Zde se lepí čárový kód

Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2013
7. volební období

ZÁPIS
z ustavující schůze
výboru pro zdravotnictví,
která se konala dne 5. prosince 2013
v budově Poslanecké sněmovny, Malostranské nám. 7/19, 118 26 Praha 1
místnost č. 48 – “Konírna“

Přítomni byli poslanci: Adam Vojtěch, Antonín Pavel, Bendl Petr, Brázdil Milan,
Heger Leoš, Hnyková Jana, Holík Pavel, Hovorka Ludvík, Jakubčík Igor, Kaňkovský Vít, Kasal
David, Kostřica Rom, Krákora Jaroslav, Mackovík Stanislav, Marková Soňa, Nykl Igor,
Pastuchová Jana, Skalický Jiří, Svoboda Bohuslav, Štětina Jiří, Volčík Pavel, Vyzula Rostislav
Omluveni: Běhounek Jiří, Koskuba Jiří, Nohavová Alena
Ustavující schůzi výboru pro zdravotnictví vedl člen výboru, poslanec Jiří Štětina. Zahájil
tutu schůzi v 11.00 hodin. Přivítal přítomné a představil program schůze.
1.
2.
3.
4.
5.

Určení počtu ověřovatelů výboru a volba ověřovatelů výboru
Volba předsedy výboru
Určení počtu místopředsedů výboru a volba místopředsedů výboru
Sdělení předsedajícího výboru
Různé

Proběhlo hlasování o návrhu programu schůze. Hlasování: PRO: 20, PROTI: 0,
ZDRŽEL SE: 0. Návrh programu byl přijat.
Poté se všichni členové výboru vzájemně představili a proběhlo několik obecných
informací o fungování výboru a jeho sekretariátu.
K bodu 1 – Určení počtu ověřovatelů výboru a volba ověřovatelů výboru
Byl stanoven počet ověřovatelů tak, aby odpovídat počtu poslaneckých klubů, tj. 7. (
Pavel Holík, Jana Pastuchová, Vojtěch Adam, Jiří Skalický, Vít Kaňkovský, Bohuslav Svoboda,
Jana Hnyková) Ověřovatelé byli zvolení veřejnou volbou. (usnesení č. 1)

2
Dále bylo stanoveno, že ověřovatelé výboru zároveň vykonávají funkci volební komise
pro tajné volby ve výboru. (usnesení č. 2) Předsedou volební komise byl zvolen poslanec Jiří
Skalický.
Hlasování o usneseních: PRO: 22, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Návrh usnesení byl
přijat.

K bodu 2 – Volba předsedy výboru
Volba předsedy výboru proběhla tajným hlasováním.
Předseda volební komise, poslanec Skalický seznámil přítomné s výsledkem voleb.
V I. volbě 1. kola bylo vydáno 22 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 21 platných
hlasovacích lístků a 1 neplatný hlasovací lístek, neodevzdaných bylo 0 hlasovacích lístků.
Předsedou výboru byl zvolen 20 platnými hlasy prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
(usnesení č. 3).
K bodu 3 – Určení počtu místopředsedů a volba místopředsedů výboru
Předsedající poslanec Jiří Štětina navrhl, aby volba místopředsedů proběhla veřejnou
volbou. Proběhlo hlasování. PRO: 22, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Byla odsouhlasena
veřejná volba pro volbu místopředsedů výboru pro zdravotnictví.
Místopředsedy výboru byli zvoleni poslanci: Jaroslav Krákora (21 poslanců pro, nikdo
proti, 1 poslanec se zdržel), David Kasal (21 poslanců pro, nikdo proti, 1 poslanec se zdržel),
Vít Kaňkovský (21 poslanců pro, nikdo proti, 1 poslanec se zdržel), Soňa Marková
(18 poslanců pro, nikdo proti, 4 poslanci se zdrželi), Leoš Heger (20 poslanců pro, nikdo proti,
2 poslanci se zdrželi) a Bohuslav Svoboda (21 poslanců pro, nikdo proti, 1 poslanec se zdržel).
Hlasování o usnesení: PRO: 22, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0. Návrh usnesení byl přijat.
K bodu 4 – Návrh termínu a programu příští schůze výboru
Předsedající navrhl, aby příští schůze výboru pro zdravotnictví byla svolána na úterý 10.
12. 2013 od 9. 00 hodin. Jediným bodem jednání bude Návrh rozpočtu na rok 2014 – kapitoly
335 - Ministerstvo zdravotnictví.
Poté předal slovo zvolenému předsedovi výboru pro zdravotnictví, poslanci Rostislavu
Vyzulovi.
Předseda výboru prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., poděkoval přítomným za jejich
hlasy ve volbě a požádal o konstruktivní přístup při projednávání návrhu rozpočtu na rok 2014.
Poté byla ustavující schůze výboru pro zdravotnictví ukončena.

Pavel Holík, v.r.
ověřovatel výboru

Jiří Štětina, v.r.
poslanec pověřený řízením schůze výboru

