Zápis
z 1. (ustavující) chůze
výboru pro zdravotnictví
konané dne 13. září 2006

Ustavující schůzi výboru pro zdravotnictví řídil na základě pověření předsedy
Poslanecké sněmovny poslanec Alfréd Michalík. V úvodu, ještě před schválením programu,
poslanec Michalík představil sebe, pracovníky Kanceláře Poslanecké sněmovny a vyzval
ostatní členy výboru, aby se rovněž stručně představili. Poté následovalo projednání
a schválení pořadu schůze. Pro navržený pořad schůze, který zněl - 1. Stanovení počtu
ověřovatelů a volba ověřovatelů, 2. Volba předsedy, 3.Volba místopředsedů výboru, 4. Různé,
5. Návrh termínu a pořadu 2. schůze výboru - se vyslovilo všech 18 přítomných poslanců.
Předsedající posl. Michalík doporučil, aby počet ověřovatelů byl stanoven na 4, a
to tak, že každý klub bude delegovat 1 ověřovatele. Dále doporučil, aby ověřovatelé byli
voleni veřejným hlasováním. Proti takové proceduře nebylo námitek. Po předložení
jednotlivých návrhů přednesl posl. Michalík návrh usnesení č. 1, ve kterém se stanovuje počet
ověřovatelů na 4 a jako ověřovatelé jsou navrženi poslanci: Pohanka, Schwippel, Carbol a
Marková. Pro usnesení č. 1 se vyslovilo všech přítomných 18 poslanců - usnesení bylo
přijato. O usnesení hlasovali tito poslanci: Carbol, Dimitrov, Fialová, Chalupa, Kochan,
Korytář, Krajíček, Krákora, Marková, Michalík, Molendová, Pohanka, Rath, Rybínová,
Schwippel, Šťastný,Tluchoř a Zubová.
Dalším projednávaným bodem byla "Volba předsedy výboru". Posl. Michalík
upozornil, že je třeba rozhodnout o způsobu volby, zda volba bude uskutečněna veřejným
nebo tajným hlasováním. Sám navrhl volbu veřejným hlasováním. Pro návrh na volbu
veřejným hlasováním se vyslovilo 7 poslanců, 9 bylo proti, 2 poslanci se zdrželi. Návrh nebyl
přijat. Alfréd Michalík proto doporučil, aby se dále pokračovalo volbou tajným hlasováním
s tím, že předložil návrh usnesení č. 2, ve kterém bylo stanoveno, že ověřovatelé výboru
budou rovněž vykonávat funkci volební komise pro volby výboru tajným hlasováním. Návrh
usnesení č. 2 byl přijat všemi 18 přítomnými poslanci. O usnesení hlasovali poslanci: Carbol,
Dimitrov, Fialová, Chalupa, Kochan, Korytář, Krajíček, Krákora, Marková, Michalík,
Molendová, Pohanka, Rath, Rybínová, Schwippel, Šťastný, Tluchoř a Zubová.
Po ukončení tohoto bodu vyhlásil předsedající pětiminutovou přestávku, aby se
mohla sejít volební komise a zvolit svého předsedu. Předsedkyní volební komise byla
ustavena posl. Marková. Předsedající posl. Michalík seznámil přítomné se způsobem volby.
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Aby byla volba platná, musí probíhat nejvýše ve dvou kolech a musí být vydána alespoň
jedna třetina volebních lístků. Volba se provádí tajným hlasováním. Hlasovací lístky musí být
správně vyplněny, a to tak, že pořadové číslo poslance je třeba buď předepsaným způsobem
přeškrtnout nebo zakroužkovat. Poté požádal o předložení návrhů na předsedu výboru. Posl.
Pohanka přednesl návrh, aby se předsedou výboru stal posl. David Rath. Předsedající převzal
tento návrh a vyhlásil přestávku v délce 15 minut k vytvoření hlasovacích lístků a pro jejich
parafování členy volební komise s tím, že po této době se poslanci vrátí do místnosti. Po 15
minutách vyzval předsedající poslance, aby si hlasovací lístky vyzvedli a oznámil, že za
dalších 15 minut bude vyhlášen volební výsledek. Po vykonání volby tajným hlasováním
požádal posl. Michalík předsedkyni volební komise posl. Markovou o sdělení výsledku volby.
Posl. Marková seznámila poslance se skutečností, že bylo vydáno 18 hlasovacích lístků,
z toho 8 lístků bylo pro, 7 proti, 1 lístek byl neplatný. V prvním kole první volby nebyl
předseda výboru zvolen a posl. Marková doporučila vyhlásit druhé kolo volby. Předsedající
uvedl, že je vázán dohodou klubu, že v případě, kdy v prvním kole kandidát nebude zvolen,
přeruší jednání výboru do 14.30 hodin tak, aby se vytvořil prostor pro jednání politických
klubů. Proti tomuto postupu vznesl námitku posl. Krajíček a posl. Tluchoř, který uvedl, že obě
kola první volby probíhají zcela v režii volební komise a volbu není možno tímto způsobem
přerušit. Po krátké diskusi, ve které vystoupili posl. Michalík, Tluchoř, Marková a Krajíček
bylo navrženo, aby proběhlo druhé kolo volby. Byl doporučen urychlený postup, a to tak, že
komise během 10 minut připraví hlasovací lístky, po této době bude možno lístky vyzvedávat
a zahájit volbu s tím, že po 25 minutách budou oznámeny její výsledky. Po ukončení volby
vyzval posl. Michalík posl. Markovou, aby seznámila poslance s jejími výsledky.
Předsedkyně volební komise tak učinila – podle zápisu o druhém kole volby bylo vydáno 18
hlasovacích lístků, z toho 10 hlasovacích lístků bylo pro kandidáta posl. Ratha a 8 hlasovacích
lístků proti. Ve druhém kole volby byl tedy zvolen předsedou výboru posl. Rath a posl.
Marková mu ke zvolení poblahopřála.
Stejně tak poblahopřál nově zvolenému předsedovi zdravotního výboru také
předsedající posl. Michalík a otevřel další bod, kterým byla "Volba místopředsedů výborů".
Doporučil, aby v případě volby místopředsedů bylo zachováno doporučení Poslanecké
sněmovny, a to podle struktury 2 zástupci za ODS, 2 zástupci za ČSSD, 1 zástupce za KČSM
a 1 zástupce za KDU-ČSL/SZ s tím, že v této struktuře je počítáno i s předsedou výboru.
Znamená to, že by mělo být navrženo 5 místopředsedů a pro tuto volbu předsedající
doporučil, aby proběhla veřejným hlasováním. Proti tomuto postupu nebylo námitek, pro
volbu veřejným hlasováním se vyslovilo 16 poslanců, návrh byl přijat. Jednotliví poslanci
vznesli návrhy svých politických klubů. Na závěr tohoto bodu posl. Michalík předložil návrh
usnesení, ve kterém byl stanoven počet místopředsedů výboru na 5 s tím, že místopředsedy
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výboru budou poslanci Carbol, Fialová, Kochan, Krákora a Šťastný. Pro usnesení č. 3 se
vyslovilo 18 poslanců, návrh byl přijat.
Dalším projednávaným bodem byl bod "Různé". Předsedající posl. Michalík
uvedl., že k tomuto bodu nemá žádná sdělení, stejně tak ostatní členové výboru.
Dále předsedající otevřel 5. bod "Návrh termínu a pořadu 2. schůze výboru"
a s upozorněním na skutečnost, že dosud není stanoven harmonogram jednání Sněmovny a
jejích orgánů poté 1. schůzi výboru ukončil. Poděkoval všem za spolupráci. Na závěr schůze
byli poslanci pozváni na prohlídku sekretariátu a zázemí výboru.
Schůze skončila v 15.20 hodin.
Zaznamenala: E. Mazalová

Soňa Marková, v. r.

David Rath, v. r.

ověřovatelka výboru

předseda výboru
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