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5. volební období 
 
 

Z Á P I S 
 

ze 7. zasedání  
výboru pro bezpečnost, 

 které se uskutečnilo dne 6. února 2007 v zasedací místnosti výboru od 18.10 hodin 
 
 
 Jednání výboru zahájil předseda František Bublan a uvedl návrh programu jednání 
výboru, kterým byla podrobná rozprava k sněmovnímu tisku č. 15 – senátní návrh zákona o 
Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů, a bod různé. Program byl schválen 
hlasy všech přítomných. Z jednání byli omluveni: poslankyně K. Jacques a poslanec P. 
Severa. Hosty byli místopředseda Senátu Jiří Liška a náměstek ministra vnitra pro 
veřejnou správu, informatiku, legislativu a archivnictví Zdeněk Zajíček.   
 
 Podrobnou rozpravu ke sněmovnímu tisku č. 15 uvedl jako zpravodaj poslanec K. 
Černý konstatováním, že ve stanovené lhůtě byly předloženy pozměňovací návrhy předsedy 
výboru Františka Bublana a komplexní pozměňující návrh poslance Tomáše Kladívka. 
Současně uvedl, že pokud by za základ dalšího jednání výboru byl vzat komplexní 
pozměňovací návrh poslance Kladívka, bylo by jej nutné posoudit z hledisek dělby moci ve 
státě a ústavnosti a věc tedy odložit až na další schůzi výboru. Následně poslanec Kladívko 
s místopředsedou Senátu Liškou doporučili vzít za základ dalšího jednání zmíněný 
komplexní pozměňovací návrh. 
 
 O tomto návrhu bylo hlasováno. Pro návrh se vyjádřilo 13 poslanců, nikdo nebyl 
proti, 2 poslanci se zdrželi hlasování. Tím se stal nehlasovatelný návrh F. Bublana a další 
projednávání návrhu bylo ukončeno. Zpravodaj přednesl návrh 22. usnesení výboru pro 
bezpečnost. Hlasování: 9 pro, 4 proti a 3 se zdrželi. Usnesení bylo přijato. 
 
 V bodu „různé“ informoval předseda výboru o dopisu Unie soukromých 
bezpečnostních služeb, jejíž představitelé žádají o přijetí ve výboru pro bezpečnost. Výbor se 
v krátké rozpravě (vystoupil zejména poslanec Vidím) shodl na tom, že zástupce této 
organizace přijme nejprve předseda výboru.  
 
 V závěru sdělil poslanec Z. Boháč, že v období od 16. února do 3. května bude 
nepřítomen. 
 
 Jednání bylo ukončeno v 19.00 hodin. 
 
 
 Karel  Č e r n ý  Mgr. František Bublan 
 ověřovatel výboru pro bezpečnost předseda výboru pro bezpečnost 
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