Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2021
8. volební období
výbor pro bezpečnost

ZÁPIS
z neveřejné

53. schůze výboru pro bezpečnost,

která se uskutečnila v pondělí 19. dubna 2021 od 18.30 hodin v zasedací místnosti C 309
v Atriu v komplexu budov Sněmovní 4.

Úvodní poznámka: jednání výboru bylo veřejnosti nepřístupné z důvodu platných
protiepidemiologických opatření vyhlášených vedoucím Kanceláře Poslanecké sněmovny
a rovněž z důvodu projednávání utajovaných informací podle zákona č. 412/2005 Sb.
Přítomni: Jan Bartošek, Jan Birke, Milan Brázdil, Lukáš Kolářík, Radek Koten, Robert Králíček,
Jiří Mašek, Vít Rakušan, Pavel Růžička, Petr Sadovský, Pavel Šindelář, František Vácha,
Radovan Vích, Pavel Žáček.
Dále byl přítomen poslanec Petr Venhoda, který není členem výboru pro bezpečnost.
Omluveni: Josef Bělica, Marek Novák, Zdeněk Ondráček a Tomáš Vymazal.
1. Zahájení 53. schůze výboru pro bezpečnost, schválení pořadu jednání.
Schůzi zahájil v 18.30 hodin a řídil předseda výboru R. Koten. Na jeho návrh byl
ověřovatelem výboru určen poslanec M. Brázdil (hlasování 14/0/0, pro všichni přítomní).
V pozvánce navržený pořad schůze byl schválen hlasováním 14/0/0, pro všichni přítomní.
Na základě sdělení ředitele BIS M. Koudelky, že předmětem jednání budou utajované
skutečnosti podle zákona č. 412/2005 Sb., ve stupni utajení „D“, bylo hlasováním 14/0/0 (pro
všichni přítomní) jednání výboru pro bezpečnost uzavřeno s tím, že mimo poslanců mohou být na
jednání dále přítomni:
J. Hamáček, ministr vnitra a ministr zahraničních věcí,
M. Koudelka, ředitel BIS,
M. Šimandl, ředitel ÚZSI,
J. Beroun, ředitel VZ,
J. Švejdar, policejní prezident Policie České republiky,
J. Mazánek, ředitel NCOZ Policie České republiky.
J. Čech, tajemník výboru pro bezpečnost.

2.. Informace bezpečnostních složek státu o možné účasti ruských rozvědných služeb
na výbuších ve Vrběticích.
Z TÉTO ČÁSTI JEDNÁNÍ, KTERÉ BYLO UZAVŘENO, NEBYL AŽ DO UKONČENÍ
PODROBNÉ ROZPRAVY POŘÍZEN ZÁPIS ANI ZVUKOVÁ NAHRÁVKA.
Po skončení jednání v uzavřeném režimu bylo jednání hlasováním 14/0/0 (pro všichni
přítomní) otevřeno, tedy bylo vyjmuto z neveřejného jednání z důvodů projednávání utajovaných
informací a převedeno do běžného režimu jednání výboru.
J. Bartošek rekapituloval své návrhy usnesení přednesené v podrobné rozpravě, které
rozdělil do pěti bodů. O jím přednesených návrzích bylo hlasování takto:
-

návrhy I. až III.: hlasování 14/0/0, pro všichni přítomní, návrh byl přijat,

-

návrhy IV. a V.:, hlasování 12/0/2, pro Jan Bartošek, Jan Birke, Milan Brázdil, Lukáš
Kolářík, Robert Králíček, Jiří Mašek, Vít Rakušan, Pavel Růžička, Petr Sadovský, Pavel
Šindelář, František Vácha, Pavel Žáček, nikdo nehlasoval proti, zdrželi Radek Koten
a Radovan Vích, návrh byl přijat,

-

hlasování o usnesení jako o celku: 14/0/0, pro všichni přítomní, hlasováním bylo přijato
usnesení č. 211.

,

Po těchto hlasováních prohlásil předseda výboru jednání 53. schůze výboru
pro bezpečnost za ukončené.

Zapsal: JUDr. Jan Čech, tajemník výboru pro bezpečnost.

MUDr. Milan B r á z d i l, v.r.
ověřovatel výboru pro bezpečnost

Radek K o t e n, v.r.
předseda výboru pro bezpečnost
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