy mezi jednotlivými kluby.
Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí – Mikuláš Bek, Tomáš
Czernin, Peter Koliba, Jaroslav Kubera, Patrik Kunčar, Jiří Oberfalzer, Jitka
Seitlová, Milan Štěch.

25

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu – Miroslav Antl, Jaroslav
Doubrava, Jiří Dušek, Tomáš Goláň, Petr Holeček, Anna Hubáčková, Zdeněk
Nytra, Jitka Seitlová, Radek Sušil, Vladislav Vilímec.
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova – Miroslav Adámek, Pavel Fischer,
Zdeňka Hamousová, Petr Holeček, Anna Hubáčková, Ladislav Chlupáč, Pavel
Karpíšek, Karel Kratochvíle, Miroslav Nenutil, Herbert Pavera, Přemysl Rabas,
Petr Šilar, Emilie Třísková, Petr Vícha, Jiří Vosecký a v současné době nečlen
Senátu Parlamentu Radko Martínek.
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky – Zuzana Baudyšová,
Mikuláš Bek, Martin Červíček, Ladislav Faktor, Marek Hilšer, Miluše Horská, Jitka
Chalánková, Václav Chaloupek, Lukáš Wagenknecht, Jan Žaloudík a nečlen
Senátu Parlamentu ČR Petr Bratský.
Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury
– Miroslav Adámek, Michael Canov, Martin Červíček, Jiří Dienstbier, Marek Hilšer,
Miluše Horská, Zdeněk Hraba, Šárka Jelínková, Zdeněk Papoušek, Milan Štěch,
Miloš Vystrčil a nečlenové Senátu Parlamentu ČR Jiří Šesták a Miroslav Škaloud.
Stálá komise Senátu VODA-SUCHO – Ivo Bárek, Jiří Burian, Jiří Dušek,
Zdeňka Hamousová, Jan Horník, Anna Hubáčková, Rostislav Koštial, Petr Orel,
Jitka Seitlová, Jan Sobotka, Petr Šilar a nečlenové Senátu Parlamentu ČR Petr
Kubala, Pavel Punčochář, Lukáš Záruba.
Pane předsedo, prozatím děkuji.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji vám. Otevírám rozpravu. Do
rozpravy se nikdo nehlásí, takže přikročíme k hlasování o usnesení: Senát
ustavuje komise Senátu ve složení, se kterým nás seznámil předseda volební
komise.
Aktuálně je přítomno 81 senátorek a senátorů, kvórum je tedy 41 a já
zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, zvedne ruku a stiskne tlačítko ANO. Kdo je
proti návrhu, zvedne ruku a stiskne tlačítko NE.
Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 16 se z 81 přítomných senátorek
a senátorů při kvóru 41 pro vyslovilo 77, proti nebyl nikdo a návrh byl tedy
přijat.
Následujícím bodem je
17.
Volba předsedů komisí Senátu
Dávám opět slovo předsedovi volební komise, aby nám sdělil návrhy na
kandidáty.
Senátor Jaroslav Větrovský: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně,
vážení kolegové. Dovoluji si vás informovat, že volební komise obdržela tyto
návrhy kandidátů na předsedy komisí v Senátu:
Na předsedu Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí je navržen
senátor Tomáš Czernin, kdy návrh předložil senátní klub Starostové a nezávislí.
Na předsedkyni Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu je
navržena senátorka Jitka Seitlová. Návrh předložil senátní klub KDU-ČSL a
nezávislí.
Na předsedu Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova je navržen senátor
Miroslav Nenutil. Návrh předložil senátorský klub ČSSD.
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Na předsedu Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky je navržen
senátor Václav Chaloupek. Návrh předložil senátorský klub Starostové a
nezávislí.
Na předsedu Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
je navržen senátor Jiří Dienstbier. Návrh předložil senátorský klub ČSSD. Na
předsedu Stálé komise Senátu VODA–SUCHO je navržen senátor Jiří Burian.
Návrh předložil senátorský klub ODS.
Já nyní předám opět slovo panu předsedajícímu a po ukončení případné
rozpravy si vás dovolím seznámit a provést volbou předsedů komisí.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji, pane předsedo, já rozpravu
otevírám. Ptám se, kdo se do ní hlásí? Není tomu tak, takže poprosím pana
předsedu, aby pokračoval.
Senátor Jaroslav Větrovský: Děkuji, pane předsedo. Takže způsob
volby předsedů komisí upravuje článek II., bod 11 volebního řádu, který říká:
„Senátor volí předsedu výboru nebo komise tak, že na hlasovacím lístku vyjádří
za a) souhlas s jedním z kandidátů zakroužkováním pořadového čísla před jeho
jménem. Pořadová čísla před jmény ostatních kandidátů přeškrtne křížkem. A
nebo za b) vyjádří nesouhlas se všemi kandidáty přeškrtnutím pořadového čísla
před jmény všech kandidátů křížkem.“
Jde tedy o stejný postup, který jsme tady již vyzkoušeli dnes při volbě
předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, tedy jak to bude vypadat konkrétně. U
každé z komisí Senátu je uvedeno pouze jedno pořadové číslo. Toto pořadové
číslo 1 před každým jménem zakroužkujete v případě, že souhlasíte s tím, aby se
kandidát stal předsedou té které komise. V případě nesouhlasu pořadové č. 1
přeškrtnete křížkem. Je třeba označit kroužkem nebo přeškrtnutím křížkem
všechna čísla. Ale tady to máme ulehčeno, protože máme vždy pouze jednoho
kandidáta na předsedu té které komise.
Takže zjednodušeně. Pokud budete souhlasit s navrženým kandidátem,
číslo před jeho jménem zakroužkujete. Nebudete-li souhlasit, číslo před jeho
jménem přeškrtnete křížkem. Vím, jsem protivný těmi kroužky a křížkem. Pro
vaši informaci uvádím, že v 1. kole je předsedou komise zvolen kandidát, který
získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů. Nezíská-li kandidát
nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů, koná se 2. kolo volby, do
kterého postupuje nezvolený kandidát.
Prosím členy komise, aby poté, co tady dokončím svoji řeč, se dostavili do
Prezidentského salonku, kde volba proběhne.
Volba de facto může začít okamžitě poté, co se odebereme, nebo co tady
ukončím svůj projev. Na volbu budeme potřebovat 10 minut, na vyhodnocení
volební komise budeme potřebovat rovněž 10 minut. Takže volbu zahájíme
v 15.55 a volíme do 16.05. V 16.15 vyhlásíme výsledky voleb předsedů komisí.
Takže 15.55, 16.05 volba, 16.05 – 16.15 počítání výsledků, 16.15 výsledky.
Děkuji za pozornost.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji, pane předsedo, a vyhlašuji
přestávku do 16.15 hodin.
(Jednání přerušeno v 15.53 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 16.16 hodin.)
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Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Vážené paní senátorky, vážení páni
senátoři. Zahajuji přerušené jednání a uděluji slovo předsedovi volební komise,
aby nás informoval o výsledku tajné volby předsedů komisí Senátu. Pane
předsedo, máte slovo.
Senátor Jaroslav Větrovský: Děkuji, pane předsedo. Kolegyně a
kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil se zápisem o volbě předsedů komisí
Senátu Parlamentu České republiky, 1. kola první volby.
Počet vydaných hlasovacích lístků 78, počet odevzdaných platných i
neplatných hlasovacích lístků 78, z nich neplatných nula, počet neodevzdaných
hlasovacích lístků nula.
Pro senátora Tomáše Czernina bylo odevzdáno 77 hlasů.
Pro senátorku Jitku Seitlovou bylo odevzdáno 65 hlasů.
Pro senátora Miroslava Nenutila bylo odevzdáno 77 hlasů.
Pro senátora Václava Chaloupka bylo odevzdáno 77 hlasů.
Pro senátora Jiřího Dienstbiera bylo odevzdáno 71 hlasů.
Pro senátora Jiřího Buriana bylo odevzdáno 76 hlasů.
Konstatuji, že v 1. kole první volby byli zvoleni předsedou Stálé komise
Senátu pro krajany žijící v zahraničí pan senátor Tomáš Czernin.
Předsedkyní Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu byla zvolena
senátorka Jitka Seitlová.
Předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova byl zvolen senátor
Miroslav Nenutil.
Předsedou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky byl zvolen
senátor Václav Chaloupek.
Předsedou Stálé komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní
procedury byl zvolen pan senátor Jiří Dienstbier.
Předsedou Stálé komise Senátu VODA-SUCHO byl zvolen pan senátor Jiří
Burian.
Zvoleným předsedům gratuluji.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji, pane předsedo. Také děkuji
všem zvoleným předsedům komisí. Končím projednávání tohoto bodu.
Dalším bodem je
18.
Stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích
Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
Návrhy, které vzešly ze senátorských klubů, vám byly rozdány na lavice.
Pro úplnost vám návrhy zopakuji:
Senát
schvaluje obsazení míst ve stálých delegacích senátory takto:
a) do Parlamentního shromáždění Rady Evropy zvolí 2 členy, a to jednoho
navrženého senátorským klubem ČSSD a jednoho navrženého senátorským
klubem ANO a dále dva náhradníky, a to jednoho navrženého senátorským
klubem ODS a jednoho navrženého senátorským klubem Starostové a nezávislí,
b) do Parlamentního shromáždění NATO zvolí Senát dva členy, a to
jednoho navrženého senátorským klubem ODS a jednoho navrženého
senátorským klubem Starostové a nezávislí, a dva náhradníky, a to jednoho
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navrženého senátorským klubem KDU-ČSL a nezávislí a jednoho navrženého
senátorským klubem ANO,
c) do Meziparlamentní unie zvolí Senát čtyři senátory, a to jednoho
navrženého senátorským klubem ČSSD, jednoho navrženého senátorským
klubem ANO a dva navržené senátorským klubem ODS,
d) do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci
v Evropě (OBSE) zvolí Senát dva senátory, a to jednoho navrženého
senátorským klubem Starostové a nezávislí, jednoho navrženého senátorským
klubem ČSSD a jednoho náhradníka navrženého senátorským klubem ANO,
e) do Středoevropské iniciativy zvolí Senát dva členy, a to dva navržené
senátorským klubem ČSSD a jednoho náhradníka navrženého senátorským
klubem ODS,
f) do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří zvolí Senát jednoho
člena navrženého senátorským klubem ODS.
K tomuto bodu otevírám rozpravu.
Vzhledem k tomu, že do rozpravy se nikdo nepřihlásil, budeme po znělce
hlasovat.
V sále je aktuálně přítomno 76 senátorek a senátorů, aktuální kvórum je
tedy 39 a já zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne
ruku. Kdo je proti návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.
Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 17 se z 80 přítomných senátorek
a senátorů při kvóru 41 pro vyslovilo 75, proti nebyl nikdo.
Návrh byl přijat.
Dalším bodem je
19.
Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky
do meziparlamentních organizací za Senát
Opět uděluji slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s návrhem
na volbu členů jednotlivých delegací. Návrhy vám byly rozdány na lavice.
Senátor Jaroslav Větrovský: Pane předsedo, vážené kolegyně, vážení
kolegové. Vzhledem k tomu, že do všech delegací byly navrženy právě potřebné
počty členů, navrhuji jako předseda volební komise po dohodě s ostatními členy,
aby volba členů a náhradníků delegací proběhla aklamací en bloc. O toto
procedurální hlasování prosím pana předsedu.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Budeme hlasovat po znělce.
V sále je aktuálně přítomno 80 senátorek a senátorů, aktuální kvórum je
41 a já zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku.
Kdo je proti návrhu, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.
Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 18 se z 80 přítomných senátorek
a senátorů při kvóru 41 pro vyslovilo 75, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.
To byl poslední bod našeho dnešního jednání.
Ještě pan předseda volební komise.
Senátor Jaroslav Větrovský: Ještě bych poprosil, než úplně ukončíme
dnešní jednání, vás seznámit s návrhy, které obdržela volební komise Senátu a
pak budeme hlasovat o obsazení jednotlivých delegací.
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Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Prosím, máte slovo.
Senátor Jaroslav Větrovský: A) na dva členy Stálé komise Parlamentu
České republiky do Parlamentního shromáždění Rady Evropy byli navrženi
senátoři: Zdeňka Hamousová a Miroslav Nenutil a dva náhradníci Jiří Burian a
Petr Holeček, b) na dva členy Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního
shromáždění NATO byli navrženi senátoři: Tomáš Jirsa a Tomáš Czernin, dva
náhradníci senátoři Jiří Dušek a Patrik Kunčar, c) na čtyři členy Stálé delegace
Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie byli navrženi senátoři: Ivo Bárek, Pavel
Fischer, Ladislav Chlupáč a Peter Koliba, d) jako dva členové Stálé delegace
Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a
spolupráci v Evropě (OBSE) byli navrženi senátoři: Jan Horník a Jan Žaloudík,
jako náhradník Ladislav Václavec, e) na dva členy Stálé delegace Parlamentu ČR
do Středoevropské iniciativy byli navrženi senátoři: Pavel Štohl a Emilie Třísková,
jako náhradnice paní senátorka Jitka Chalánková, f) jako jeden člen Stálé
delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Unie pro Středomoří byl
navržen senátor Raduan Nwelati.
To jsou tedy návrhy, o kterých bude možné po rozpravě hlasovat.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Otevírám rozpravu k tomuto bodu.
Do té není nikdo přihlášen a budeme hlasovat o návrhu, tak jak ho přednesl
předseda volební komise.
V sále je aktuálně přítomno 80 senátorek a senátorů, aktuální kvórum je
41. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko ANO a zvedne ruku. Kdo je
proti, stiskne tlačítko NE a zvedne ruku.
Konstatuji, že v hlasování pořadové č. 19 se z 80 přítomných senátorek
a senátorů při kvóru 41 pro vyslovilo 75, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat.
O slovo se přihlásil pan senátor Miroslav Nenutil, který má nějaký
technický vzkaz pro komisi.
Senátor Miroslav Nenutil: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milé
kolegyně, vážení kolegové. Chtěl bych upozornit všechny čerstvé členy Stálé
komise Senátu pro rozvoj venkova, že první jednání je zítra v 8.30 hodin
v Kolovratském paláci v Zeleném salonku. Omlouvám se za to zdržení, ale
protože není hotová ještě databáze všech členů, tak to vyřizuji takto. Děkuji.
Předseda Senátu Jaroslav Kubera: Děkuji, pane senátore. Tím jsme
vyčerpali program ustavující schůze Senátu Parlamentu ČR. Děkuji vám za
konstruktivní jednání a sejdeme se zítra v 9.00 hodin k projednávání. Ano, druhá
schůze, upozorňuje pan místopředseda. Přeji vám hezký večer.
(Jednání ukončeno v 16.28 hodin.)
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