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8. volební období 

výbor pro bezpečnost 
 

Z Á P I S 
z 1. (ustavující) schůze 

výboru pro bezpečnost, která se uskutečnila dne 29. listopadu 2017 

 

 

 

Přítomni: Ivan Bartoš, Jan Bartošek, Josef Bělica, Milan Brázdil, Jana Černochová, Lukáš 

Kolářík, Radek Koten, Jiří Mašek, Marek Novák, Zdeněk Ondráček, Pavel Pustějovský, Vít 

Rakušan, Pavel Růžička, Petr Sadovský, František Vácha, Radovan Vích, Pavel Žáček 

(přítomni tedy všichni členové výboru). 

 

 

 

 Schůzi zahájila a řídila z pověření předsedy Poslanecké sněmovny poslankyně Jana 

Černochová a konstatovala usnášení schopnost výboru. 

 

1. Schválení pořadu schůze 

 

 Řídící schůze upozornila, že na základě dohody mezi předsedy jednotlivých 

poslaneckých klubů byl vyřazen bod č. 5 - Stanovení počtu místopředsedů a jejich volba, 

protože se o tomto bude ještě v rámci politických vyjednávání diskutovat.  

 

Poté byl program schůze schválen všemi přítomnými členy výboru (17/0/0). 

 

 

 

2. Stanovení počtu ověřovatelů výboru pro bezpečnost a jejich volba. 

3. Stanovení počtu členů volební komise a jejich volba. 

 

 Předsedající schůze spojila diskusi k těmto dvěma bodům a navrhla, aby počet i 

složení ověřovatelů odpovídal počtu a složení členů volební komise. Dále navrhla, aby počet 

ověřovatelů i členů volební komise byl stanoven na pět. Poslanec Milan Brázdil navrhnul, zda 

by nebylo schůdnější, aby počet odpovídal počtu politických stran zastoupených ve výboru. 

Poslanec Zdeněk Ondráček oponoval, že tento počet je zbytečně vysoký.  

 

 Předsedající dále požádala, aby se ověřovateli stali poslanci z Prahy či blízkého okolí. 

Následně dala hlasovat o návrhu na pět ověřovatelů a všemi přítomnými (17/0/0) bylo toto 

přijato.  
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K hlasování byl předložen návrh na tyto ověřovatele: 

 Lukáš Kolářík (návrh posl. Bartoše), 

 Pavel Růžička (návrh posl. Brázdila), 

 František Vácha (návrh posl. Bartoška), 

 Radovan Vích (návrh posl. Kotena), 

 Pavel Žáček (návrh posl. Černochové). 

  

 Navržení ověřovatelé byli hlasováním schváleni všemi přítomnými poslanci (17/0/0) a 

bylo přijato usnesení č. 1. 

 

  Ověřovatelem pro 1. schůzi výboru byl určen Pavel Růžička. 

 

 Předsedající poprosila zvolené členy volební komise o volbu jejího předsedy a během 

krátké přestávky zasedla volební komise, která zvolila svým předsedou poslance Františka 

Váchu. 

 

 

 

4. Volba předsedy výboru. 

 

 Výbor vyslechl úvodní informaci řídící schůze o možnostech volby, jak vyplývají ze 

zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, a s odkazem na stanovisko 

parlamentní legislativy dala do úvahy i volbu veřejnou, s čímž přítomní poslanci nesouhlasili 

a výbor se shodl na volbě tajné. 

   

 Do funkce předsedy výboru byli nominováni poslanci Radek Koten (nominaci přednesl 

posl. Radovan Vích) a Jan Bartošek (nominaci přednesl posl. Vít Rakušan). Oba kandidáti se 

krátce představili a členové výboru v rozpravě vznesli několik dotazů k jejich kandidatuře. 

 

 Předseda volební komise František Vácha provedl členy výboru volbou předsedy, 

v tajné volbě byl zvolen Radek Koten (10 hlasů pro R. Kotena, 7 hlasů pro J. Bartoška) a bylo 

přijato usnesení č. 2. Zápis vyhotovený volební komisí je přílohou č. 1 k tištěnému vyhotovení 

zápisu určenému k archivaci. Přílohou k zápisu jsou rovněž odevzdané volební lístky (příloha 

č. 2, celkem 17 odevzdaných volebních lístků). 

 

Nově zvolený předseda Radek Koten za zvolení v krátkém projevu členům výboru za 

volbu poděkoval. 

 

 

 

5. Návrh termínu a pořadu 2. schůze výboru, určení zpravodajů pro projednávání kapitol 

státního rozpočtu. 

 

 V úvodu projednávání tohoto bodu řídící schůze požádala přítomné o zvážení počtu a 

složení podvýborů a upřesnila, že v minulém období fungovaly tři podvýbory (podvýbor pro 

vězeňství, podvýbor pro Policii České republiky, obecní policie a soukromé bezpečnostní 

služby a podvýbor pro integrovaný záchranný systém a pro prevenci kriminality). 
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 Příští termín výboru pro bezpečnost předsedající navrhla středu 6. prosince 2017 

od 12 hodin a určila zpravodaje jednotlivých kapitol návrhu státního rozpočtu na rok 2018 

takto: 

 kapitola 305 Bezpečnostní informační služba: posl. Žáček, 

 kapitola 314 Ministerstvo vnitra: posl. Ondráček, 

 kapitola 336 Ministerstvo spravedlnosti, část Vězeňská služba: posl. Sadovský, 

 kapitola 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů: posl. Mašek, 

 kapitola 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost: posl. Bartošek. 

 

 

 

6. Různé. 

 

 Předsedající informovala členy o administrativních náležitostech, dala ke zvážení cíle 

výjezdních zasedání výboru (věznice, speciální útvary, krajská ředitelství policie), 

informovala o stavu projednávání ústavního zákona o bezpečnosti České republiky (ST 1021 

v 7. volebním období) týkajícího se práva občanů nakládat se zbraněmi a střelivem, který 

bude v následujících dnech projednáván v Senátu, a zmínila připravované návrhy, které by se 

měly dotýkat problematiky bezpečnosti.  

 Následně poděkovala všem přítomným za účast a jednání výboru v 18.00 hodin 

ukončila. 

 

 

 

   
Přílohy k zápisu: 
1.  Zápis o hlasování při volbě předsedy výboru pro bezpečnost dne 29. listopadu 2018, 

2. Hlasovací lístky do funkce předsedy výboru pro bezpečnost (17krát). 
 

 
Zapsala: Hana Celiznová, asistentka výboru pro bezpečnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Ing. Pavel  R ů ž i č k a, v.r.          Radek  K o t e n, v.r. 

        ověřovatel výboru        předseda výboru 


