Zápis
z 1. (ustavující) schůze
výboru pro sociální politiku
konané dne 8. července 2010
Ustavující schůze výboru pro sociální politiku byla svolána na základě rozhodnutí
Poslanecké sněmovny. Řízením schůze byl pověřen poslanec Miroslav Opálka, který pak
zahájil ve 12.05 hod jednání.
V úvodu se poslanec Miroslav Opálka představil a vyzval ostatní poslance, aby se
rovněž představili. Předsedající Miroslav Opálka upozornil, že z důvodu kolize s jednáním
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu mládež a tělovýchovu se nemohou jednání výboru
zúčastnit poslankyně Marta Semelová a poslankyně Jaroslava Wenigerová, které tímto
omlouvá z jednání ustavující schůze.
Poslancům byl předložen návrh programu ustavující schůze, ke kterému nebyla žádná
doplnění. K návrhu programu se vyslovilo 16 poslanců, včetně přítomných. Prvním
projednávaným bodem bylo stanovení počtu ověřovatelů a volba ověřovatelů výboru.
Poslanec Miroslav Opálka doporučil, aby počet ověřovatelů byl shodný s počtem
poslaneckých klubů zastoupených ve výboru, tedy pět. Vyzval zástupce jednotlivých
politických klubů, aby přednesli své kandidáty. Poslanec Opálka přítomným doporučil, aby
způsob volby ověřovatelů byl formou veřejnou. Poté se přihlásil poslanec Miroslav Jeník,
který doporučil za ODS poslankyni Lenku Kohoutovou, dále se přihlásil poslanec Zdeněk
Škromach, který doporučil za Sociální demokracii poslance Jaroslava Foldynu, Martin Vacek
doporučil za Věci veřejné poslankyni Dagmar Navrátilovou. Poslankyně Jitka Chalánková
doporučila za TOP 09 poslankyni Gabrielu Peckovou. Poslanec Miroslav Opálka navrhl za
KSČM poslankyni Martu Semelovou. Doporučil, aby se o všech ověřovatelích, pokud není
námitek hlasovalo najednou. Proti tomuto postupu nebylo žádných námitek, pro ověřovatele
výboru v počtu pěti, podle předložených návrhů se vyslovilo 16 poslanců. Na závěr tohoto
bodu předložil předsedající Miroslav Opálka návrh usnesení č. 1, pro které se vyslovilo 16
poslanců. O usnesení hlasovali poslanci Čechovský, Eček, Emmerová, Foldyna, Chalánková,
Jeník, Kohoutová, Lesenská Navrátilová, Opálka, Pecková, Řápková, Škromach, Vacek,
Váhalová, Witoszová.
Dalším projednávaným bodem byla volba předsedy výboru. Předsedající Miroslav
Opálka doporučil, aby volba předsedy výboru byla provedena tajnou volbou s odvoláním na
ustanovení § 75 odst. 1, zákona o jednacím řádu. Pro způsob tajnou volbou se vyslovilo 16
poslanců, návrh byl přijat. Předsedající Miroslav Opálka rovněž navrhl, aby volební komise
byla složena z ověřovatelů výboru. Pro tento návrh se vyslovilo 16 poslanců. Návrh byl přijat.
Po pěti minutové přestávce volební komise zvolila svého předsedu, kterým se stal poslanec
Jaroslav Foldyna. Miroslav Opálka podrobně seznámil poslance se způsobem tajné volby.
Volba je platná, byla-li vydána jedna třetina hlasovacích lístků. Dále vyzval přítomné
poslance, aby navrhli kandidáty na předsedy. Přihlásila se poslankyně Dagmar Navrátilová,
která navrhla poslance Martina Vacka. Další návrhy nepadly. Ještě před zahájením volby
předsedající Miroslav Opálka přednesl návrh usnesení č. 2, ve kterém výbor stanoví, že
ověřovatelé zároveň vykonávají funkci volební komise pro tajné volby ve výboru. Pro
usnesení se vyslovilo 16 poslanců. O usnesení č. 2 hlasovali poslanci: Čechovský, Eček,
Emmerová, Foldyna, Chalánková, Jeník, Kohoutová, Lesenská Navrátilová, Opálka, Pecková,
Řápková, Škromach, Vacek, Váhalová, Witoszová.
Po přednesení informace o kandidátovi Miroslavu Vackovi předsedající Miroslav
Opálka vyhlásil přestávku v délce trvání patnácti minut na parafování volebních lístků a na
provedení volby.

Po proběhnutí tajné volby informoval předseda volební komise Jaroslav Foldyna o
výsledku tajné volby. V první volbě prvního kola volby předsedy výboru bylo vydáno 16
hlasovacích lístků, počet odevzdaných platných lístků byl 16, počet neplatných lístků 1, počet
neodevzdaných hlasovacích lístků 0. Počet platných hlasů odevzdaných pro navrženého
kandidáta Martina Vacka byl 14 pro. Jeden proti. Předsedou výboru pro sociální politiku byl
zvolen výborem poslanec Martin Vacek. Po informaci předsedy volební komise Jaroslava
Foldyny, Miroslav Opálka poblahopřál nově zvolenému předsedovi, který poděkoval za
projevenou důvěru poslancům, kteří jej zvolili. Na závěr tohoto bodu přednesl poslanec
Miroslav Opálka usnesení č. 3, pro které se vyslovilo 16 poslanců. O usnesení č. 3 hlasovali
poslanci: Čechovský, Eček, Emmerová, Foldyna, Chalánková, Jeník, Kohoutová, Lesenská
Navrátilová, Opálka, Pecková, Řápková, Škromach, Vacek, Váhalová, Witoszová.
Dalším projednávaným bodem byla volba místopředsedů. Poslanec Opálka doporučil,
aby ve výboru byli zvoleni 4 místopředsedové s tím, aby každý z klubů měl zastoupení buď
místopředsedou nebo předsedou. Proti tomuto postupu nebylo žádných námitek, poslanci
vznesli doporučení, aby volba byla veřejná. Pro 4 místopředsedy se veřejnou volbou vyslovilo
15 poslanců, návrh byl přijat. Poslanec Opálka poprosil o přednesení jednotlivých kandidátů.
Poslanec Škromach navrhl poslankyni Miladu Emmerovou. Poslanec Jan Čechovský navrhl
poslance Miroslava Jeníka. Poslankyně Gabriela Pecková navrhla poslankyni Jitku
Chalánkovou. Poslankyně Marta Semelová písemnou formou navrhla poslance Miroslava
Opálku. Poslankyně Kohoutová doporučila, aby hlasování proběhlo o všech kandidátech
najednou. Pro kandidáty se vyslovilo 15 poslanců, návrh byl přijat. Na závěr bylo přijato
usnesení č. 4, pro které se vyslovilo 15 poslanců. O usnesení hlasovali poslanci: Čechovský,
Eček, Emmerová, Foldyna, Chalánková, Jeník, Kohoutová, Lesenská, Opálka, Pecková,
Řápková, Škromach, Vacek, Váhalová, Witoszová.
Po volbě se přihlásil o slovo Martin Vacek, který poblahopřál místopředsedům ke
zvolení.
V bodě "Různé" vystoupil tajemník výboru, který informoval poslance o potřebě
rozhodnout se o alternativě buď příjem pošty na klub, nebo příjem pošty na výbor. Dále bylo
poslancům vysvětleno, že jim byli rozdány dotazník s prosbou o vyplnění, které budou sloužit
pouze pro interní potřebu výboru. Na závěr bodu "Různé" doporučil poslanec Miroslav
Opálka, aby po skončení jednání výboru poslanci zašli na sekretariát výboru, tak aby věděli,
kde sekretariát výboru sídlí. V bodu "Návrh a termín 2. schůze" sdělil Miroslav Opálka, že
dosud není stanoven harmonogram akcí Poslanecké sněmovny, proto doporučuje zatím
ponechat tento bod otevřený, resp. bez usnesení. Zdeněk Škromach doporučil, aby k tomuto
budu bylo přijato zmocňovací usnesení. Výbor přijal usnesení č. 5, ve kterém doporučil
poslanci Martinu Vackovi, aby po dohodě s místopředsedy výboru svolal schůzi výboru na
základě přijatého harmonogramu akcí Poslanecké sněmovny. Pro návrh usnesení se vyslovilo
13 poslanců. Návrh usnesení číslo 5 byl přijat. O usnesení hlasovali poslanci Čechovský,
Eček, Emmerová, Jeník, Kohoutová, Lesenská, Opálka, Pecková, Řápková, Škromach,
Vacek, Váhalová, Witoszová. Ustavující schůze výboru byla zakončena ve 12.55 hod.
Zaznamenal Antonín Papoušek
Jaroslav Foldyna, v.r.
ověřovatel výboru

Miroslav Opálka v.r.
člen výboru
pověřený řízením ustavující schůze

