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ČSSD PRAHA 8

Úvodník
 

Přátelé, 

dovolte, abych vás přivítal v no-
vém roce a zároveň vám popřál to 
nejdůležitější. Pevné zdraví. Pak se 
obyčejně dodává, že to ostatní při-
jde samo. Ale kdyby bylo vše takto 
jednoduché. Přátelé, v tomto roce 
nás opět čeká “maturitní” zkouška, 
nikoliv však z dospělosti, ale z vo-
ličské přízně. 

Na našem obvodě nás čekají troje volby. V květnu 
do Evropského parlamentu, v říjnu do zastupitelstva 
městské části a hlavního města. Obvodní výkonný vý-
bor spolu s volebním štábem finišují v přípravách na 
toto, pro nás zcela zásadní, období. Proto si vás dovo-
luji požádat nejen o trpělivost, ale především o velké 
pracovní nasazení každého z vás. Již brzy začneme s 
našimi tradičními vzdělávacími semináři týkajících se 
problematiky práce zastupitele, významu městské části 
a hlavního města. Čekají nás závěrečné debaty ohledně 
volebního program a nastavení klíčových prvků volební 
kampaně pro komunální volby.

Krom předvolebních a volebních aktivit budeme i nadá-
le pořádat v průběhu roku výstavy a další kulturní setká-
ní na našem sekretariátu v Zenklově ulici. Tyto kulturní 
aktivity se stále více dostávají do povědomí nestranické 
veřejnosti a přivádějí na náš sekretariat i nové zájemce 
o práci v naší straně. Pokud vám nevyjde čas se přijít 
podívat na některou z těchto akcí, určitě navštivte náš 
Klub deskových her, či šachový kroužek. Pokud máte 
připomínku či nějaký podnět k práci úřadu městské čás-
ti, můžete navštívit naše zastupitele či můžete přijít na 
konzultaci na naši bytovou poradnu. Trápí-li vás nějaký 
osobní problem, je pro vás k dispozici naše “sociální” 
poradna. Stačí se jen na vše informovat u našeho obvod-
ního tajemníka, či pravidelně pročítat tento zpravodaj a 
sledovat naše internetové a facebookové stránky.

Přátelé, přeji vám vše dobré v novém roce. Svobodu, 
Solidaritu a Spravedlnost pro naše spoluobčany.

Karel Šašek
předseda OVV ČSSD Praha 8

Číslo měsíce
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Události v ČR a ve světě

Zemřel Nelson Mandela

5. prosince 2013 zemřel N. Mandela, bývalý prezident Jihoafrické republiky, 
který se významně podílel na přechodu od politiky rasové segregace k demo-
kratické vládě. Mimo jiné se zasloužil o přijetí nové ústavy, která zakazovala 
diskriminaci národních menšin. Mandela se dožil 95 let (27 let byl vězněn). Po 
jeho smrti se konala pietní akce, jež se účastnily desítky státníků. Během akce 
došlo i k památnému potřesení rukou mezi B. Obamou a R. Castrem. 

 Teroristické útoky ve Volgogradu

Koncem prosince proběhly v ruském Volgogradu dva bombové teroristické úto-
ky, při kterých zemřelo 34 lidí a více než 100 utrpělo zranění. Ve městě byly 
výrazně posíleny bezpečnostní složky. Policie se zaměřuje na kontroly zejména 
sezónních dělníků z Kavkazu a z bývalých sovětských republik. Rusku nabídly 
pomoc i Spojené státy, které by zároveň rády těsnější spolupráci v zajišťování 
ochrany bezpečnosti při zmíněné zimní olympiádě v Soči. 

Schválena koaliční dohoda a rozdělení resortů

Koncem prosince byla schválena Koaliční smlouva ČSSD, ANO a KDU-ČSL. 
Podepsána bude 6. ledna 2014. Koaliční strany se dále shodly na rozdělení resor-
tů. ČSSD bude mít 8 resortů (premiér, vnitro, zahraničí, zdravotnictví, školství, 
soc. věci, průmysl a obchod, bez portfeje), ANO 6 resortů (finance a vicepre-
miér pro ekonomiku, doprava, obrana, m. rozvoj, spravedlnost, živ. prostředí) 
a KDU-ČSL 3 resorty (bez portfeje pro vědu a inovace, kultura, zemědělství). 

Historická dohoda o záchraně mrtvého moře
 
180 km dlouhé potrubí přivádějící vodu z Rudého moře by mělo zachránit vy-
sychající Mrtvé moře. K historické dohodě mezi Izraelem, Jordánskem a pa-
lestinskou samosprávou došlo začátkem prosince ve Washingtonu. Vybudované 
potrubí bude zároveň sloužit jako zdroj vody pro vybrané oblasti Izraele a Jor-
dánska. Vodní hladina Mrtvého moře klesla od 60. let minulého století o cca tři 
desítky metrů. 

Osobností roku 2013 se stal papež František

Papež František byl zvolen časopisem Time osobností roku. Uvedený magazín 
uděluje ocenění Osobnost roku pravidelně již od roku 1927. Ocenění bývá udě-
lováno osobnosti, která podle redakce časopisu nejvíce ovlivnila světové dění. 
Volba byla vysvětlena mimo jiné následujícím výrokem – „Povýšil hojivou úlo-
hu církve – církve jako služebníka a utěšitele trpících lidí v leckdy drsném svě-
tě“.Do užšího výběru se dosta Edward Snowden, aktivistka Edith Windsorová, 
syrský prezident Bašár Asad či republikánský senátor Ted Cruz. 

Foto a text použity z internetu
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Zpráva z krajského vedení ČSSD
Vít Céza, 1. místopředseda OVV ČSSD Praha 8

Prosincové jednání KVV proběhlo dne 9. 12. 2013. Hlavní náplní byla volba kandidátů do 
Evropského parlamentu. V 1. kole byl zvolen př. Balabán, do 2. kola postoupili př. Kauc-
ký a př. Novotný, ve 2. kole byl zvolen př. Kaucký. 
Jednou ze součástí jednání KVV byla také zpráva předsedy klubu pražských zastupitelů 
př. Pocheho. Ta se týkala zejména informací o zastavení dostavby tunelového komple-
xu Blanka (doplněno př. Březinou), problémech s radní za TOP09 paní Vorlíčkovou (hl. 
odpovědnost za Opencard a za Jednotný informační systém), otázce rozpočtu (ČSSD je 
proti nákupu akcií pražské plynárenské, ale chce promluvit do toho, kdo bude konečným 
příjemcem akcií; ČSSD chce privatizovat za rozumnou cenu a následně účelně transfor-
movat získané prostředky). 
Př. Hulinský informoval o rozpočtu pro rok 2014, který ČSSD podpoří, neboť splňuje naše hlavní požadavky 
(došlo k navýšení příspěvků na platy pro učitele, vyslyšení požadavků z MČ na dofinancování apod.).
Na závěr byla přednesena zpráva poslance Parlamentu České republiky př. Adámka (informace o schvalování 
4 zákonných opatřeních, o volbě předsedy Poslanecké sněmovny, o volbě předsedů výborů apod.). 

Byly podány informace o otevření 3 nových tříd MŠ Libčická. Všechny třídy byly napl-
něny a všechny děti byly umístěny. Dále proběhla diskuze o žádosti SOŠ v Karlíně, která 
chce tuto školu rozšířit o ZŠ a žádá o povolení zápisu této školy do rejstříku škol. Komise 
navrhuje se žádostí souhlasit. Další diskuze se týkala opět této SOŠ, která chce objekt 
Pernerova, v němž sídlí, koupit. S tímto návrhem komise zásadně nesouhlasila. 

Školská komise
Lenka Majerová, zastupitelka za ČSSD

Prosincové jednání Bytové komise RMČ Praha 8 (BK) se konalo dne 9. 12. 2013. Jednání 
bylo usnášeníschopné a po kontrole minulých zápisů a usnesení BK se přistoupilo k pro-
jednávání nových podání, které byly na Úřad MČ Praha 8 doručeny od posledního jednání 
komise. BK vzala na vědomí informaci o připravovaných úpravách textu nájemních smluv 
v návaznosti na nové znění Občanského zákoníku, který začne platit od 1.1.2014. Nové 
znění smluv je připravováno ve spolupráci s právními zástupci MČ Praha 8.
 BK dále jednala o návrzích na prominutí a odpisy poplatků z prodlení. Jednalo se pouze 
o jednu žádoat ve výši 36.365,- Kč. S ohledem na tíživou finanční situaci nájemce a s přihlédnutím ke stano-
visku Bytového odboru BK žádost podpořila. Dále se jednalo o dohodě o výměně bytů. Zde BK vzhledem k 
tomu, že žadatel nekomunikuje s ÚMČ, předmětnou žádost nepodpořila. BK dále řešila žádosti o slevu na ná-
jmu. V případě, že by žadatel prokázal, že žádost byla oprávněná, BK do doby odstranění nedostatku poskyt-
nutí slevy doporučila. BK řešila i žádosti o nájem obecního bytu z důvodu obecné prospěšnosti. K žádostem 
tohoto typu se BK postavila kladně pouze v případě, že MČ disponuje byty pro tento účel.  

Bytová komise
Daniel Rödig, zastupitel za ČSSD

Zprávy z odborných komisí při MČ Praha 8

ČSSD informuje
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Interview

Rozhovor s Petrem Kostrounem
Členem MO Kobylisy

1. Ahoj Petře, mohl by ses prosím ze začátku v krátkosti představit, hlavně pro lidi, kteří 
Tě ještě neznají?
Ahoj, jasně. Jmenuji se Petr Kostroun a je mi 28 let. Jsem členem MO Kobylisy. V součas-
né době pracuji jako Java programátor. Mezi mé zájmy patří hra na kytaru, programování, 
šachy, četba a v neposlední řadě také politika :-).

2. Máme tu nový rok, a proto bych tě rád požádal, abys ho z tvého úhlu pohledu zhodnotil. 
Určitě. Co se mne týká, nebyl to jednoduchý rok. Spousta věcí se povedla a spousta ne. Abych byl alespoň 
trochu konkrétní, povedlo se mi vystudovat školu a poměrně se mi dařilo v zaměstnání. Neslo to sebou ale 
samozřejmě jistý náklad, a to ten, že jsem se ne vždy díky tomu mohl věnovat tomu, čemu jsem se věnovat 
chtěl. Proto tak trochu doufám, že nový rok bude v tomto ohledu lepší.

3. A mohl bys prosím zhodnotit minulý rok i z pohledu ČSSD?
Jistě. Jak všichni víme, v minulém roce se konaly volby do poslanecké sněmovny, které nedopadly tak, jak 
jsme si všichni přáli. I přesto že jsme zvítězili, tak jsme nedostali tak silný mandát, jak bychom chtěli. Objek-
tivních příčin, proč se tak stalo, je několik. Jsem docela rád, že jsme měli možnost si to na obvodní konferenci 
probrat, a doufejme že už tyto chyby opakovat nebudeme. Dále jsme museli řešit neuspokojené ambice pár 
našich kolegů, ale i to se nějakým způsobem povedlo zvládnout. Doufejme proto, že se nám povede ustanovit 
fungující vládu a že se nám povede splnit naše sliby voličům. 

4. Jaké jsou tvá očekávání od letošního roku?
S dovolením bych tentokrát sám trochu odlišil osobní a politickou rovinu. Z té osobní jsem si jako každý 
rok určil nějaké cíle, kterých bych rád dosáhl. Ať už se to týká lepší životosprávy, zlepšení komunikace z mé 
strany atd. Vidím tvůj úsměv, a samozřejmě netvrdím, že mám v úmyslu přestat kouřit. Tenhle svůj zlozvyk si  
s dovolením ponechám :-).
Co se týká politické roviny, tak v roce 2014 jsou pro nás prioritní volby do komunálu. Osobně vnímám naše 
šance velmi dobře a pokud si to nějak nepokazíme, tak si myslím že šance zasednout v lavicích nejen jako 
opozice je celkem hezká. 
Když jsem vstupoval do politiky, bylo to z důvodu, že jsem chtěl něco změnit. Netvrdím že vše bylo špatně, 
ale vnímal jsem, že spousta věcí by se dala dělat lépe. Zatím úspěch své působnosti hodnotím jako mírný po-
krok v mezích zákona :-). Ale je tu i jiná věc, kterou jsem při vstupu do strany získal, a ta je neméně podstatná. 
Získal jsem možnost chodit do kolektivu lidí, kteří mají podobné názory jako mám já, a kteří tím jak se k sobě 
chovají, vytvářejí sobě i ostatním hezké zázemí. Pochopitelně mluvím pouze o sociální demokracii na Praha 8. 
Ještě bych se ale rád vrátil tam, kam mířím. Všichni víme, že nás čeká volební konference, a že tam budeme 
volit své zástupce. Proto bych rád se vší pokorou požádal své kolegy, abychom se mezi sebou nepohádali, 
a vztahy mezi námi zůstaly i nadále korektní. Neberte to ale prosím jako nějaké mé kázání o morálce, pouze 
jako mou pokornou žádost. 

5. Co bys vzkázal čtenářům na závěr?
Nejtěžší otázka je vždycky na závěr, tak snad z ní dostanu hodně bodů (smích). Rád bych všem ještě jednou 
popřál hodně úspěchů. Doufám že se nám povede i v novém roce společně překonat nástrahy, které nám při-
jdou do cesty, že k sobě budeme nadále tolerantní a budeme si umět navzájem naslouchat. Pak si myslím, že 
to nějak půjde, a snad i tak, jak mi říkal přítel Zdenda Ševčík na krajské konferenci. Řekl mi: ,,neboj, všechno 
bude“:-).
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Rozpočet musí být reálný a zajistit udržitelnost Prahy 8
Milan Hejkrlík, zastupitel za ČSSD

Při tvorbě rozpočtu Městské části Praha 8 bychom se měli zaměřit především na dlouhodo-
bou udržitelnost. Současný rozpočet schválený koalicí tvořenou ODS, TOP 09, Volbou pro 
Prahu 8 s otevřenou podporou části zastupitelů KSČM je sice prezentován jako vyrovnaný a 
roční příjmy odpovídají výdajům, ale skrývá v sobě obrovské riziko. V důsledku privatizace 
bytového fondu sice městská část získala značné množství finančních prostředků, nicméně 
se připravila o dlouhodobý stabilní zdroj příjmů z nájemného. 
 Jako každoročně sociální demokraté a zelení při schvalování rozpočtu upozorňují, že běž-
né výdaje, které slouží na zabezpečení činnosti úřadu, se částečně hradí z výnosů z privati-
zace bytového fondu. A nejedná se o malou částku, již několik let se tato dotace pohybuje 
okolo částky 150 mil. Kč ročně! Ze strany současného vedení radnice se nám doposud nedostalo ujištění, jak 
bude tento provozní schodek kryt, až vyschnou příjmy z privatizace.
 Prioritou pro následující rok by měl být řádný audit uzavřených smluvních vztahů a provedení analýzy 
potřebnosti většiny investičních akcí. Pro příklad mohu uvést údržbu veřejné zeleně. Před deseti lety činily 
výdaje na její údržbu 26 mil. Kč ročně, v současném rozpočtu je vyčleněna částka 68 milionů. Odpovídá tento 
cca 2,6 násobný růst i adekvátnímu zlepšení kvality?   
 Obdobně bychom mohli postupovat i s výdaji na bezpečnost. Přestože ji považuji za prioritu, je dle mého 
názoru každoroční částka 35 mil. Kč na kamerový systém příliš vysoká. Chybí totiž studie o snížení krimina-
lity v návaznosti na kamery v ulicích na Praze 8. Tato částka by nám mohla ročně „zaplatit“ více než 50 stráž-
níků v ulicích. V každém případě reálný rozpočet a udržitelný rozpočet by měl vypadat na výdajové stránce 
výrazně odlišně, než ten současný.

Pravicová koalice na Praze 8 pokračuje v plýtvání
Tomáš Novotný, zastupitel za ČSSD

Již na  jednání  finančního výboru dne 4.11. se probíral první návrh rozpočtu Prahy 8 na rok 
2014. Návrh počítá s nárůstem běžných výdajů na 701 milionů Kč, což je o 60 milionů Kč 
více než v roce 2013. Je to také o 290 milionů více než v roce 2001 či o 140 milionů více 
než v roce 2006. 
 ODS a TOP 09 se zejména snaží opět navyšovat výdaje na správu městské zeleně na té-
měř trojnásobek nákladů v roce 2001 (v roce 2001 byly tyto výdaje ve výši 29 milionů Kč), 
na kapitolu doprava ve výši 62 milionů Kč (v roce 2001 byly na tuto kapitolu vynaloženy 4 
miliony Kč) či na kapitolu bezpečnost na 10,5 milionů Kč (v roce 2001 šlo o 570 tisíc Kč). 
 Pravicové vedení Prahy 8 pokračuje v trendu nehospodárného nakládání s penězi získa-
nými zejména z prodeje obecních bytů. Jedná se ovšem o jednorázové příjmy, které se už 
nikdy nebudou opakovat.  Jde evidentně o krátkodobou snahu se zalíbit voličům ve volebním roce. Co se bude 
dít, až bude polštář z prodeje bytů vyčerpán nikdo ve vedení radnice neřeší. 
 ČSSD se musí tomuto rozhazovačnému přístupu razantně postavit.

Polemika
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Novinky z Prahy 8

Proběhla první tři jednání vedení radnice s občany

V první polovině listopadu 2013 (6., 7. a 11. listopadu) proběhla tři setkání vedení radnice s obyvateli Prahy 
8. Témata pro jednání vyplynula z dotazníku, který byl iniciován vedením městské části. Podle údajů z webu 
městské části se jednání zúčastnilo celkem 130 obyvatel. Občany zajímala zejména řešení v oblasti dopra-
vy (především parkování), bezpečnosti v ulicích a problematika veřejných prostranství. V současné době se 
zpracovává více než 1500 odpovědí, které byly získány na veřejných setkáních i ze samotného dotazníkového 
šetření. 

Rada Městské části Praha 8 souhlasí s navrženou rekonstrukcí Negrelliho viaduktu

Rada městské části odeslala projekční kanceláři souhlasné stanovisko s projektovou dokumentací ke stavbě 
„Rekonstrukce Negrelliho viaduktu“. Vlastníkem stavby je státní organizace Správa železniční dopravní ces-
ty. Současný stav viaduktu je nevyhovující a neodpovídá současných technickým normám. Vlastní stavba by 
měla začít koncem roku 2014 a skončit o 2 roky později. Během stavebních prací bude provedena demolice a 
vystavění mostních objektů, dále proběhnou stavební úpravy v podobě spárování, výměny kamenů, vybourání 
zazděných mostních otvorů. Bude též obnoveno odvodnění a železniční svršek. 

Připomínky Rady Městské části Praha 8 k Zásadám územního rozvoje HMP

Rada městské části projednala aktualizaci Zásad územního rozvoje HMP a schválila konkrétní připomínky 
k tomuto dokumentu. Uvedené Zásady územního rozvoje budou podkladem pro Územní plán HMP. Mezi 
hlavní námitky městské části patří nesouhlas se stavbou nové paralelní vzletové a přistávací dráhy na letišti v 
Ruzyni, nesouhlas se záměrem a výstavbou mimoúrovňové křižovatky v Čimicích a také zásadní nesouhlas 
se zařazením severní tramvajové spojky mezi městskými částmi Praha 6 a Praha 8. Další námitky se týkají 
požadavků na zachování výškové regulace, na rozsah stávajícího rozsahu výstavby apod. 

Informace o rekonstrukci tramvajové trati v Trojské ulici

V Trojské ulici proběhne od 20. ledna do 2. dubna rekonstrukce tramvajové trati. Rekonstrukce výrazně omezí 
provoz silniční dopravy včetně vozidel městské hromadné dopravy v části Trojské ulice mezi ulicemi U Slou-
pu a ulicí Zenklova. Stavba bude rozdělena na 3 etapy. Stávající dřevěné pražce umístěné ve štěrkovém loži 
budou nahrazeny kolejemi umístěnými na železobetonových pražcích se zákrytem z litého asfaltu. 

Praha 8 zahájí rok 2014 s rozpočtovým provizoriem

Na prosincovém zastupitelstvu bylo schváleno rozpočtové provizorium, se kterým zahájí městská část rok 
2014. Tímto provizoriem budou omezeny běžné měsíční výdaje na maximální výši 1/12 rozpočtu z roku 2013. 
Podle webu městské části byly plánované provozní výdaje pro rok 2013 642 milionů korun. Kapitálové výdaje 
mohou být čerpány pouze na rozpočtové akce a projekty zahájené před rokem 2014.
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Zastupitelstvo Prahy 8

Informace ze zastupitelstva
Daniel Rödig, zastupitel Městské části Praha 8  

Prosincové zastupitelstvo se konalo dne 4. 12. 2013 ve Velkém sále „Bílého domu“ v Libni. 
Na programu jeho jednání bylo 16 bodů. Schůzi bylo přítomno 42 zastupitelů, a zastupitel-
stvo bylo schopno se usnášet. 
 Na úvod schůze vystoupil Milan Hejkrlík s dotazem, jak je to s vládnoucí koalicí na Praze 
8. Poslední sněmovní volby a související okolnosti totiž s hlasy koalice zamíchaly. Radnice 
se již poněkolikáté musela pro přijetí bodů opírat i o hlasy zastupitelů KSČM. Starosta na 
tento dotaz odpověděl tak, že pro všechny body radnice hledá podporu napříč politickým 
spektrem. Nicméně ani tentokrát koalici s KSČM nepřiznal.
 Komunisté tak podpořili návrh na zvýšení základního kapitálu akciové společnosti Cen-
trum Palmovka. Stejně tak jako návrh na uzavření dodatku ke smlouvě o půjčce mezi městskou částí a spo-
lečností Centrum palmovka. Materiály prošly zastupitelstvem počtem 25 hlasů, to znamená i hlasy několika 
komunistů. To znamená, že komunisté hlasovali PRO i přes to, že o podrobnostech a dopadech čísel ukrytých 
v těchto materiálech radnice neseznámila. 
 Zastupitelstvo schválilo Návrh Rozpočtového provizoria MČ Praha 8 na rok 2014, stejně jako Návrhy na 
odpis nedobitných pohledávek vzniklých neuhrazením nájemného a služeb. Zastupitelstvo schválilo Návrh na 
zpracování a předložení projektu „Revitalizace veřejného prostranství – Karlínské náměstí“ K tomuto bodu 
se vedla diskuse, která poukazovala na fakt, že tento bod zastupitelstvo schvaluje podruhé. Zastupitelstvo na 
svém prosincovém jednání schválilo úplatné majetkové převody několika objektů v Karlíně a Libni.
 V závěru jednání byla paní radní Adamová dotázána, jak bude stíhat funkci poslance P ČR a uvolněné radní 
městské části Praha 8. Odpovědí bylo, že paní Adamová si do konce volebního období ponechá obě funkce. 
(Vlastně je dělá dobře. V jedné se ještě nerozkoukala a v té druhé nedělá prakticky nic, co by uškodilo.) 
 Dále na závěr jednání zastupitelstva bylo vedení radnice požádáno, aby na příštím jednání Zastupitelstva 
podrobně informovalo zastupitele o situaci ve společnosti Centrum Palmovka. Tento bod zastupitelstvem ne-
prošel (Asi se komunistům nelíbil).
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Kultura na Praze 8
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Pozvánky na akce

Stranické akce: leden 2014

 MO Karlín a MO Libeň  7. 1. 18:00  Zenklova 27, sekretariát 
 Šachový klub    8. 1. 16:00  Zenklova 27, sekretariát  
 Klub deskových her   9. 1. 17:00  Zenklova 27, sekretariát 
 Vernisáž výstavy obrazů  13. 1. 18:30  Zenklova 27, sekretariát
 Sociální poradna - př. Bouda  14. 1. 16:30  Zenklova 27, sekretariát  
 MO Kobylisy    14. 1. 18:00  Zenklova 27, sekretariát  
 OVV Praha 8    15. 1. 18:00  Zenklova 27, sekretariát   
 MO Bohnice    21. 1. 18:00  vinárna „Troja“ v Bohnicích   
 Šachový klub    22. 1. 16:00  Zenklova 27, sekretariát
 Klub deskových her   23. 1. 17:00  Zenklova 27, sekretariát
 MO Troja     27. 1. 18:00  Zenklova 27, sekretariát  
 Zastupitelský den   28. 1. 17:00  Zenklova 27, sekretariát   
 Bytová poradna - př. M. Petrus 28. 1. 17:00  Zenklova 27, sekretariát 
 MO Čimice    30. 1. 18:00  Zenklova 27, sekretariát
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Účast poslanců ČSSD ve vedení 
výborů PSP ČR

1. Hospodářský výbor    10. Výbor pro evr. záležitosti
místopředseda  JUDr. Michal Hašek  místopředseda  Bc. Igor Jakubčík
místopředseda  Ing. Milan Urban

2. Kontrolní výbor    11. Výbor pro obranu
místopředseda  JUDr. Štěpán Stupčuk  místopředseda  Ing. Antonín Seďa

3. Mandátový a imunitní výbor  12. Výbor pro sociální politiku
místopředseda  Mgr. Stanislav Huml  předseda  Jaroslav Zavadil
místopředseda  JUDr. Jan Chvojka  místopředseda  Ing. Pavlína Nytrová

4. Organizační výbor    13. Výbor pro vědu, vzdělání, kul- 
        turu, mládež a tělovýchovu
předseda  Jan Hamáček   místopředseda  Pavel Ploc

5. Petiční výbor     14. Výbor pro veřejnou správu
        a regionální rozvoj
místopředseda  Miroslava Strnadlová  místopředseda  Ing Jiří Petrů
        místopředseda  Mgr. Jiří Zimola
  

6. Rozpočtový výbor    15. Výbor pro zdravotnictví
předseda   Ing. Václav Votava  místopředseda  MUDr. Jaroslav Krákora
místopředseda  Ing. Ladislav Šincl

7. Ústavně právní výbor   16. Výbor pro životní prostředí
předseda   JUDr. Jeroným Tejc  předseda  PhDr. Robin Böhnisch
místopředseda  Mgr. Petr Kořenek  místopředseda  Ing. Václav Zemek

8. Volební výbor     17. Zahraniční výbor
místopředseda  Mgr. Vítězslav Jandák  místopředseda  MUDr. Pavel Holík

9. Výbor pro bezpečnost   18. Zemědělský výbor
předseda  Ing. Roman Váňa  místopředseda  Ing. Miloš Petera
místopředseda  Richard Dolejš  místopředseda  Ladislav Velebný


