Pozměňovací návrh
Poslance Ing. Petra Pávka
k vládnímu návrhu ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu
Parlamentu České republiky
(tisk PS č. 528)
Příloha k vládnímu návrhu ústavního zákona č. …/… Sb. „Územní vymezení volebních
obvodů pro volby do Senátu a jejich sídla“ se mění a doplňuje takto:
V odstavci: „Volební obvod č. 34“ se nově přidávají obce (v zařazení obcí dle abecedy):
„Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janovice v Podještědí,
Kryštofovo Údolí, Nová Ves (okres Liberec), Rynoltice“
V odstavci: „Volební obvod č. 36“ se vyjímají obce:
„Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janovice v Podještědí,
Kryštofovo Údolí, Nová Ves (okres Liberec), Rynoltice“
Důvodová zpráva:
Senátní obvody byly vytvořeny tak, aby ve všech byl stejný počet oprávněných voličů
s odchylkou maximálně + - 15 % z důvodu, aby hlas voliče měl v každém obvodě stejnou
váhu. V důsledku toho ovšem vznikla řada senátních obvodů, která ignoruje přirozenou
spádovost a někdy dokonce překračují hranice senátních obvodů hranice jednotlivých krajů.
Jakkoli se zdá samotná úvaha o stejné síle voličského hlasu logická, bylo by správné, aby
přirozená spádovost měla přednost. Koneckonců při volbách do Evropského parlamentu mají
voliči malých států větší hlas než velkých států (např. menší počet voličů připadá na jednoho
europoslance v České republice než v Německu). V USA mají v prezidentské volbě různé
státy různý počet volitelů na počet voličů, kde na voliče ze států řídce osídlených připadá
větší váha voličského hlasu z důvodu, aby tyto státy měly při volbě vůbec nějaký význam
(a proto se mohl stát prezidentem USA kandidát s menším absolutním počtem hlasů). Všichni
členové OSN (193) jsou zastoupeni ve Valném shromáždění, každý stát bez rozdílu počtu
obyvatel má jeden hlas. Mandát hejtmanů jednotlivých krajů je stejně silný bez ohledu
na počet obyvatel jednotlivých krajů atd., atd.
V průběhu let se v souvislosti s přirozeným kolísáním počtu obyvatel v jednotlivých obcí
často měnily hranice obvodů jen proto, aby se dodrželo pravidlo stejného počtu oprávněných
voličů + - 15 % (v jehož důsledku se některým obcím senátní volby vyhýbají, jinde se naopak
volí častěji), v důsledku toho měnila v nedávné minulosti své zařazení např. i dvanáctitisícová
Vlašim (ze senátního obvodu Benešov, jehož senátorem byl starosta Vlašimi, do obvodu
Kutná Hora).
Senát se v loňském roce vzepřel obdobným změnám podřídit a odmítl hranice senátních
obvodů z důvodu kolísavosti počtu obyvatel nadále měnit a to i za cenu porušení pravidla +15 %.
Reakcí na to vzniklo rozhodnutí, že se senátní obvody stanoví jednou provždy napevno
ústavním zákonem, a tak se prakticky v budoucnu vyloučí změny jejich hranic. Jak dle našich
informací sdělil náměstek Ministerstva vnitra pan Petr Mlsna, ministerstvo připravilo dvě
verze. V první došlo k radikální změně senátních obvodů, jejichž hranice se až na výjimky
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přetransformovaly víceméně v hranice okresů jako přirozených spádových oblastí. Ve druhé
se zakonzervoval současný stav. Následně ale MV první variantu vyloučilo, neboť se údajně
daly očekávat protesty u řady ze stávajících senátorů, že změny nechtějí a vládě předložilo
MV jen variantu druhou (zakonzervování stávajícího stavu).
Tak se i stalo a vláda zakonzervovanou variantu předložila sněmovně jako vládní návrh
ústavního zákona, tisk č. 528.
Obdrželi jsme podnět na změnu zařazení měst Hrádek nad Nisou a Chrastava a obcí Bílý
Kostel nad Nisou, Chotyně, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Nová Ves a Rynoltice ze
senátního obvodu č. 36 Česká Lípa do Senátního obvodu č. 34 Liberec..
Tento podnět podalo všech 8 uvedených měst a obcí, jejichž zastupitelstva ho schválila prakticky
jednomyslně. Dále tento podnět podalo Zastupitelstvo Libereckého kraje, jehož členové jsou

nejen z obou dotčených senátních obvodů 34 a 36, ale i ze senátních obvodů č. 35 Jablonec
nad Nisou a č. 38 Mladá Boleslav (Turnovsko). Pro hlasovalo 32 ze 36 přítomných krajských
zastupitelů a to všichni ze Starostů pro Liberecký kraj, všichni z hnutí ANO (včetně starostky
České Lípy paní Jitky Volfové), všichni z ODS, dva ze tří členů zastupitelstva z ČSSD (jedno
zdržení se), oba členové zastupitelstva z koalice SPD a SPO a jediný přítomný člen
zastupitelstva za Změnu pro LK, zdrželi se všichni členové zastupitelstva za KSČM.
Samostatný podnět navíc podal i pan Přemysl Sobotka, který byl v Senátu 20 let jako senátor
volebního obvodu č. 34 Liberec a po celé své působení v Senátu byl v jeho vedení, 6 let jako
jeho předseda a 14 let jako jeho místopředseda.
Navrhovaná změna se dotýká jen obvodů č. 34 a č. 36, jde o přemístění 2 měst a 6 obcí
o celkovém počtu obyvatel cca 17 tis. ze senátního obvodu Česká Lípa do senátního obvodu
Liberec. Nijak se nedotýká zbývajících 79 obvodů. Uvedených 8 měst a obcí jsou nejen
součástí okresu Liberec, ale i ORP Liberec. Chrastava a Kryštofovo Údolí (kam dokonce jezdí
MHD Liberec) s Libercem dokonce přímo sousedí, do Liberce mají všechny tyto obce četné
autobusové a vlakové spojení, kulturní a sportovní vyžití mimo vlastní obec atd., mnoho
voličů těchto obcí má v Liberci zaměstnání. Na druhou stranu s Českou Lípou tyto obce
nemají společného prakticky nic, je to jiný svět.
Schválení tohoto pozměňovacího návrhu by napravilo nesprávnost, kdy občané těchto obcí
a měst nemají možnost volit v senátním obvodě, kam přirozeně patří, za cenu nepříliš
podstatné změny počtu voličů. Předkladatelé tohoto pozměňovacího návrhu jsou názoru,
že sounáležitost voličů se svým volebním senátním obvodem má mít přednost před stejným
počtem voličů v obou předmětných senátních obvodech.
V Praze dne 26. února 2020
Ing. Petr Pávek, v. r.
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