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NÁVRH USNESENÍ:

XXXII. sjezd âSSD schvaluje zprávu pfiedsedy Senátorského klubu âSSD.
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Zpráva pfiedsedy
SK âSSD

XXXII. SJEZD âSSDZpráva o ãinnosti senátorského klubu âSSD  
za období mezi sjezdy âSSD

Zpráva pro XXXII. sjezd âSSD – Brno 2005

SK âSSD se po úspû‰n˘ch volbách do Poslanecké snûmovny v r. 2002 soustfiedil na
volby do Senátu. S podporou tehdej‰ího vedení âSSD v ãele s V. ·pidlou se celá kampaÀ
zdafiila a probûhly nejúspû‰nûj‰í volby do Senátu pro âSSD od r. 1996. Získali jsme 7 man-
dátÛ a âSSD mûla v Senátu 11 senátorÛ. V mezidobí byl pfi. P. Rychetsk˘ zvolen pfiedsedou
Ústavního soudu a pfi. R. Falbr do Evropského parlamentu. Obû tyto funkce jsou nesluãitel-
né s funkcí senátora, a proto se oba svého mandátu vzdali. Richard Falbr na konci svého
mandátu.

Pfii v‰ech schÛzích P âSSD a ÚVV se ve zprávách SK âSSD objevoval poÏadavek na
zkvalitnûní v˘bûru kandidátÛ, podmínku jejich dlouhodobé vefiejné známosti,  a souãasnû
i varování pfied podceÀováním voleb do Senátu. Tyto poÏadavky nebyly vysly‰eny a dÛsle-
dek je fatální. 

Z 29 mimofiádn˘ch a fiádn˘ch doplÀovacích voleb do Senátu jsme získali 4 postupy do
II. kola, ale v II. kole jsme nezískali Ïádn˘ mandát. Aktuálnû  máme v Senátu 7 mandátÛ –
ODS 35 – a to je pro vládní stranu zniãující. 

V pfiíloze zprávy máte ãásti zpráv pfiedsedy SK âSSD za celé minulé období od 11/2002
aÏ 11/2004. Pokud má nûkdo z delegátÛ zájem si je pfieãíst, zjistí, Ïe SK âSSD nemohl pro
úspûch v senátní volbách 2004 udûlat více. K neúspûchu jistû pfiispûlo i to, Ïe v nejdÛleÏitûj-
‰ím období pro volební úspûch strana fie‰ila personální problémy ve vedení strany a opût
netaktické deklarace vzájemné podpory s jin˘mi stranami pfied druh˘m kolem voleb. Tato
prohlá‰ení jsou vÏdy pouze kontraproduktivní. VÏdy více ztratíme, neÏ získáme. 

V Senátu je situace v˘raznû jiná neÏ v Poslanecké snûmovnû. Pfies poãetní slabost  SK
âSSD se pûstováním vládnû koaliãní spolupráce podafiilo fiadu zásadních  zákonÛ v Senátu
schválit. VyÏaduje to usilovnou práci,  prÛbûÏná, vûcná jednání s koaliãními partnery. Zna-
mená to i nároãnou práci pro na‰e i koaliãní ministry, ktefií musí odbornû vyargumentovat své
návrhy zákonÛ a vládní koaliãní program obhájit. Dobrá spolupráce v tomto smûru byla
s b˘val˘m premiérem ·pidlou, ministryní ‰kolství Buzkovou, ministrem financí Sobotkou
a dal‰ími. Bez jejich nasazení (vãetnû jejich úãastí na koaliãních jednáních v Senátu ) by fiada
klíãov˘ch  zákonÛ byla zamítnuta. 

Pfii stranick˘ch diskusích ãasto  kritizovaná vládní koalice v Senátu fungovala a byla ku
prospûchu i âSSD a plnûní jejího programu, respektive té ãásti, která se dostala do progra-
mu vládního. Sami nikdy v PS nebudeme mít sílu 101 hlasu a o vût‰inû v Senátu si mÛÏeme
nechat jen zdát. V rámci parlamentní demokracie je koalice fie‰ením jak vût‰inu získat a svÛj
program prosadit.

Dal‰í mediálnû diskutovanou otázkou je komunikace mezi vedením strany a PK a SK.
Za SK âSSD je  moÏné konstatovat, Ïe komunikace byla dobrá. Za tuto komunikaci je zod-
povûdn˘ pfiedseda klubu a nemÛÏe za ni nenést zodpovûdnost. Vedení SK âSSD nebylo
nikdy a nik˘m z vedení strany ãi ãlenÛ vlády odmítnuto pfii poÏadavcích na úãast pfii jednání
klubu. Vedle jiÏ dfiíve zmínûn˘ch pfi. ·pidly, min. Buzkové a Sobotky vÏdy ochotnû se jedná-
ní klubu zúãastnili ministfii Gross, ·kromach, Urban a Kubynyi. Nedostatek komunikace se
stal zaklínadlem tûch, ktefií sami komunikovat neumí nebo nechtûjí. 

To je v‰ak o lidech a tím se dostávám zpût na zaãátek zprávy SK âSSD. V˘bûrem
odbornû zdatn˘ch vefiejnû znám˘ch a morálnû siln˘ch osobností na kandidátky budeme
úspû‰ní ve volbách a nebudeme mít problémy s komunikací mezi sebou a nejednotností stra-
ny. Hned po sjezdu je nejvy‰‰í ãas takové kandidáty pro senátní volby 2006 vybrat. 

Závûrem  dûkuji svému pfiedchÛdci, sen. P. Smutnému,  za aktivní pfiístup pfii vedení
senátorského klubu.  Jako pfiedseda byl vÏdy  odbornû a vûcnû pfiipraven a díky jeho pev-
nému a pfiátelskému postoji vÛãi sv˘m kolegÛm se klub scházel naprosto pravidelnû, prak-
ticky vÏdy se 100% úãastí. Je  i jeho zásluhou, Ïe pfii tak malém poãtu ãlenÛ dokázal  SK
âSSD uplatnit svÛj politick˘ vliv.  

Pfiílohy:
– ãásti zpráv pfiedsedy SK âSSD 11/2002 – 11/2004
– tabulky senátních funkcí po volbách do Senátu v r. 2004

Na pfiípravû toto materiálu se podílel cel˘ kolektiv souãasného Senátorského klubu âSSD.



Pfiíloha ã. 1 – ãásti zpráv pfiedsedy SK âSSD 11/2002 – 11/2004

V˘Àatek ze zprávy pfiedsedy SK âSSD
pro 7. zasedání P âSSD dne 15. 11. 2003

Senátorsk˘ klub âSSD

Senátorsk˘ klub âSSD se pravidelnû scházel na sv˘ch klubov˘ch schÛzích, kde zejmé-
na projednával pfiípravu na schválení Senátem  návrhÛ „reformních zákonÛ“ a dále se zab˘-
val situací pfii doplÀovacích volbách do Senátu v senátních volebních obvodech Strakonice
a Brno-mûsto a v neposlední fiadû i situací vyvolanou televizí NOVA t˘kající se pracovníkÛ,
respektive v dne‰ní dobû pracovníka, jenÏ zabezpeãuje chod sekretariátu klubu (tajemníka
klubu) a jeho proplácení za vykonanou práci.

Senátorsk˘ klub âSSD vûnoval peãlivou pfiípravu návrhÛm zákonÛ, které byly postou-
peny z PS a které se t˘kaly reformy vefiejn˘ch financí. Uskuteãnil fiadu jednání s pfiedsedou
vlády, s ministrem financí, s ministrem práce a sociálních vûcí a v neposlední fiadû i s minis-
tryní  zdravotnictví. Souãasnû probíhala i fiada koaliãních jednání s kluby jenÏ v Senátu tvofií
koalici s SK âSSD.  V˘sledek  viz. bod A) Senát.

Souãasn˘ poãet ãlenÛ senátorského klubu, kter˘ od svého zaloÏení neustále klesá, je
jedním z prvotních a nejdÛleÏitûj‰ím problémem, kter˘ se  SK âSSD snaÏí intenzivnû fie‰it.
Z tohoto dÛvodu se zapojil i do intenzivní kampanû v doplÀovacích volbách do Senátu ve
v˘‰e uveden˘ch senátních obvodech.

SK âSSD uspofiádal v obou obvodech v˘jezdní zasedání na podporu kandidátu a zv˘-
‰enou pozornost vûnoval zejména obvodu Strakonice a to i odbornou ãi finanãní pomocí.
I pfies ve‰kerou snahu SK âSSD to dopadlo, jak to dopadlo. 

V obou pfiípadech oãekával SK âSSD, Ïe navrÏení kandidáti dostanou alespoÀ takové
procentuální hlasy, které odpovídají souãasn˘m preferencím âSSD tj. 16 % hlasÛ. Pro fiádné
volby, které se uskuteãní v roce 2004, proto SK âSSD pfiijal následující doporuãení, které
souãasnû P âSSD pfiedkládá:

Po projednání v˘sledkÛ doplÀovacích  voleb do Senátu SK âSSD doporuãuje pfiijmout
následující opatfiení:

1) Otestovat volitelnost navrÏen˘ch kandidátÛ do senátních voleb. V pfiípadû niÏ‰í volitel-
nosti, neÏ jsou souãasné preference strany, doporuãit KVV âSSD a pfiíslu‰n˘m OVV
âSSD v˘bûr nového kandidáta v souladu se schválen˘m „¤ádem voleb do Senátu“.

2) Náklady na senátní volby hradit z prostfiedkÛ krajské organizace. V pfiípadû úspû‰-
nosti tj. pokud se kandidát dostane do 2. kola, budou tyto prostfiedky uhrazeny z cent-
ra. V pfiípadû zvolení kandidáta obdrÏí KO vynaloÏené prostfiedky jako prémii je‰tû
jednou. U senátních obvodÛ, které zasahují do více krajÛ, uzavfiou tyto o financování
kampanû a pfiípadném rozdûlení prémii písemnou dohodu.  

3) Po uzavfiení kandidátky pfiipravit harmonogram pfiípravy voleb v jednotliv˘ch obvo-
dech. Tento harmonogram 1x mûsíãnû z centra vyhodnocovat a pfiijímat opatfiení.       

V˘Àatek ze zprávy pfiedsedy SK âSSD pro 11. zasedání P âSSD 

Aktivita klubu byla zamûfiena zejména:
– ve  spolupráci SÚVV âSSD na pfiípravu semináfie na téma „Postavení a úkoly Evropské

strany sociálnû demokratické v Evropském  parlamentu“. I kdyÏ tento semináfi byl plá-
nován a pfiipravován s dostateãn˘m ãasov˘m odstupem, tj. leden 2004, bylo nutno
v dÛsledku pfiijetí  nového harmonogramu ãinnosti Senátu,  a tedy i pfiijetí nov˘ch termí-
nÛ schÛzí plena Senátu, akci pfieloÏit do Lidového domu v Praze, 

– na pfiípravu a uskuteãnûní odborného semináfie v rámci pokraãovacího cyklu  pro komu-
nální politiky âSSD na téma „Terciární sféra“. Semináfi se uskuteãnil za úãasti cca 130
komunálních politikÛ dne 12. bfiezna 2004 a byl ze strany úãastníkÛ  opûtnû velmi dobfie
hodnocen. Semináfie se jako pfiedná‰ející zúãastnil pfiedseda vlády Vladimír ·pidla,
ministr kultury Pavel Dostál a ministrynû zdravotnictví Marie Souãková. V tomto smyslu
je nutno podûkovat i v‰em zúãastnûn˘m za pfiíkladnou spolupráci a v tomto smyslu
nelze zpochybnit ani velmi dobrou pfiípravu a úãast dal‰ích pfiedná‰ejících z resortu ‰kol-
ství, mládeÏe a tûlov˘chovy  a resortu práce a sociálních vûcí, 

– na akci, pfii níÏ byly v P âR Senátu  pfiivítání pfiedsedou SK âSSD Ing. Petrem Smut-
n˘m Sociálnû demokratické Ïeny. Pfiedseda klubu dne 3. bfiezna tyto Ïeny v Senátu pfii-
vítal, osobnû provedl a souãasnû i uskuteãnil krátkou besedu s podûkováním za dosa-
vadní provedenou práci ve prospûch SK âSSD, 

– v souvislosti s projednáváním návrhu „Atomového zákona“ na pfiípravu  v˘jezdního
zasedání SK âSSD do Temelína, které by se mûlo uskuteãnit nûkter˘ den v termínu od
19. dubna do 23. dubna 2004,
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– na  pohovory s nominovan˘mi kandidáty do Senátu. SK âSSD pfiipravuje i v˘jezdní
zasedání na podporu kandidáta doplÀovacích voleb do Senátu  v roce 2004, stávajícího
ministra ZdeÀka ·kromacha. Konkrétní termín nebyl dosud stanoven. 

Senátorsk˘ klub âSSD  se mimo jiÏ v˘‰e uvedené aktivity na sv˘ch zasedáních zab˘-
val podrobnûji  souãasn˘m stavem kandidátní listiny pro doplÀovací volby do Senátu v roce
2004. Konstatoval, Ïe  pfies nûkteré nespornû kvalitní kandidáty není s jejich globálním v˘bû-
rem, tak jak pro‰li nominaãními konferencemi, spokojen. Proto pfiijal usnesení v podobû
naléhavého prohlá‰ení Senátorského klubu âSSD, které pfiedkládá k projednání PÚVV
âSSD:      

Naléhavé  prohlá‰ení Senátorského klubu âSSD

PÛl roku pfied leto‰ními volbami se zdá, Ïe se  nûktefií ãlenové a funkcionáfii na‰í
strany nepouãili z chyb, jeÏ provázely minulá volební období a vedly k volebním neús-
pûchÛm. S velk˘m znepokojením zaznamenáváme opût tendence rozpoutávat diskuse
o smyslu existence Senátu, které jsou  zcela nezodpovûdné. NeÏádáme, aby se odpÛrci
Senátu zfiíkali sv˘ch názorÛ, ale v zájmu âSSD by si mûli do data voleb uloÏit mlãení.  

Také pohled na seznam nominovan˘ch kandidátÛ vzbuzuje pochybnosti, zda byl
ve v‰ech pfiípadech dostateãnû zvaÏován jejich voliãsk˘ potenciál. Ná‰ kandidát do
voleb zaloÏen˘ch na  vût‰inovém principu  by mûl b˘t zárukou respektování sociálnû-
demokratického programu, ale mûl by mít  i velk˘ voliãsk˘ potenciál.  Nestaãí tedy, aby
byl jen dobr˘m straníkem ãi zku‰en˘m regionálním funkcionáfiem. 

Doporuãujeme zváÏit tam, kde jsou pochybnosti o v˘sledku, provést urychlenû
test volitelnosti  a provést pfiípadnû i nominaãní zmûnu. 

JiÏ  nûkolikrát jsme pfiedloÏili volební anal˘zy, zku‰enosti a podnûty, jejichÏ cílem
bylo zastavit trend poklesu sociálnûdemokratick˘ch pozic v Senátu.  UpozorÀujeme
nyní dÛraznû pfied opakováním omylÛ. Pokud chceme se Senátem cokoli udûlat, musí-
me v nûm nejprve získat potfiebnou sílu. Populistické znevaÏování Senátu ãi v˘zvy
k jeho zru‰ení mohou sice sklízet potlesk, ale reálnû budou mít pouze jeden v˘sledek
– Senát bez  sociálnûdemokratické politiky.   

Senátorsk˘ klub âSSD si  je vûdom stále sniÏujícího poãtu senátorÛ âSSD, jenÏ od
vzniku Senátu v roce 1996 má neustále klesající tendenci, a proto Ïádá P âSSD o pfiijetí
úãinn˘ch opatfiení. 

V˘Àatek ze zprávy pfiedsedy SK âSSD pro 12. zasedání P  âSSD 

Aktivita klubu byla zamûfiena zejména:
– na pfiípravu v˘jezdního zasedání SK âSSD do Temelína, které se uskuteãní dne 

27. dubna 2004,
– na  pohovory s nominovan˘mi kandidáty do Senátu. SK âSSD pfiipravuje i v˘jezdní

zasedání na podporu kandidáta doplÀovacích voleb do Senátu  v roce 2004, stávajícího
ministra ZdeÀka ·kromacha. Konkrétní termín nebyl dosud stanoven,  

– na návrhy na státní vyznamenání (¤ád T. G. M.) úãastníkÛm odboje a pfiedstavitelÛm
exilové âSSD –  jsou to BlaÏej Vilím a JUDr. Vilém Bernard,

– pod patronací a organizaãním zaji‰tûním  senátorky Aleny GajdÛ‰kové pfiípravou na
akci Senátorsk˘ chodníãek tj. pfiechod hfiebene Bíl˘ch Karpat, kter˘ se uskuteãní dne 
8. kvûtna 2004

– na pfiípravu odborného semináfie pro kandidáty do Senátu v roce 2004, kter˘ se usku-
teãní dne 15. ãervna 2004  v prostorách Senátorského klubu âSSD. Tato akce má za
úãel seznámit kandidáty s politikou âSSD a s úspûchy ãi nedostatky, které byly dosa-
Ïeny  jednotliv˘mi resorty. V této souvislosti do‰lo k oslovení a Ïádosti o uskuteãnûní
pfiedná‰ky   pfiedsedy âSSD Vladimíra ·pidly, ministra práce a sociálních vûcí ZdeÀka
·kromacha, ministra zemûdûlství  Jaroslava Palase, ministra prÛmyslu a obchodu Mila-
na Urbana a ministra vnitra Stanislava Grosse. Oslovena byla i b˘valá  ministrynû  zdra-
votnictví Marie  Souãková. 

Souãasnû na tomto zasedání budou kandidáti vybaveni propagaãním materiálem (letá-
ky), kter˘ pro tuto pfiíleÏitost v poãtu 1000 ks/kandidát nechal SK âSSD na vlastní náklady
vytisknout.  

Pfiedseda senátorského klubu se spolu s tajemníkem klubu zúãastnil i fie‰ení vnitrostra-
nické problematiky t˘kající se stávající nominace kandidátÛ do Senátu. Dne  31. bfiezna se
uskuteãnila náv‰tûva mimofiádného zasedání KVV Ostrava, jehoÏ jedin˘m bodem bylo fie‰e-
ní stíÏnosti ãlenky âSSD paní Krejãové na kandidáta do Senátu za tento volební obvod,  pana
Mynáfie. 
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Dne 7. dubna 2004 se pfiedseda Senátorského klubu âSSD spolu s tajemníkem klubu
zúãastnili zasedání OVV âSSD Chomutov. Pfiedmûtem tohoto jednání bylo provûfiení stano-
viska OVV Chomutov k problematice vûtrn˘ch elektráren, jejichÏ v˘stavba se má uskuteãnit
v této lokalitû. Z v˘sledku jednání vyplynulo zásadní a kladné vyjádfiení OVV âSSD.

Senátorsk˘ klub se na sv˘ch jednáních zab˘val i pfiípravou a prÛbûhem volební kam-
panû do Senátu. Senátorka a 1. místopfiedsedkynû SK âSSD Alena  GajdÛ‰ková dne
2. dubna spolu tajemníkem klubu nav‰tívila ‰kolení kandidátÛ, které se pro moravskou ãást
uskuteãnilo v Prostûjovû. Dne 23. dubna 2004 nav‰tíví senátor a místopfiedseda SK âSSD
Ladislav  Macák spolu s tajemníkem klubu dal‰í takovéto ‰kolení, které se uskuteãní v Pod-
bofianech. Z dosud nav‰tíven˘ch akcí lze vyvodit závûr, Ïe vût‰ina kandidátÛ má velmi dob-
rou úroveÀ, pfiíprava je  témûfi nadstandardní  a pfii tro‰e volebního ‰tûstí se mÛÏe kvalita kan-
didátu do Senátu za âSSD promítnout ve velmi dobr˘ volební v˘sledek. Za uspokojiv˘  poklá-
dá SK âSSD nav˘‰ení poãtu sv˘ch ãlenÛ na 15.      

Souãasnû se Senátorsk˘ klub âSSD  zab˘val i volební kampaní jako celkem a do‰el
k jednoznaãnému závûru, Ïe volební kampaÀ  za úãasti v‰ech senátorÛ kandidátÛ a ãlenÛ 
P âSSD by  mûla b˘t zahájena ve volebním obvodû HODONÍN. V tomto smyslu Ïádá 
P âSSD o pfiijetí takového usnesení.

V˘Àatek ze zprávy pfiedsedy SK âSSD pro 5. zasedání ÚVV âSSD 
dne 14. 2. 2004

Senátorsk˘ klub âSSD má zájem, aby návrhy vládních zákonÛ procházely Senátem
v souladu s pfiedstavou vlády. Z tohoto dÛvodu bychom uvítali, kdyby spolu s dÛvodovou
zprávou (kterou doposud nedostáváme) jsme obdrÏeli doplnûní této zprávy vztahující se ke
zmûnám, ke kter˘m do‰lo v pfiedloze pfii projednávání v PS, a dále argumentaci, kterou lze
pouÏít pfii obhajování zákona (konkrétní údaje vztahující se k problematice).

Senátorsk˘ klub âSSD z vlastní iniciativy oslovil v‰echny ãleny vlády s v˘zvou o urãení
svodného pracovníka resortu pro zabezpeãení pfiípadn˘ch konzultací. Nutno v‰ak konstato-
vat, Ïe i kdyÏ tito pracovníci byli urãeni, v mnoh˘ch pfiípadech to buì vÛbec nefunguje nebo
není dosaÏeno dostaãujících informací. SK âSSD by proto uvítal – jak jiÏ bylo fieãeno – spí‰e
automatickou povinnost jednotliv˘ch resortÛ tyto informace klubu poskytovat.  

Rok 2004 je rokem, mimo jiné, doplÀovacích voleb do Senátu, proto prosím, abychom
diskusi na téma dal‰í exsistence Senátu pfieru‰ili do doby leto‰ních senátních voleb. Vzhle-
dem k tomu, Ïe poãet ãlenÛ od vzniku Senátu má neustále klesající tendenci, je pochopitel-
né, Ïe zájmem ãlenÛ SK  âSSD je tento trend dále neprohlubovat. Proto jiÏ v minul˘ch vol-
bách senátorsk˘ klub neponechal provedení voleb pouze na stranické organizaci a pfiipravil
ãi pfiipravuje fiadu doplÀkov˘ch akcí za úãelem zv˘‰ení kvality kandidátÛ do Senátu. Jak uká-
zala dnes jiÏ historie, tyto akce moÏná pfiispûly k tomu, Ïe sniÏující trend poãtu ãlenÛ v minu-
l˘ch volbách zaznamenal jistou stagnaci. 

V leto‰ním roce proto SK âSSD v tûchto doplÀkov˘ch akcích hodlá pokraãovat. Bohu-
Ïel je nutno konstatovat, Ïe kvalita v˘bûru kandidátÛ do Senátu v leto‰ním roce je opût aÏ na
fiídké v˘jimky velmi nízká. Zde bych chtûl pfiipomenout, Ïe po kaÏd˘ch volbách se provádí
jejich vyhodnocení, z ãehoÏ vypl˘vají i jisté závûry. Jsme v‰ak toho názoru,  Ïe to opût nikdo
neãetl a doporuãením vypl˘vajícím z tûchto závûrÛ nikdo nevûnoval vût‰í pozornost. Pro pfii-
pomenutí uvádím napfi. nûkterá doporuãená kriteria kandidáta – vûk mezi 40 aÏ 50 lety, míst-
nû znám˘ odborník – nemusí b˘t ãlenem âSSD. V˘sledek posuìte sami pohledem do listiny
schválen˘ch kandidátÛ. Nutno si uvûdomit, Ïe úspûch ve volbách není zaruãen vypsáním
jmen na kandidátní listinu,  nutno vzít v potaz, jaká to jsou jména a jaké to jsou osobnosti, jak
jsou volitelní obecnou vefiejností a jak je tato ochotna svou osobní úãastí tyto kandidáty pod-
pofiit. 

Znovu zde pfiipomínám, zda by nebylo vhodné, aby náklady na volby do Senátu nesli ti
co rozhodují  v primárních volbách, to jsou KVV, a v pfiípadû úspûchu kandidáta by jim nákla-
dy byly uhrazeny z centra.     

SK âSSD jiÏ v minulosti nûkolikráte upozorÀoval na skuteãnost, Ïe mÛÏe nastat situa-
ce, Ïe schválen˘ kandidát obvodní konferencí nebude moci z jak˘chkoliv pfiíãin kandidovat
a je nutno proto volit i náhradníka. Domnívám se, Ïe tomu  v‰ak tak není. V pfiípadû, Ïe by
tomu tak bylo, si snadno spoãítáte jen vynaloÏené náklady na svolání dal‰í nominaãní kon-
ference.

Pfiedseda SK âSSD proto zahájil jiÏ individuální pohovory s navrÏen˘mi kandidáty jme-
novitû s Ing. KázeÀsk˘m, Mgr. Vachtou, Ing. Palasem a Ing. ·kromachem a je pfiipraven jed-
nat i s dal‰ími kandidáty.  

SK âSSD plánuje i fiadu v˘jezdních zasedání na podporu kandidátÛ v jejich volebních
obvodech. Jako dobré se osvûdãilo i pofiádání ‰kolení na téma „politické minimum“, kterého
se zúãastnili jako lektofii ministfii ãi jejich námûstci. Pfiedmûtem bylo seznámit kandidáty se
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souãasn˘m stavem plnûní volebního programu ãi úspûchy jednotliv˘ch resortÛ. V tomto
duchu hodláme i letos pokraãovat a toto ‰kolení za pomoci Ústfiedního sekretariátu âSSD
uskuteãnit v mûsíci bfieznu pro v‰echny navrÏené kandidáty.

Jsme pfiesvûdãeni, Ïe i letos se nám podafií s materiální a finanãní  pomocí ÚS âSSD
rovnûÏ uskuteãnit mediální ‰kolení pro kandidáty.

Senátorsk˘ klub nepodceÀuje prÛbûh voleb do Senátu a obdobnû jako loni poskytne
konzultace v‰em navrÏen˘m kandidátÛm a to i nûkolikerou osobní náv‰tûvou zástupce SK
v jeho volebním obvodû, aby se tak osobnû pfiesvûdãil o zdárném prÛbûhu voleb, pfiípadnû
napomohl kandidátovi a lokálním volebním ‰tábÛm odstranit pfiípadné nedostatky, které se
jim nepodafiilo odstranit cestou ÚS âSSD.  

Vlastní péãí vydá SK âSSD cca 30 000 letákÛ s tématikou SK âSSD, které bude moÏno
vyuÏít ve volební kampani.       

Vûfiíme, Ïe tato na‰e iniciativa pfiispûje ke zdárnému prÛbûhu voleb a Ïe stav ãlenÛ SK
âSSD se dále nesníÏí,  naopak poroste.  

Závûrem  se musím osobnû ohradit proti argumentaci pana poslance Krause, kter˘ na
poslední schÛzi PS mimo jiné  prohlásil, Ïe Senát zapleveluje zákony. Takové tvrzení
bychom mohli vzná‰et i za Senát, nûkteré pfiedlohy nám postoupené jsou prakticky nepou-
Ïitelné. Chápeme, Ïe v pfiípadû nûkter˘ch zákonÛ, kdy je ve tfietím ãtení ve PS pfiijímáno
velké mnoÏství  pozmûÀovacích návrhÛ, se mÛÏe zákon znehodnotit a pak jej Senát legitim-
nû opraví. Nechceme tímto argumentovat proti práci snûmovny jako takové, ale aÈ poslanci
také tak vefiejnû neãiní. Nejsou o nic lep‰í neÏ my, ba naopak, neustál˘m prodluÏováním ãin-
nosti freeshopÛ poslanci v rozporu se zámûry vlády svûdãí o opaku – vãetnû podezfiení na
korupãnost takového jednání.

V˘Àatek ze zprávy pfiedsedy SK âSSD pro 6. zasedání ÚVV âSSD 

Aktivita klubu byla zamûfiena zejména:
– ve  spolupráci SÚVV âSSD na pfiípravu semináfie na téma „Postavení a úkoly Evropské

strany sociálnû demokratické v Evropském  parlamentu“. I kdyÏ tento semináfi byl plá-
nován a pfiipravován s dostateãn˘m ãasov˘m odstupem, tj. leden 2004, bylo nutno
v dÛsledku pfiijetí  nového harmonogramu ãinnosti Senátu,  a tedy i pfiijetí nov˘ch termí-
nÛ schÛzí plena Senátu, akci pfieloÏit do Lidového domu v Praze, 

– na pfiípravu a uskuteãnûní odborného semináfie v rámci pokraãovacího cyklu  pro komu-
nální politiky âSSD na téma „Terciární sféra“. Semináfi se uskuteãnil za úãasti cca 130
komunálních politikÛ dne 12. bfiezna 2004 a byl ze strany úãastníkÛ  opûtnû velmi dobfie
hodnocen. Semináfie se jako pfiedná‰ející zúãastnil pfiedseda vlády Vladimír ·pidla,
ministr kultury Pavel Dostál a ministrynû zdravotnictví Marie Souãková. V tomto smyslu
je nutno podûkovat i v‰em zúãastnûn˘m za pfiíkladnou spolupráci a nelze zpochybnit
ani  velmi dobrou pfiípravu a úãast dal‰ích pfiedná‰ejících z resortu ‰kolství, mládeÏe
a tûlov˘chovy  a resortu práce a sociálních vûcí, 

– na akci, pfii níÏ byly v P âR Senátu  pfiivítání pfiedsedou SK âSSD Ing. Petrem Smut-
n˘m Sociálnû demokratické Ïeny. Pfiedseda klubu dne 3. bfiezna tyto Ïeny v Senátu pfii-
vítal, osobnû provedl a souãasnû i uskuteãnil krátkou besedu s podûkováním za dosa-
vadní provedenou práci ve prospûch SK âSSD, 

– v souvislosti s projednáváním návrhu „Atomového zákona“ na pfiípravu  v˘jezdního
zasedání SK âSSD do Temelína. V˘jezdní zasedání se uskuteãnilo dne 27. dubna 2004
a mûlo jiÏ tradiãnû dobrou úroveÀ.  Jednání v Temelínû se zúãastnili zástupci âEZ
a MPO v ãele s námûstkem ministra Ing. Pecinou. Senátofii si pfii své náv‰tûvû opûtov-
nû potvrdili  vysokou bezpeãnost provozu této jaderné elektrárny, 

– na  pohovory s nominovan˘mi kandidáty do Senátu. SK âSSD pfiipravuje i v˘jezdní
zasedání na podporu kandidáta doplÀovacích voleb do Senátu  v roce 2004 stávajícího
ministra ZdeÀka ·kromacha. Konkrétní termín nebyl dosud stanoven,  

– na návrhy na státní vyznamenání (¤ád T. G. M.) úãastníkÛm odboje a pfiedstavitelÛm
exilové âSSD –  jsou to BlaÏej Vilím a JUDr. Vilém Bernard,

– pod patronací a organizaãním zaji‰tûním  senátorky Aleny GajdÛ‰kové pfiípravou na
akci Senátorsk˘ chodníãek, tj. pfiechod hfiebene Bíl˘ch Karpat, kter˘ se uskuteãní dne 
8. kvûtna 2004

– na pfiípravu odborného semináfie pro kandidáty do Senátu v roce 2004, kter˘ se usku-
teãní dne 15. ãervna 2004 v prostorách Senátorského klubu âSSD. Tato akce má za
úãel seznámit kandidáty s politikou âSSD a s úspûchy ãi nedostatky, které byly dosa-
Ïeny  jednotliv˘mi resorty. V této souvislosti do‰lo k oslovení a Ïádosti o uskuteãnûní
pfiedná‰ky   pfiedsedy âSSD Vladimíra ·pidly, ministra práce a sociálních vûcí ZdeÀka
·kromacha, ministra zemûdûlství  Jaroslava Palase, ministra prÛmyslu a obchodu Mila-
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na Urbana a ministra vnitra Stanislava Grosse. Oslovena byla i b˘valá  ministrynû  zdra-
votnictví Marie  Souãková. Na tomto zasedání budou kandidáti vybaveni propagaãním
materiálem (letáky), kter˘ pro tuto pfiíleÏitost v poãtu 1000 ks/kandidát nechal SK âSSD
na vlastní náklady vytisknout.  

Senátorsk˘ klub se na sv˘ch jednáních zab˘val i pfiípravou a prÛbûhem volební kampa-
nû do Senátu. Senátorka a 1. místopfiedsedkynû SK âSSD Alena  GajdÛ‰ková dne 2. dubna
spolu s tajemníkem klubu nav‰tívila ‰kolení kandidátÛ, které se pro moravskou ãást usku-
teãnilo v Prostûjovû. Dne 23. dubna 2004 nav‰tívil senátor a místopfiedseda SK âSSD Ladi-
slav Macák spolu s tajemníkem klubu dal‰í takovéto ‰kolení, které se uskuteãnilo v Podbo-
fianech. Z dosud nav‰tíven˘ch akcí lze vyvodit závûr (i pfies pomûrnû malou úãast kandidátÛ
v dobû na‰í náv‰tûvy), Ïe zúãastnûní  kandidáti mají velmi dobrou úroveÀ, pfiíprava je  témûfi
nadstandardní  a pfii tro‰e volebního ‰tûstí se mÛÏe kvalita kandidátÛ do Senátu za âSSD
promûnit  ve velmi dobr˘ volební v˘sledek. Za uspokojiv˘ v˘sledek pokládá SK âSSD nav˘-
‰ení poãtu sv˘ch ãlenÛ na 15.      

Senátorsk˘ klub âSSD se zab˘val i volební kampaní jako celkem a do‰el k jednoznaãné-
mu závûru, Ïe volební kampaÀ  za úãasti v‰ech senátorÛ, kandidátÛ a ãlenÛ P âSSD by  mûla
b˘t zahájena ve volebním obvodû HODONÍN. V tomto smyslu pfiijalo P âSSD usnesení.

I pfies mal˘ poãet ãlenÛ se Senátorsk˘ klub âSSD v‰emoÏnû snaÏil prosadit zákony
v souladu se zájmy âSSD. Ne vÏdy v‰ak byl úspû‰n˘. 

Jako v˘razn˘ úspûch lze oznaãit zejména vrácení „·kolského zákona“ ve znûní pro vládu
pfiijateln˘ch pozmûÀovacích návrhÛ. Opozice chtûla i v Senátu návrh zákona zamítnout. Velká
práce byla odvedena zejména mimo jednání pléna Senátu. Tzv. „Koaliãních snídaní“ se i nûko-
likráte zúãastnila ministrynû Petra  Buzková, kdy  pomûrnû zodpovûdn˘m pfiístupem k dané
problematice se podafiilo správn˘mi argumenty pfiesvûdãit koaliãní partnery v Senátu.

Jako v˘razn˘ neúspûch lze uvést schválení plénem poslední bod 17. schÛze Senátu –
Vyznamenání. Zásadní odpor senátorského klubu byl v tomto pfiípadû marn˘ a opoziãní frak-
ci v Senátu se podafiilo prosadit návrh na stání vyznamenání  pro bratry Ma‰íny a jejich sku-
pinu. Tato skuteãnost byla moÏná i zapfiíãinûna i poãetním oslabením v Senátu, kdy nûkolik
senátorÛ bylo zvoleno za poslance Evropského parlamentu. 

I ná‰ senátorsk˘ klub byl tímto v˘raznû postiÏen, neboÈ jeho  poãet se odchodem sená-
tora Falbra do EP sníÏil  z deseti na devût ãlenÛ, coÏ  pfii tak malém poãtu ãlenÛ znamená
10% úbytek.  Senátor Falbr je po senátoru Rychetském jiÏ druh˘ ãlen SK âSSD, kter˘ vlivem
volby do jiného orgánu ode‰el v tomto pro Senát 4. funkãním období a sníÏil tak jeho poãet.
Nezb˘vá, neÏ vûfiit, Ïe  v˘sledky leto‰ních  voleb do Senátu tento stav  zlep‰í a dojde k v˘raz-
nému posílení poãtu ãlenÛ SK âSSD.

Zejména v˘‰e uveden˘ v˘sledek hlasování Senátu ve prospûch bratrÛ Ma‰ínÛ zfiejmû
dostateãnû popudil pana poslance Jiãínského, kter˘ tuto skuteãnost opûtnû vyuÏil, aby
v médiích voliãÛm názornû prezentoval své názory na nadbyteãnost  Senátu. Plnû doufáme,
Ïe v tomto smyslu to bylo jeho jiÏ  poslední mediální vystoupení. Není snad sluãitelné, aby
ná‰ poslanec v dobû témûfi probíhající  volební kampanû dával voliãÛm takto ‰patn˘ návod.
Naopak je tfieba pozici âSSD v Senátu posílit, abychom mûli sílu pfiijetí podobn˘ch usnese-
ní zabránit.

Senátorsk˘ klub âSSD se v‰emoÏnû snaÏí, aby v˘sledek voleb do Senátu byl minimálnû
takov˘ jako v roce 2002, a proto dne 22. ãervna uspofiádal pro zv˘‰ení  odborné prÛpravy
kandidátÛ do Senátu odborn˘ semináfi s politickou tématikou. Na semináfii vystoupili: b˘val˘
pfiedseda vlády Vladimír ·pidla, b˘val˘ ministr zdravotnictví Jozef Kubinyi, ministr práce
a sociálních vûcí Zdenûk ·kromach, ministr financí Bohuslav Sobotka. Prostfiednictvím jed-
notliv˘ch ministrÛ bylo uskuteãnûno seznámení pfiítomn˘ch s úspûchy ãi neúspûchy jednotli-
v˘ch resortÛ. Zvlá‰tû  lze ocenit pfiípravu ministrÛ ·kromacha a Sobotky. Pfiedná‰ky byly
v písemné podobû rozeslány v‰em kandidátÛm. Semináfie se zúãastnila pomûrnû znaãná
vût‰ina kandidátÛ do Senátu (celkem 21). Semináfi byl ze strany kandidátÛ hodnocen velmi
pozitivnû.

Za hodnocené období se Senátorsk˘ klub âSSD se‰el celkem na deseti  fiádn˘ch schÛ-
zích a tfiech spoleãn˘ch zasedáních s Poslaneck˘m klubem âSSD. Pravideln˘ch zasedá-
ní SK âSSD se zúãastnila i celá fiada hostÛ  a to jak z fiad Senátu,  státní správy, tak i vede-
ní sociální demokracie. Vzhledem k zaãátku volební kampanû se schází SK âSSD témûfi
pravidelnû i v dobû senátních prázdnin, které souãasnû probíhají od 5. srpna 2004 do 
7. záfií 2004.

Senátorsk˘ klub se aktivnû zúãastÀuje âSSD na prÛbûhu a zabezpeãení volební kampa-
nû a v jejím prÛbûhu pfiipravil celou fiadu v˘jezdních zasedání s volební tématikou. Jako první
se uskuteãní dne 2. a 3. záfií 2004 v˘jezdní zasedání do volebního okresu Hodonín. Na toto
zasedání mimo lokálního kandidáta JoÏky âerného byli pozváni i nûktefií nejvy‰‰í straniãtí
pfiedstavitelé. Bude  nav‰tíven i volební okres Znojmo a i volební okres Blansko. Senátorsk˘
klub ãi jeho zástupci postupnû nav‰tíví v‰echny senátní volení okresy.
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I pfies relativní klid v Senátu  Senátorsk˘ klub âSSD pravidelnû zasedal na sv˘ch klubo-
v˘ch schÛzích. Celkem se za uplynulé období se‰el na 7 schÛzích. 

Dne 16. 11. 2004 se sejde SK âSSD na své poslední 63. schÛzi v tomto 4. volebním
období. 

V˘jezdním zasedáním do Hodonína reagoval SK âSSD na pÛvodní návrh PG a P âSSD
o zahájení volební kampanû do Senátu. To se v‰ak nekonalo. Poté bylo pfieloÏeno zahájení
volební kampanû do Olomouce, to se také nekonalo. Napotfietí bylo zahájení volební kam-
panû pfieloÏeno na ¤íp, které se sice konalo, av‰ak pro senátní úãely nemûlo velk˘ v˘znam,
neboÈ nemá velk˘ v˘znam pfiesvûdãovat sami sebe. V senátní kampani nejde o ryze politic-
k˘ postoj kandidáta (ãasto to b˘vá i nestraník), ale jde o to, jak  pfiesvûdãit ‰irokou vefiejnost.  

Senátorsk˘ klub vyuÏil klidnûj‰ího období Senátu, kdy vût‰inu své aktivity zamûfiil na
podporu sociálnûdemokratick˘ch kandidátÛ pro volby  do Senátu v roce 2004. Uskuteãnil
celou fiadu individuálních v˘jezdÛ do jednotliv˘ch senátních obvodÛ. Jako namátkou lze
jmenovat obvody Hodonín, Znojmo, Blansko, Ústí nad Labem, Prahu 4, PlzeÀ, Olomouc
a fiadu dal‰ích.

Dne 30. záfií 2004 uskuteãnil ve vlastní péãi dal‰í spoleãné zasedání SK âSSD a kandi-
dátÛ do Senátu a to za úãasti zástupcÛ agentury Crane Consulting. 

Z vlastní iniciativy zabezpeãil SK âSSD koupi 1000 ks rÛÏí pro senátní obvody Znojmo
a Praha 4, kde se konaly doplÀovací volby za senátory, ktefií byli zvolení do Evropského par-
lamentu.    

Senátorsk˘ klub âSSD na sv˘ch zasedáních projednal i návrh textu v˘‰e uvedené agen-
tury pod názvem „Deklarace vûrnosti obãanÛm âeské republiky“.  Senátorsk˘ klub se nezto-
toÏnil s názorem agentury a PG âSSD a po prostudování textu deklarace konstatoval, Ïe
takto formulovan˘ text nelze podepsat, neboÈ dává moÏnost i jiného v˘kladu.  MoÏn˘ jin˘
v˘klad se zejména t˘kal textu:

„My, autofii a signatáfii Deklarace, pevnû vûfiíme, Ïe se v prÛbûhu ‰estiletého sená-
torského volebního období, tedy do roku 2010, podafií nastartovat jasn˘ a pfiesvûdãi-
v˘ trend rÛstu dÛvûryhodnosti obou komor parlamentu, zejména Senátu. Pokud se tak
ale nestane, zavazujeme se iniciovat zásadní jednání v‰ech v parlamentu zastoupe-
n˘ch subjektÛ, právních odborníkÛ i ‰iroké vefiejnosti na téma zru‰ení dosavadního
dvoukomorového systému a vytvofiení jiného modelu demokratického parlamentního
uspofiádání cestou zmûny Ústavy âR a souvisejících zákonÛ.“

Názor SK âSSD potvrdil i letm˘ prÛzkum mezi kandidáty, kdy z pûti dotázan˘ch dva
odmítli text deklarace podepsat. Pokud by  deklaraci nepodepsali v‰ichni kandidáti – nemû-
la by smysl.

Souãasnû se nemÛÏeme ztotoÏnit i s názorem agentury a pfiedstavitelÛ vedení âSSD, Ïe
nepodepsání deklarace se v˘raznû projeví (a tedy i projevilo)  na v˘sledku senátních voleb.
Volební neúspûch se zfietelnû projevil i ve volbách do zastupitelstev krajÛ, kde Ïádná dekla-
race fie‰ena nebyla. Neúspûch nutno hledat jinde, coÏ pfiedpokládáme, Ïe ukáÏe podrobná
anal˘za dané problematiky. 

Senátorsk˘ klub také s podivem konstatuje, Ïe aã se jednalo o senátorské volby, ani
pfiedseda klubu nebyl nominován do volebního ‰tábu âSSD. Jaká tedy byla vûnována
pozornost volbám do Senátu? 

V˘sledek druhého kola senátních voleb je zaráÏející. Takov˘ neúspûch snad nikdo neãekal.
Senátorsk˘ klub âSSD vãas, jiÏ po uskuteãnûní nominaãních konferencí, písemnû upozorÀoval
(zpráva SK âSSD pro 11. PâSSD – bfiezen 2004) na ‰patn˘, nekvalitní v˘bûr kandidátÛ. Nikdo
z âSSD na tato slova nereagoval a v˘sledek je tu. Nebyl zvolen Ïádn˘ senátor. 
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Název klubu

Senátorsk˘ klub Obãanské demokratické strany

Klub otevfiené demokracie * (KOD)

Senátorsk˘ klub KfiesÈanské a demokratické unie -
âeskoslovenské strany lidové 

Senátorsk˘ klub âeské strany sociálnû 
demokratické

Senátorsk˘ klub  SNK (nezávislí)

Senátofii nezafiazení do klubu 

Celkem senátor

Poãet ãlenÛ 

36

13

14

7

7

3

80 **

%

45

16,25

17,5

8,75

8,75

3,75

100,00

Jméno pfiedsedy

Tomá‰ JULÍNEK

SoÀa PAUKRTOVÁ

Adolf JÍLEK

Jan RAKU·AN

Josef ZOSER

–

–

Pfiíloha ã. 1 – tabulky senátních funkcí po volbách do Senátu v r. 2004

Politické kluby v Senátu (tab. ã. 1) 

Pfiedsednictvo – pfiedseda a místopfiedsedové Senátu (tab. ã. 2)

Funkce

pfiedseda Senátu

1. místopfiedseda Senátu

místopfiedseda Senátu

místopfiedseda Senátu

místopfiedseda Senátu

Jméno

MUDr. Pfiemysl SOBOTKA

JUDr. Petr PITHART

Ing. Edvard OUTRATA

Ing. Petr SMUTN¯

MVDr. Jifií LI·KA

Klub v Senátu

ODS

KDU-âSL

KOD

âSSD

ODS

Poznámka: Edvard Outrata – BEZPP v  roce 2000 zvolen za US

Poznámka:   *   tento klub vze‰el z pÛvodního klubu pod názvem  –  Senátní klub US-ODA
**  PâR Senát má samozfiejmû 81 senátorÛ, ale v dobû zpracování této zprávy

nebylo rozhodnuto o v˘sledku voleb ve volebním obvodû ã. 9 (Praha 11)
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Pfiíloha ã. 2 – tabulky senátních funkcí po volbách do Senátu v r. 2004

Struktura a pfiedsedové v˘borÛ v 5. funkãním období: (tab. ã. 3)

Struktura a pfiedsedové Stál˘ch komisí Senátu v 5. funkãním období: (tab. ã. 4)

Poznámka: Helena Rögnerová – BEZPP v roce 2000 zvolena za KDU – âSL
Václav Jehliãka – BEZPP v roce 2004 zvolen za KDU – âSL
Josef Jafiab – BEZPP v roce 2000 zvolen za ODA

Název v˘boru

Organizaãní v˘bor

Mandátov˘ a imunitní v˘bor

Ústavnû-právní v˘bor 

V˘bor pro záleÏitosti Evropské unie

V˘bor pro hospodáfiství, zemûdûlství a dopravu

V˘bor pro územní rozvoj,vefiejnou správu 
a Ïiv. prostfiedí 

V˘bor pro vzdûlávání, vûdu, kulturu,
lidská práva a petice

V˘bor pro zahraniãní vûci, obranu a bezpeãnost

V˘bor pro zdravotnictví a sociální politiku 

Jméno pfiedsedy

Pfiemysl SOBOTKA

Helena RÖGNEROVÁ

Jaroslav KUBERA

Ludûk SEFZIG

Milan BALABÁN

Jifií BR¯DL

Václav JEHLIâKA

Josef JA¤AB

Alena PALEâKOVÁ

Politická pfiíslu‰nost
(klub)

ODS

BEZPP (SNK) 

ODS

ODS

ODS

KDU-âSL

BEZPP (KDU-âSL)

BEZPP  (KOD) 

ODS

Název v˘boru

Stálá komise pro práci Kanceláfie Senátu 

Stálá komise Senátu pro krajany Ïijící v zahraniãí 

Stálá komise Senátu pro Ústavu âR a parlamentní
procedury

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

Jméno pfiedsedy

Daniela FILIPIOVÁ

Jan HADRAVA

Jifií STODÒLKA

Václava DOM·OVÁ

Politická pfiíslu‰nost
(klub)

ODS

US  (KOD)

KDU-âSL

BEZPP  (SNK)

Poznámka: Václava Dom‰ová – BEZPP v roce 2002 zvolena za SNK
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ãíslo
obv.

3

11

15

30

42

57

78

Pfiíjmení, jméno,
titul

Macák Ladislav, 
Mgr.

Smutn˘ Petr,
Ing.

·tûch  Milan

Svoboda Ladislav, 
MUDr.

Raku‰an Jan,
MUDr.

Bárek Ivo,
Ing.

GajdÛ‰ková Alena,
PaedDr.

Vol.
obvod

Cheb 

DomaÏlice  

Pelhfiimov 

Kladno 

Kolín

Vy‰kov

Zlín

V˘bor

ústavnûpráv.

organizaãní

zdravotnictví

imunitní 
zahraniãní

Územní roz.
organizaãní

hospodáfisk˘

Evrop. unie

Komise

venkov

prac. sen

krajani 

volební

Delegace

MPU

RE

Funkce

místopfiedseda SK âSSD

místopfiedseda

místopfiedseda Senátu 
místopfiedseda

ãlen

místopfiedseda 

místopfiedseda
ãlen

pfiedseda SK âSSD

ãlen
ãlen

místopfiedseda

místopfiedseda
ãlen
ãlen

1. místopfiedseda SK âSSD
místopfiedseda

náhradník
místopfiedseda

Konec
mandátu 

1.11. 2008

23.11. 2006

1.11. 2008

23.11. 2008

1.11. 2008

1.11. 2008

1.11. 2008

Rok
narození

1945

1947

1953

1938

1947

1962

1954

âlen klubu
âSSD

5.11. 2002

27.11.1996

27.11.1996

27.11.1996

5.11. 2002

5.11. 2002

5.11. 2002

Seznam senátorÛ âSSD – 
– zafiazení do v˘borÛ, komisí a stál˘ch delegací – 

– 5. funkãní volební období (tab. ã. 5)

Tajemníkem Senátorského klubu âSSD je Mgr. Ivo Hoffmann

Legenda:

imunitní = Mandátov˘ a imunitní v˘bor

organizaãní = Organizaãní v˘bor Senátu

hospodáfisk˘ = V˘bor pro hospodáfiství, zemûdûlství a dopravu

ústavnûprávní = Ústavnûprávní v˘bor

zahraniãní = V˘bor pro zahraniãní vûci, obranu a bezpeãnost zdravotnictví = V˘bor pro zdravotnictví a sociální politiku 

územní roz. = V˘bor pro územní rozvoj, vefiejnou správu a Ïivotní prostfiedí

evropská unie = V˘bor pro záleÏitosti Evropské unie

krajani = Stálá komise Senátu pro krajany Ïijící v zahraniãí

prac sen. =  Stálá komise pro práci Senátu

venkov = Stálá komise pro rozvoj venkova

volební = Volební komise Senátu  

RE = stálá delegace P âR  do Parlamentního shromáÏdûní rady Evropy

MPU = stálá delegace P âR do Meziparlamentní unie


