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... sobě, Jan Čižinský už přislíbil, že pokud se stane radním, vzdá se svého poslaneckého mandátu, řekl to
Právu. Na jeho místo v dolní komoře by tak mohl za lidovce nastoupit někdejší ministr kultury Daniel
Herman, který ovšem postoupil do druhého kola senátních voleb. Nebo Hajato Okamura.
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Pokud místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman zvítězí ve druhém kole senátních voleb na Chrudimsku,
rezignuje na post náhradníka ve Sněmovně. Senát podle svých slov považuje za prioritu. Herman je prvním
náhradníkem za poslance Jana Čižinského, který by mohl složit mandát kvůli případnému...
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... Chrudim -V prvním kole senátních voleb 2018 ve volebním obvodu Chrudim jasně zvítězili současný starosta
Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS) a bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Oběma dalo svůj hlas
přes sedm tisíc voličů a jako jediní dosáhli výsledku přes patnáct procent...
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... jsme byli svědky napínavého souboje.
Už první sečtená čísla naznačovala, že by ve dvojici jistých
postupujících neměl chybět kandidát lidovců Daniel Herman. Na druhém místě byla ale tlačenice. Zpočátku na
něm figurovala Lucie Orgoníková (ČSSD), na kterou se ale brzy začali...

Plné znění zprávy

3
© 2018 NEWTON Media, a.s.
www.newtonmedia.cz

Plné znění zpráv

Celostátní deníky

Bratři Okamurové se možná potkají ve Sněmovně
10.10.2018

Téma: Předsednictvo
Mladá fronta DNES Strana 2
— Ondřej Leinert

Z domova

Už brzy může Okamura ve Sněmovně hájit členství Česka v Evropské unii a NATO. Nakročeno do
poslaneckých lavic má totiž lidovec Hayato Okamura, bratr šéfa SPD Tomia, který zastává u řady témat zcela
opačné názory.
Ke vstupu Hayata Okamury do Sněmovny musí být splněny dvě podmínky. Aby Daniel Herman z
KDU-ČSL v senátním duelu na Chrudimsku porazil Jana Tecla z ODS. A aby Jan Čižinský, lídr uskupení Praha
sobě, zasedl do vedení metropole. Čižinský slíbil, že pokud se tak stane, vzdá se svého poslaneckého mandátu
– tím pádem by jeho křeslo připadlo právě Okamurovi.
„Pokud bych se do Sněmovny dostal, chci přispět, abychom byli aktivní v Evropské unii a NATO. Chci
zlepšit občanskou a mediální výchovu, klást důraz na sociálně ohleduplnou demokracii,“ plánuje Okamura. A o
možných názorových přích s bratrem říká: „Nevzbuzuje to ve mně žádné emoce. Práce poslance je velká
zodpovědnost vůči voličům, nejdu tam, abych hrál nějaké divadlo.“
Foto popis| Jedna rodina Bratr šéfa SPD Tomia lidovec Hayato Okamura.

Soupeři v boji o Senát v Chrudimi odhodili rukavice
10.10.2018

Téma: Předsednictvo
Mladá fronta DNES Strana 16
— Jaroslav Hubený

Kraj Pardubický

CHRUDIM, SVITAVY Zatímco před druhým kolem senátních voleb na Svitavsku o sobě kandidáti ODS Michal
Kortyš a ČSSD Pavel Havíř mluví s respektem, na Chrudimsku je to jinak. Otázku MF DNES, jaké jsou silné a
slabé stránky soupeře, využil ke smeči zejména lidovecký kandidát Daniel Herman. Ten starostovi Havlíčkova
Brodu Janu Teclovi mimo jiné vyčetl podporu hazardu.
Slabinou Tecla je podle Hermana kumulace několika funkcí s plným platem ze státního rozpočtu a
nedostatečné omezení hazardu - připomíná totiž zrušení havlíčkobrodské vyhlášky o jeho zákazu. „Čímž se
Havlíčkův Brod stal Mekkou hazardu na Vysočině,“ uvedl Herman. Dodal, že pokud je mu známo, tak slabinou
Tecla je i jeho jazyková nevybavenost. „Za silnou stránku pokládám několikaleté působení v komunální politice v
regionu,“ uvedl Herman.
„Upřímně řečeno znám pana Hermana jen z televize a z novin. Nepochází z našeho kraje a ani zde nikdy nežil,
neměl jsem tedy příležitost se s ním potkat. Nechci a nemohu tedy o něm mluvit. Navíc mluvit o někom v jeho
nepřítomnosti se nedělá,“ zdůrazňuje Jan Tecl slabinu svého konkurenta v odpovědi na jednu ze sedmi otázek,
které dostali všichni kandidáti druhého kola v Pardubickém kraji společně.
Na rozdíl od volebního obvodu Chrudim se Pavel Havíř a Michal Kortyš osobně znají z komunální i krajské
politiky.
„V našem obvodu bylo devět kandidátů. Nikdy mě ani ve snu nenapadlo zkoumat jejich silné a slabé
stánky a nebudu to pochopitelně dělat ani dnes,“ uvedl Kortyš. „Svého soupeře respektuji a přeji mu vše dobré,“
uvedl Havíř.
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Havlíčkobrodský starosta by chtěl jako senátor nejvíc prospět svému státu tím, že bude pečlivě dbát,
aby se při tvorbě zákonů bral především ohled na to, jaký mají dopad na každodenní život. Špatné zákony by se
podle něj neměly vylepšovat, ale napsat znovu. „Starostové vám potvrdí, jak složitý je například stavební zákon
a jaké komplikace přináší zákon o veřejných zakázkách. A měli bychom si uvědomit, jak důležitý je pro nás
venkov a jak nízkou podporu ze strany státu, zejména v posledních letech, má,“ říká Jan Tecl.
Daniel Herman by chtěl vylepšit především zákon o sociálním bydlení, dále právní normy směřující k
podpoře pracujících rodin s dětmi a důchodovou reformu. „A nemohu pominout ani památkový zákon, protože
ten současný je již přes 30 let starý,“ dodává bývalý ministr kultury. Michal Kortyš chce v případě úspěchu ve
druhém kole prospět i tím, že se díky jeho působení Senát stane „hlavním městem zdravého rozumu“. Podle něj
je možné zlepšovat většinu zákonů, ale to je věcí poslanců. „Senátoři by měli zabránit zhoršování zákonů.
Nejvíce mi však vadí zákon stavební, o zdravotní péči a zákon o veřejných zakázkách,“ řekl Kortyš, podle něhož
je dnes málo lidí na práci a hodně byrokracie.
Svitavský lékař Pavel Havíř se chce věnovat legislativě ve zdravotnictví, aby kvalitní zdravotní péče byla
trvale dostupná všem občanům bez rozdílu. „Mým krédem je slušnost, vstřícnost, schopnost dohodnout se,
pomáhat, uzdravovat,“ říká muž, jehož kampaň má motto Zdravý region. Vylepšit podle něj potřebují zákony,
které se věnují zdravotnictví, a také všechny zákonné normy, které ovlivňují veřejné investiční akce. Podstatné
je také propojit zdejší území s dalšími částmi republiky kvalitním dálničním spojením.
Foto popis| Souboj na Chrudimsku Jan Tecl vyzve Daniela Hermana.
Foto popis| Souboj na Svitavsku O křeslo senátora se utká Michal Kortyš a Pavel Havíř
Foto autor| Foto: MAFRA
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - pardubický kraj
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Události

Senát je pro mě prioritou. Když budu v sobotu zvolen, okamžitě rezignuji na pozici náhradníka v Poslanecké
sněmovně.
Daniel Herman
místopředseda KDU-ČSL

Herman chce být senátorem, uvolnil by cestu H. Okamurovi
10.10.2018

Téma: Předsednictvo
Právo Strana 3 Zpravodajství
(zr, ČTK)

Pokud se místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman stane senátorem za Chrudimsko, okamžitě rezignuje na
post náhradníka ve Sněmovně. Řekl to včera s tím, že Senát považuje za svou prioritu.
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Herman je za Prahu prvním náhradníkem KDU-ČSL za zvoleného poslance Jana Čižinského, který
slíbil složit mandát po vstupu do pražské rady. Do Sněmovny by se pak dostal druhý z bratrů Okamurů Hayato,
který je druhým náhradníkem Čižinského.
„Senát je pro mě prioritou. Když budu v sobotu zvolen, okamžitě rezignuji na pozici náhradníka v Poslanecké
sněmovně,“ řekl Herman. Upřesnil, že by v takovém případě obratem poslal předsedovi Sněmovny Radku
Vondráčkovi (ANO) notářsky ověřený zápis o své rezignaci.
S Čižinským postup koordinuje. „Není to tak, že bychom se něčím překvapili. Známe se dlouho z
působení v pražské KDU-ČSL,“ doplnil Herman.
Podobnou cestu loni zvolil senátor ČSSD Karel Kratochvíle, aby nemusel nastoupit do Sněmovny za
stranického kolegu Vítězslava Jandáka, který o mandát přišel zvolením do Rady Českého rozhlasu. Poprvé tak
učinil už předloni při volbách do Senátu poslanec a tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).
Kratochvíle zvolil cestu předběžného prohlášení formou notářského zápisu, jímž se vzdal postavení
poslaneckého náhradníka, řekl ústavní právník a tajemník senátní ústavní komise Jan Kysela.

Krátce
Téma: Předsednictvo
10.10.2018 E15 Strana 3 Události
/čtk/
Pořízková se stala místopředsedkyní NSS
Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval Barbaru Pořízkovou místopředsedkyní Nejvyššího
správního soudu (NSS). Soud má od začátku října i nového předsedu, nástupcem Josefa Baxy se stal Michal
Mazanec. Uvolnila se tak pozice místopředsedy, kterou Mazanec zastával v uplynulých patnácti letech.
Začne lhůta pro stížnosti na výsledky voleb
Výsledky víkendových komunálních voleb byly včera vyhlášeny ve Sbírce zákonů, stejně jako výsledky
souběžných senátních voleb v Praze 4 a na Vsetínsku.
Ode dnešního dne je tak bude možné zpochybnit u správních soudů. Lidé na to budou mít deset dní, lhůta
uplyne příští pátek.
Do vedení rezortu financí míří Petr Bejček
Státním tajemníkem na ministerstvu financí se zřejmě stane Petr Bejček. Jmenování dnes projedná vláda.
Rezort navrhuje vládě, aby Bejčka schválila do funkce od pondělí na pět let. Bejček na ministerstvu nahradí
Jana Sixtu, který se v září stal státním tajemníkem na ministerstvu zemědělství.
Poslancem možná bude i bratr šéfa SPD Okamury
Pokud se lidovec Daniel Herman stane senátorem za Chrudimsko, rezignuje na post náhradníka ve
sněmovně. Herman je za Prahu prvním náhradníkem KDU-ČSL za zvoleného Jana Čižinského, který by mohl
složit mandát kvůli případnému vstupu do pražské rady. Do sněmovny by se pak dostal bratr lídra SPD Hayato
Okamura.
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V Praze se bude zítra jednat o programu
Téma: Předsednictvo
09.10.2018 12:00 ČT 1 Zpráva

Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka
-------------------V hlavním městě mají být další jednání o možné koalici až zítra, řešit se má program. Piráti, kteří skončili ve
volbách druzí, o něm budou mluvit s uskupením Praha sobě a s koalicí Spojené síly pro Prahu. Až poté dojde
na personální otázky. Piráti chtějí post primátora. Lídři dalších dvou uskupení by takovou variantu byli ochotní
akceptovat, nejdřív ale chtějí řešit právě program.
Zdeněk Hřib, lídr pražské kandidátrky /Piráti/
-------------------Navrhujeme to rozložení, že my budeme mít primátora a dva radní a ostatní budou mít vlastně po čtyřech plus
ten náměstek.
Jan Čižinský, lídr pražské kandidátky /Praha sobě/
-------------------Ta nabídka 3, 4, 4 není žádným způsobem vstřícná, to je prostě normálně logická nabídka, protože jinak to být
ani nemůže. Pokud mají tři strany 13, 13, 13.
Jiří Pospíšil, lídr pražské kandidátky /TOP 09/
-------------------Já jsem trošku překvapen, bylo by dobré začít debatou o společném programu.
Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka
-------------------Lídr Prahy sobě, Jan Čižinský už přislíbil, že pokud se stane radním, vzdá se svého poslaneckého mandátu,
řekl to Právu. Na jeho místo v dolní komoře by tak mohl za lidovce nastoupit někdejší ministr kultury Daniel
Herman, který ovšem postoupil do druhého kola senátních voleb. Nebo Hajato Okamura.

Internet

Okamurův bratr ve Sněmovně? Šanci dává odchod Čižinského i Hermanův
tvrdý boj o Senát
09.10.2018

Téma: Předsednictvo
blesk.cz Strana 0
simao

Politika

„Okamura Hayato, pro EU i pro NATO, japonsky je výkonný a dbá na české zákony.“ Tenhle popěvek měl
podpořit senátní kandidaturu staršího bratra Tomia Okamury v barvách KDU-ČSL. Hayato neuspěl, pokud ale
klapne nikoli nereálný plán dbát na české zákony, bude moci z poslaneckých lavic, jak píše úterní Právo. Plán
však má dva hlavní předpoklady – poslanec Jan Čižinský (Praha Sobě) uspěje ve vyjednávání v Praze a jeho
první náhradník u lidovců Daniel Herman v boji o Senát.
Byla by to lidovecká akce kulový blesk – Jan Čižinský, který byl zvolen za KDU-ČSL, je poslancem od října
2017, v barvách Praha Sobě však vybojoval úspěch v pražských volbách na magistrát i do komunálu, kde jeho
hnutí rozdrtilo konkurenci na Praze 7 a získalo přes 55 procent hlasů. A tak by své křeslo poslance mohl
přepustit náhradníkovi. Není ale jasné, kdo by se jím stal.
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Hermanův boj o Senát
„Pokud dostanu místo v radě, tak se určitě vzdám poslaneckého mandátu,“ uvedl Čižinský Právu, které
upozorňuje, že náhradníkem je v tuto chvíli exministr kultury Daniel Herman. Ten však vyčkává na výsledek
senátních voleb, které proběhnou již 12. a 13. října.
V 1. kole skončil Herman těsně druhý se ziskem 15,13 procenta za Janem Teclem (ODS), starostou Havlíčkova
Brodu, který si připsal 15,44 procenta, 7740 hlasů a Hermana předstihl o pouhých 154 hlasů. Bude takto těsná i
finální bitva o Senát? A otočí se pořadí kandidátů?
Dojde na Hayata?
Pokud by Herman vybojoval křeslo v Senátu, dalším poslaneckým náhradníkem je právě Hayato Okamura,
který se ve svých politických preferencích výrazně liší od svého bratra Tomia, radikálního lídra SPD.
Hayata Okamuru před volbami podpořil i hudebník Quido MC, který v minulosti šil právě do jeho bratra či třeba
Miloše Zemana, jehož označil za „ruského švába“. A připomněl, že Hayato Okamura je naopak proevropský a o
referendum o vystoupení z NATO neusiluje.
V senátních volbách skončil Okamura na Praze 8 až pátý, do druhého kola tam postoupili kandidát Pirátů Lukáš
Wagenknecht a profesor Pavel Dungl za TOP 09 a STAN.
Je přitom tahle varianta s přesunem Čižinského na magistrát, Hermana do Senátu a Okamury do Sněmovny
skutečně na stole? Čižinský s Hermanem spolu vše již konzultovali. A Okamurovi nezbývá než čekat. Samotní
lidovci přitom zatím stoprocentně neví, jak se bude postupovat – záleží právě na Čižinském a povolebním
vyjednávání pražské koalice.
Zmiňovanou variantu proto v KDU-ČSL nevylučují, jsou ale opatrní. „Záleží, jak se bude vyvíjet v Praze u pana
Čižinského. Pan Čižinský s panem Hermanem jsou v kontaktu, o tom, co by mohlo být za scénáře, vědí. A
samozřejmě se bude vše odvíjet od toho, jak to bude za prvé u pana Čižinského, za druhé u pana Hermana.
Asi bychom teď nepředbíhali,“ potvrdila Blesk Zprávám mluvčí KDU-ČSL Denisa Morgensternová.
Připravují rezignační dopis
Další detaily možné lidovecké rošády prozradil Blesk Zprávám sám Herman, pro kterého je boj o Senát
prioritou. „S panem Čižinským se známe léta – z doby společného působení v KDU-ČSL. Jsem s ním v
kontaktu, naposledy jsem s ním tu věc konzultoval včera, tady je jednoznačné, že nebude nikdo nikoho
překvapovat nějakými kroky, které by nebyly konzultovány,“ upozorňuje Herman.
„Ve chvíli, budu-li v sobotu zvolen, okamžitě rezignuji na nástupnickou pozici v Poslanecké sněmovně. To
udělám bezprostředně, okamžitě. Ta varianta, která je čistě teoretická (náhrada Čižinského Hermanem - pozn.
red.), v praxi nenastane. Je to zajímavá ústavně – právní varianta, protože toto okamžitě vyřeším rezignačním
dopisem. Já už v tuto chvíli s mandátovým a imunitním výborem řeším přesnou formulaci tohoto dopisu,“ dodal
Herman.
Herman šije do rivala
Hermanův rival v boji o senát Tecl přitom zvládl dovést ODS i k těsnému vítězství v komunálních volbách v
Havlíčkově Brodu – a opět šlo o několik málo hlasů. ODS tam totiž získala 17,35 procenta, ANO, 17,29 procenta
a dělilo je pouhých 104 hlasů. Tecl se přitom nechal slyšet, že nevidí problém v tom, aby vykonával roli starosty
i senátora.
A to kritizuje právě Herman. Taková kumulace funkcí se mu nezamlouvá. „Přijde mi to nezodpovědné, protože
vím z vlastní zkušenosti, kdy jsem byl v politických funkcích, že není možné vykonávat plnohodnotně (různé)
funkce, navíc takto odlišné. Je třeba, aby se člověk svému mandátu věnoval naplno. A to není tak, jak někteří
píšou: zajedu si dvakrát do měsíce do Senátu. Tam je především akcent práce ve výborech, které jsou
samozřejmě mnohem častěji. A tam se činnost senátora odehrává,“ upozorňuje Herman.
Tecl se brání: Mohu být starostou i senátorem
„Činnost starosty je dle mého názoru také na plný úvazek. Nota bene být financován ze státního rozpočtu za
výkon funkcí, které se nedají vykonávat obě na 100 procent, to by pro mě osobně bylo nepřijatelné,“ řekl také
Blesk Zprávám exministr.
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Hermanův sok však Havlíčkobrodskému deníku řekl, že situaci vidí odlišněji: „Radil jsem se již před volbami s
ostatními kolegy starosty, kteří zastávají post senátora či jiné veřejné funkce a dozvěděl jsem se, že být
senátorem je výhodné jak pro město, kde působím, tak paradoxně i pro samotný Senát. Především v tom, že
jako starosta okresního města nebudu odtržený od každodenního života. Tím může být můj pohled na práci v
Senátu i moje názory na tvorbu různých zákonů mnohem realističtější.“
KDU-ČSL přitom čeká ve 2. kole senátních voleb i další velmi zajímavá bitva – a rovněž i z pohledu Sněmovny.
Poslanec a šéf lidovců Pavel Bělobrádek půjde proti policejnímu exprezidentovi Martinu Červíčkovi (ODS).

https://www.blesk.cz/clanek/569674/okamuruv-bratr-ve-snemovne-sanci-dava-odchod-cizinskeho-i-hermanuvtvrdy-boj-o-senat

Senátní duel v Chrudimi: Podpora života na vesnici či řešení sucha
Téma: Předsednictvo
09.10.2018 ct24.cz Strana 0
fialaa

Domácí

ČT24 připravila duely všech kandidátů do Senátu, kteří postoupili do druhého kola, a mají tak reálnou šanci stát
se zákonodárci v horní komoře parlamentu. Ve volebním obvodu číslo 44 Chrudim se utkají Jan Tecl (ODS) za
koalici ODS, STAN a STO, který v prvním kole získal 15,44 procenta hlasů, a Daniel Herman (KDU-ČSL), který
obdržel 15,13 procenta.
Které dvě věci z vašeho programu byste chtěli v Senátu prosadit?
Jan Tecl: Senátor musí být zejména strážcem zákonů. Abych byl konkrétnější, při mé práci starosty se
setkávám s občany a od nich například slýchávám, jaké problémy je provází. A jeden z těch velkých problémů je
zdlouhavý proces stavebního řízení. Čili jedna z věcí, které bych určitě preferoval, je stavební zákon, jeho
úprava, s tím, že v současné době je situace taková, že navíc byl rozšířen o stanovisko územního plánování,
což výrazným způsobem jak občanům, tak úřadům zkomplikovalo práci. Dnes na radnicích musí přijímat nové
zaměstnance, vrší se jim tam práce a hrozí riziko, že dojde k nějakému pochybení, takže určitě zjednodušení
stavebního zákona. I lhůty, které teď jsou, jsou nesmírně dlouhé.
Co se týče druhé věci. Při cestování po senátním obvodu jsem se setkával s občany na venkově a trápí je život
na vesnici, že ten život pomalu skomírá, že se uzavírají provozovny, které tam jsou, že se ruší pošty, zejména v
posledních pěti letech. Chtěl bych pomáhat v tom, aby k tomu nedocházelo.
Zákony, které budou přicházet a budou proti venkovu, které ho nebudou podporovat, tak bych zase já
nepodporoval. Pak si dovedu představit nějakou podporu, co se týká třeba venkovských prodejen a podobně.
Daniel Herman: Rozdělil bych to na dvě roviny. Jednak Senát jakožto horní komora parlamentu, tedy
celostátní témata. Tam bych chtěl rozhodně iniciovat legislativní úpravu toho, co nazýváme souběhem několika
mandátů, které jsou placené ze stejného státního rozpočtu. Ve středověku se to nazývalo mnohoobročnictví. To
je naprosto špatně a mám s tím vlastní zkušenost. Když jsem byl členem vlády, tak jsem byl také poslancem.
Zdůrazňuji, že to bylo gratis. Poslanec jako člen vlády nemůže plnohodnotně vykonávat svůj mandát, protože
nepracuje ve výborech. To je ta důležitá práce, nejen plenární zasedání.
Druhé celostátní téma je odpolitizování mediálních rad ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, to
znamená přesun voleb těchto rad z Poslanecké sněmovny do Senátu.
Druhá rovina je region, tedy obvod. Po cestách a rozhovorech s lidmi bych dal jako prioritu problematiku sucha,
zadržování vody v krajině. Ve spolupráci s ministerstvy životního prostředí a zemědělství bych se chtěl výrazně
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zasadit o zlepšení v této otázce. Potom je to otázka dopravní, která je velkým problémem, a samozřejmě
sociální služby, které jsou zásadní pro širokou část naší společnosti. Co se týká mé bývalé profese, nemůžeme
zapomínat ani na podporu památek a kultury.
Zmíněné řešení sucha je věcí legislativních úprav. Tím, že jsem jako člen vlády měl možnost spolupracovat se
zmíněnými ministerstvy, tak vím, jak se takovéto věci řeší. Ve spolupráci se zastupiteli, starosty konkrétních
obcí bych chtěl tyto podněty přenášet na centrální úroveň. Například jsem se setkal s iniciativami, že lidé, kteří
vlastní pozemky, na kterých historicky byly nějaké vodní nádrže, jsou ochotní je dát k dispozici. Je třeba to
legislativně ošetřit, aby ti lidé nebyli potrestáni, že něco ze svého dávají k dobru celku. Takže ve spolupráci
jednak s lokálními autoritami, s lidmi, kterých se to týká, a s centrálními úřady bych chtěl tímto způsobem stavět
propojení.
Jaké jsou náklady na vaši kampaň, z čeho jste ji platili a kdo je vaším největším sponzorem?
Daniel Herman: Kampaň stále běží, protože druhé kolo je před námi. Chci poděkovat všem, kteří mě podpořili v
kole prvním, a poprosit je o podporu v kole druhém. Kampaň se pohybuje zhruba kolem milionu korun.
Dominantním sponzorem je moje strana, KDU-ČSL. Potom také přispívám z vlastních zdrojů a jsou někteří
drobní dárci, kterým děkuji a kteří přispívají na transparentní účet.
Jan Tecl: Mám transparentní účet, na kterém se lze přesvědčit, jaké je financování kampaně. V prvním kole
částka činila necelý jeden milion korun, v druhém kole je to necelých 100 tisíc korun. Nejvýznamnějším
přispěvovatelem je Občanská demokratická strana, která mi přispěla částkou 300 tisíc korun, potom jsem do
toho vložil finanční prostředky já a také byli drobní přispěvovatelé, kterým bych chtěl poděkovat.
Fakta
Jan Tecl (ODS)
Jan Tecl (ODS)
– zastupitel Kraje Vysočina (od roku 2016)
– starosta rodného Havlíčkova Brodu (od roku 2010)
– v letech 2006–2010 byl radním města
– členem ODS je od roku 2004
– před vstupem do politiky podnikal
– po vstupu do komunální politiky se přihlásil ke studiu oboru veřejná správa na Vysoké škole CEVRO Institut,
kterou úspěšně absolvoval
– v krajských volbách v roce 2012 kandidoval za ODS, ale neuspěl, zastupitelem se stal až ve volbách v roce
2016
– na kandidátce byl původně na 10. místě, ale vlivem preferenčních hlasů skončil nakonec čtvrtý
– v letech 2010, 2013 a 2017 neúspěšně kandidoval ve volbách do Poslanecké sněmovny, přičemž v roce 2017
byl lídrem ODS v Kraji Vysočina
– je rozvedený, má syna
Pokud se do Senátu dostanete, ve kterém výboru byste chtěli zasednout?
Jan Tecl: Pro mě to je velmi jednoduchá otázka, protože pracuji ve veřejné správě, tak by to byl výbor pro
veřejnou správu.
Daniel Herman: Kultura a vzdělání odpovídá tomu, čemu se věnuji dlouhá léta. Vzhledem k tomu, že jsem
schopen vést jednání minimálně ve třech světových jazycích, tak bych si dovedl představit, že bych mohl být
platným členem i v zahraničním výboru.
U jakého konkrétního projednávaného zákona už víte, že byste ho chtěli zamítnout nebo vrátit sněmovně s
pozměňovacími návrhy?
Daniel Herman: Mezi tato témata patří důchodová reforma, to je stále problém, a dostupné bydlení. S tím do
značné míry souvisí otázka sociálního bydlení. Prostě nemůžeme zapomínat na lidi, kteří nemají to štěstí, aby
byli mladí, krásní, zdraví a bohatí, ale jsou i tací, kteří potřebují hustou sociální síť, aby nepadli úplně na dno.
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Fakta
Daniel Herman (KDU-ČSL)
Daniel Herman (KDU-ČSL)
– poslanec v letech 2013–2017, bývalý katolický kněz
– ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky zastával od ledna 2014 do prosince 2017 post ministra kultury
– v letech 1996–2005 byl mluvčím České biskupské konference a v letech 2010–2013 ředitelem Ústavu pro
studium totalitních režimů
– krátce studoval na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích
– absolvoval Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu
– pracoval jako pomocný dělník
– koncem 80. let byl knězem v Táboře, poté se stal tajemníkem českobudějovického biskupa Miloslava Vlka
– po Vlkově jmenování arcibiskupem přešel do Prahy, působil jako šéf arcibiskupova sekretariátu
– později působil na policejním prezidiu
– mezi roky 2008 a 2010 vedl pražskou kancelář Jana Švejnara
– v KDU-ČSL je od května 2013
– v loňských volbách do Poslanecké sněmovny jej porazil díky preferenčním hlasům Jan Čižinský
Jan Tecl: Jeden ze zákonů, které bych určitě nepodpořil, je změna senátního zákona o volbách do Senátu.
Myslím, že co je pro občany nejsložitější, je to, že se neustále mění legislativa a zákony. Čili tuto změnu bych
nepodpořil. Protože jsem konzervativní člověk, tak si myslím, že to, co funguje, by tak mělo zůstat.
Takže by systém voleb do Senátu měl zůstat stejný?
Jan Tecl: Způsob, jakým se teď volí senátoři, je pro mě dostatečný. Naopak si myslím, že je správný – neměly
by být podobné volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu. Měly by být odlišné, už z toho důvodu, že obě
komory parlamentu mají odlišnou roli.
Daniel Herman: Já v tuto chvíli pokládám v senátních volbách dvoukolový model za rozumný a osvědčený.
Nevidím důvod, aby došlo k nějaké radikální změně. Můžeme samozřejmě studovat různé modely v zahraničí,
určitě se inspirovat, ale v tuto chvíli to nevidím jako aktuální téma. Jsme přesvědčený, že funguje. Jistý problém
vidím v tom, že třeba lidem v druhém kole nepřicházejí volební lístky domů, tedy někteří jsou znejistěni. Jsou
tady určitě otazníky, jsou to drobnosti, které by nějakým způsobem asi bylo možné vyladit, ale dvoukolový
systém tak, jak je nastavený, funguje docela dobře.
Je potřeba nějak měnit Ústavu České republiky?
Daniel Herman: Ústava je naprosto zásadním dokumentem státu a měla by se měnit jen ve chvílích, kdy je to
nezbytně nutné. V tuto chvíli nevidím důvod, aby se měnila. V tomto smyslu je i role Senátu velmi zásadní,
protože bez Senátu nelze ústavu měnit.
Jan Tecl: Jsem přesvědčen, že ústava je napsána dobře a kvalitně a nevidím žádný prostor pro to, že by se teď
měnila. Navíc každé otevření této problematiky může přinést riziko, že se do ní dostane třeba i něco, co bychom
si nepřáli. Ústavu bych určitě neměnil. Skutečně by pro to musel být velmi vážný důvod, aby k této změně mohlo
dojít.
Jak vnímáte instrument obecného referenda?
Jan Tecl: Obecné referendum bych určitě nepodpořil, ostatně máme místní referenda, z kterých máme určité
zkušenosti. Vidíme, že řada občanů na místní referenda ani nereaguje, že je nízká volební účast. Myslím, že by
obecné referendum nemělo být.
Daniel Herman: V podstatě se shoduji s kolegou Teclem. Nevidím důvod pro obecné referendum celoplošné,
ale na lokální úrovni jsou určité zkušenosti, které jsou zajímavé, to znamená to, co mají lidé dobře zmapováno,
jestli třeba ve své obci mají chodník, nebo ne, jestli mají sportovní hřiště, nebo ne, či otázka kanalizace. Tam si
dovedu představit, že názor veřejnosti je důležitý, ale jsou tam určité rezervy, třeba že lidé nemají dostatečný
zájem. Na komunální úrovni si to dovedu představit, na celostátní úrovni k tématům vysoce odborným ne. Máme
zastupitelskou demokracii, tedy jediné autentické referendum jsou právě volby, které dávají zvoleným politikům
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mandát, aby se na základě odbornosti a konzultací s odborníky zabývali zahraničněpolitickými, bezpečnostními
a podobnými tématy.
Jaký máte názor na přímou volbu starostů?
Daniel Herman: Přímá volba starostů je model, který někde ve světě pravděpodobně je, ale v tuto chvíli bych
ani zde k nějaké změně nesahal. Jsem přesvědčený o tom, že systém, jak je nastaven, funguje a myslím, že by
se věci měly měnit tehdy, když nefungují.
Jan Tecl: Přímá volba starostů funguje například na Slovensku, respektive je zavedená. Jak funguje, je otázka.
Já bych přímou volbu starostů nepodpořil. Je to z důvodu, že sám jsem starosta a vím, jak obtížné by bylo,
kdybych byl zvolen přímou volbou a zastupitelstvo by bylo z opačné strany politického spektra. Myslím, že by
spolupráce nemohla fungovat a třeba čtyři roky by obec stagnovala. Podle mě je to špatný nápad.

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2618030-senatni-duel-v-chrudimi-podpora-zivota-na-vesnici-ci-resenisucha

Herman: Prioritou je Senát. S Čižinským postup ohledně mandátu
poslance řeší
Téma: Předsednictvo
09.10.2018 denik.cz Strana 0
ČTK

Česko

Pokud místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman zvítězí ve druhém kole senátních voleb na Chrudimsku,
okamžitě rezignuje na post náhradníka ve Sněmovně. Senát totiž považuje za svou prioritu. Herman je za
Prahu prvním náhradníkem KDU-ČSL za zvoleného poslance Jana Čižinského, který by mohl složit mandát
kvůli případnému vstupu do pražské rady. Do Sněmovny by se v takovém případě dostal i druhý z bratrů
Okamurů Hayato, který je druhým náhradníkem Čižinského.
""Senát je pro mě prioritou. Když budu v sobotu zvolen, okamžitě rezignuji na pozici náhradníka v Poslanecké
sněmovně," řekl ČTK Herman. Upřesnil, že by v takovém případě obratem poslal předsedovi Sněmovny
Radku Vondráčkovi (ANO) notářsky ověřený zápis o své rezignaci. "S Janem Čižinským postup koordinujeme,
není to tak, že bychom se něčím překvapili. Známe se dlouho z působení v pražské KDU-ČSL," doplnil
Herman, který v prvním kole senátních voleb na Chrudimsku skončil s 15,13 procenta druhý za Janem Teclem
z ODS, který získal 15,44 procenta.
Čižinský už dříve uvedl, že pokud by zasedl v pražské městské radě, vzdal by se poslaneckého mandátu. V
Praze letos vedl do voleb uskupení Praha Sobě, které skončilo třetí a získalo v 65členném zastupitelstvu 13
mandátů. Nyní Praha Sobě jedná s Piráty a s koalicí Spojené síly pro Prahu, kteří získali rovněž po 13
mandátech, o vytvoření společné pražské rady.
Herman je prvním náhradníkem za poslance Čižinského na sněmovní kandidátní listině lidové strany v
hlavním městě, Hayato Okamura figuruje na místě druhém. Pokud by Herman v senátním finále porazil Tecla a
Čižinský následně bez konzultací s náhradníky opustil Sněmovnu, poslanecký mandát by vznikl bývalému
ministru kultury a senátní by mu zanikl. Na Chrudimsku by se musely konat nové volby.
Herman se ale může pozice sněmovního náhradníka předem vzdát. Pak by za lidovce nastoupil do
poslaneckých lavic starší bratr předsedy protiimigračního hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury
Hayato Okamura. "Samozřejmě budu případně postupovat tak, aby získaný senátní mandát panu Hermanovi
nezanikl a své kroky budu s náhradníky koordinovat," řekl ČTK Čižinský.
Tlumočníka Hayato Okamuru a místopředsedu dolní komory Tomia Okamuru dělí příslušnost k politickým
stranám i názory. Hayato Okamura se například angažoval v pomoci uprchlíkům a o svém sourozenci Tomio
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Okamurovi v jednom z rozhovorů řekl, že se z něho stal populista, který se chytá všech možností, jak se udržet
na politickém výsluní.
"

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/herman-prioritou-je-senat-s-cizinskym-postup-ohledne-poslaneckehomandatu-resi-20181009.html

Herman senátorem, nebo poslancem? Rozhodnout může Ústavní soud
09.10.2018

Téma: Předsednictvo
denikreferendum.cz Strana 0
Jan Gruber

Domov

Bývalý ministr kultury Daniel Herman na Chrudimsku usiluje o zvolení senátorem. Případná rezignace Jana
Čižinského na poslanecký mandát jej ovšem může o místo v Senátu připravit a vrátit jej po roce do Sněmovny.
Vyjednávání o pražské koalici může promluvit do výsledků senátních voleb. Lídr hnutí Praha Sobě Jan Čižinský
prohlásil, že uspěje-li ve volebním klání a získá post radního na magistrátu, vzdá se poslaneckého mandátu. V
takovém případě by na jeho místo jakožto náhradník nastoupil někdejší ministr kultury Daniel Herman, který
se na Chrudimsku uchází o senátorský post. Kdyby ve druhém kole uspěl a Čižinský záhy rezignoval, Herman
by o místo v horní komoře Parlamentu zřejmě přišel a v Chrudimi by se konaly nové volby.
„Jde o teoretický problém, který ovšem v praxi nenastane. Budu-li zvolen senátorem, okamžitě rezignuji na
nástupnictví v Poslanecké sněmovně. Vím, že to není obvyklé, aby někdo rezignoval pouze na nástupnictví,
nikoliv na mandát. Proto celou situaci řeším se zástupci sněmovního mandátového a imunitního výboru. Navíc
jsem v kontaktu s Janem Čižinským, takže je vyloučeno, aby jeden udělal něco, o čem by druhý nevěděl,“ řekl
Deníku Referendum Herman.
Otázka případného Hermanova nástupnictví ve Sněmovně je ale komplikovanější, než jí bývalý ministr
kultury líčí. V roce 2011 totiž legislativní odbor Senátu zpracoval stanovisko, které říká: „Náhradníkovi na funkci
poslance, kterému vznikne mandát poslance dříve, než mandát senátora, zůstane mandát senátora a jeho
poslanecký mandát zanikne dnem zvolení senátorem. Opačně pak platí, že náhradníkovi na funkci poslance,
kterému vznikne mandát senátora dříve, než mandát poslance, zůstane mandát poslance, tedy mandát pozdější
a jeho senátorský mandát zanikne dnem vzniku jeho poslaneckého mandátu.“
Obdobná situace jako dnes, totiž nastala i před sedmi lety, kdy zemřel kladenský senátor Jiří Dienstbier starší a
na Kladensku se konaly doplňovací volby. V nich kandidoval syn někdejšího ministra zahraničních věcí Jiří
Dienstbier mladší, který byl zároveň náhradníkem tehdejšího sociálně demokratického poslance Martina Peciny,
jež se po brněnském sjezdu ČSSD chystal rezignovat na poslanecký mandát.
Pecina vědom si zmíněného stanoviska legislativního odboru Senátu se proto rozhodl vzdát se funkce poslance
ještě před vyhlášením výsledků senátních voleb. „Krok, který učiním teď, jsem chtěl učinit až v dubnu, ale
protože jsem byl seznámen s tím, že výklad naší Ústavy je takový, že bych svým dubnovým krokem učinil nebo
možná způsobil nové doplňovací volby do Senátu, což bych skutečně nerad, tak ho učiním dnes,“ řekl Pecina
na na sklonku března 2011 na půdě Sněmovny a vzdal se mandátu. Dienstbier se stal na dva dny poslancem. A
po zvolení senátorem jej v dolní komoře Parlamentu nahradil Miroslav Svoboda.
Nejasný právní výklad
Ústavní právníci nicméně upozorňují, že popisovaná otázka není zcela jasná. „Čistě z hlediska zákona je výklad
takový, že Herman by v případě zvolení a následné Čižinského rezignace o křeslo v Senátu přišel,“ řekl Deníku
Referendum Marek Antoš působící na katedře ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. „Na druhé
straně lze použít výklad, který sleduje zájem kandidáta a jeho právo ucházet se o volené funkce. Ten by měl dát
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přednost tomu, by se Herman stal senátorem, případně řekl, jakou funkci chce vykonávat,“ doplnil Antoš s tím,
že se přiklání k druhému výkladu.
Opačného názoru je ovšem Antošův kolega z téže katedry Jan Kudrna. „Čižinského prvním náhradníkem je
Herman. Ten teď postoupil do druhého kola v senátních volbách na Chrudimsku. Pokud bude zvolen a pokud
se Čižinský vzdá poslaneckého mandátu až po sobotě, tak Chrudimské čekají nové senátní volby. Pokud by se
Čižinský vzdal mandátu do pátku a Herman byl zvolen senátorem, tak bude senátorem a v sobotu se
poslancem stane Hayato Okamura,“ uvedl Kudrna.
Vedoucí katedry politologie a sociologie z pražské právnické fakulty Jan Kysela se v rozhovoru pro Deníku
Referendum přiklonil k Antošovu stanovisku. Současně upozornil na situaci z roku 2016, kdy se o senátorský
post ucházel tehdejší poslanec a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Jeho prvním náhradníkem tehdy byl v
roce 2014 zvolený senátor, ředitel Zemského hřebčince v Písku Karel Kratochvíle.
Kysela Deníku Referendum řekl, že před dvěma lety vznikla mezi legislativními odbory obou komor Parlamentu,
předsedou Sněmovny a samotným Kratochvílem dohoda, že mu poslanecký mandát nepřipadne, neboť o něj
nestojí. Důvodem byla mimo jiné skutečnost, že volební období Poslanecké sněmovny končilo, zatímco jemu v
Senátu zbývaly ještě čtyři roky. Mládek ovšem ve volebním klání neuspěl, protože ve druhém kole prohrál s
Jaroslavem Větrovským. A připravené řešení tedy nebylo otestováno v praxi.
Vzhledem ke složitosti situace a nejasnému právnímu výkladu je proto možné, že se otázkou nakonec bude
muset zabývat Ústavní soud, který by rozhodl, jaký z mandátů Hermanovi náleží.

http://denikreferendum.cz/clanek/28421-herman-senatorem-nebo-poslancem-rozhodnout-muze-ustavni-soud

Rezignace Čižinského může do Sněmovny posunout Hayata Okamuru.
Herman se chce soustředit na Senát
09.10.2018

Téma: Předsednictvo
e15.cz Strana 0 Komunální volby 2018
ČTK

Pokud místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman zvítězí ve druhém kole senátních voleb na Chrudimsku,
okamžitě rezignuje na post náhradníka v Poslanecké sněmovně. Řekl to s tím, že Senát považuje za svou
prioritu. Herman je za Prahu prvním náhradníkem KDU-ČSL za zvoleného poslance Jana Čižinského, který by
mohl složit mandát kvůli případnému vstupu do pražské rady. Do Sněmovny by se v takovém případě dostal i
druhý z bratrů Okamurů Hayato, který je druhým náhradníkem Čižinského.
„Senát je pro mě prioritou. Když budu v sobotu zvolen, okamžitě rezignuji na pozici náhradníka v Poslanecké
sněmovně,“ řekl Herman. Upřesnil, že by v takovém případě obratem poslal předsedovi Sněmovny Radku
Vondráčkovi (ANO) notářsky ověřený zápis o své rezignaci.
„S Janem Čižinským postup koordinujeme, není to tak, že bychom se něčím překvapili. Známe se dlouho z
působení v pražské KDU-ČSL,“ doplnil Herman, který v prvním kole senátních voleb na Chrudimsku skončil s
15,13 procenta druhý za Janem Teclem z ODS, který získal 15,44 procenta.
Čižinský už dříve uvedl, že pokud by zasedl v pražské městské radě, vzdal by se poslaneckého mandátu. V
Praze letos vedl do voleb uskupení Praha Sobě, které skončilo třetí a získalo v 65členném zastupitelstvu 13
mandátů. Nyní Praha Sobě jedná s Piráty a s koalicí Spojené síly pro Prahu, kteří získali rovněž po 13
mandátech, o vytvoření společné pražské rady.
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Herman je prvním náhradníkem za poslance Čižinského na sněmovní kandidátní listině lidové strany v
hlavním městě, Hayato Okamura figuruje na místě druhém. Pokud by Herman v senátním finále porazil Tecla a
Čižinský následně bez konzultací s náhradníky opustil Sněmovnu, poslanecký mandát by vznikl bývalému
ministru kultury a senátní by mu zanikl. Na Chrudimsku by se musely konat nové volby.
Herman se ale může pozice sněmovního náhradníka předem vzdát. Pak by za lidovce nastoupil do
poslaneckých lavic starší bratr předsedy protiimigračního hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury
Hayato Okamura. „Samozřejmě budu případně postupovat tak, aby získaný senátní mandát panu Hermanovi
nezanikl a své kroky budu s náhradníky koordinovat,“ řekl Čižinský.
Tlumočníka Hayato Okamuru a místopředsedu dolní komory Tomia Okamuru dělí příslušnost k politickým
stranám i názory. Hayato Okamura se například angažoval v pomoci uprchlíkům a o svém sourozenci Tomio
Okamurovi v jednom z rozhovorů řekl, že se z něho stal populista, který se chytá všech možností, jak se udržet
na politickém výsluní.

https://www.e15.cz/clanek/1352132/rezignace-cizinskeho-muze-do-snemovny-posunout-hayata-okamuruherman-se-chce-soustredit-na-senat

Okamurův bratr nebo Herman možná zamíří do Sněmovny
09.10.2018

Téma: Předsednictvo
novinky.cz Strana 0
dan

Domácí

Vyjednávání o pražské vládě bude mít vliv i na složení Sněmovny. Do dolní komory se možná vrátí bývalý
ministr kultury Daniel Herman, nebo nově nastoupí Hayato Okamura (oba KDU-ČSL), bratr šéfa SPD Tomia,
který už v dolní komoře sedí.
Poslaneckého mandátu za KDU-ČSL se totiž vzdá lídr Prahy sobě Jan Čižinský. „Pokud dostanu místo v radě,
tak se určitě vzdám poslaneckého mandátu,“ řekl v pondělí Právu Čižinský.
Exministr kultury Daniel Herman
FOTO: Petr Horník, Právo
Na jeho místo do dolní komory by měl přijít Herman. Ten sice v Praze za lidovce kandidoval jako jednička, ale
přeskákal ho právě Čižinský, oblíbený starosta v Praze 7.
Výsledek voleb do zastupitelstva v Praze
FOTO: David Ryneš, Novinky
Herman se ale dostal do druhého kola senátních voleb. A pokud vyhraje v Chrudimi proti Janu Teclovi z ODS,
tak nastoupí do Sněmovny další náhradník. A tím je právě Hayato Okamura, který usiloval o post senátora v
Praze 8, ale skončil až na pátém místě.

https://www.novinky.cz/domaci/485514-okamuruv-bratr-nebo-herman-mozna-zamiri-do-snemovny.html

Herman: Prioritou je Senát. S Čižinským postup ohledně mandátu
poslance řeší
09.10.2018

Téma: Předsednictvo
prazsky.denik.cz Strana 0
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ČTK
Pokud místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman zvítězí ve druhém kole senátních voleb na Chrudimsku,
okamžitě rezignuje na post náhradníka ve Sněmovně. Senát totiž považuje za svou prioritu. Herman je za
Prahu prvním náhradníkem KDU-ČSL za zvoleného poslance Jana Čižinského, který by mohl složit mandát
kvůli případnému vstupu do pražské rady. Do Sněmovny by se v takovém případě dostal i druhý z bratrů
Okamurů Hayato, který je druhým náhradníkem Čižinského.
""Senát je pro mě prioritou. Když budu v sobotu zvolen, okamžitě rezignuji na pozici náhradníka v Poslanecké
sněmovně," řekl ČTK Herman. Upřesnil, že by v takovém případě obratem poslal předsedovi Sněmovny
Radku Vondráčkovi (ANO) notářsky ověřený zápis o své rezignaci. "S Janem Čižinským postup koordinujeme,
není to tak, že bychom se něčím překvapili. Známe se dlouho z působení v pražské KDU-ČSL," doplnil
Herman, který v prvním kole senátních voleb na Chrudimsku skončil s 15,13 procenta druhý za Janem Teclem
z ODS, který získal 15,44 procenta.
Čižinský už dříve uvedl, že pokud by zasedl v pražské městské radě, vzdal by se poslaneckého mandátu. V
Praze letos vedl do voleb uskupení Praha Sobě, které skončilo třetí a získalo v 65členném zastupitelstvu 13
mandátů. Nyní Praha Sobě jedná s Piráty a s koalicí Spojené síly pro Prahu, kteří získali rovněž po 13
mandátech, o vytvoření společné pražské rady.
Herman je prvním náhradníkem za poslance Čižinského na sněmovní kandidátní listině lidové strany v
hlavním městě, Hayato Okamura figuruje na místě druhém. Pokud by Herman v senátním finále porazil Tecla a
Čižinský následně bez konzultací s náhradníky opustil Sněmovnu, poslanecký mandát by vznikl bývalému
ministru kultury a senátní by mu zanikl. Na Chrudimsku by se musely konat nové volby.
Herman se ale může pozice sněmovního náhradníka předem vzdát. Pak by za lidovce nastoupil do
poslaneckých lavic starší bratr předsedy protiimigračního hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury
Hayato Okamura. "Samozřejmě budu případně postupovat tak, aby získaný senátní mandát panu Hermanovi
nezanikl a své kroky budu s náhradníky koordinovat," řekl ČTK Čižinský.
Tlumočníka Hayato Okamuru a místopředsedu dolní komory Tomia Okamuru dělí příslušnost k politickým
stranám i názory. Hayato Okamura se například angažoval v pomoci uprchlíkům a o svém sourozenci Tomio
Okamurovi v jednom z rozhovorů řekl, že se z něho stal populista, který se chytá všech možností, jak se udržet
na politickém výsluní.
"

https://prazsky.denik.cz/zpravy_region/herman-prioritou-je-senat-s-cizinskym-postup-ohledne-poslaneckehomandatu-resi-20181009.html

Šance pro dalšího Okamuru? Herman chce do Senátu
09.10.2018

Téma: Předsednictvo
tyden.cz Strana 0
ČTK

Politika

Pokud místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman zvítězí ve druhém kole senátních voleb na Chrudimsku,
okamžitě rezignuje na post náhradníka ve sněmovně. Senát považuje za svou prioritu. Herman je za Prahu
prvním náhradníkem KDU-ČSL za zvoleného poslance Jana Čižinského, který by mohl složit mandát kvůli
případnému vstupu do pražské rady. Do sněmovny by se v takovém případě dostal i druhý z bratrů Okamurů
Hayato, který je druhým náhradníkem Čižinského.
Podobnou cestu loni zvolil senátor ČSSD Karel Kratochvíle, aby nemusel nastoupit do sněmovny za stranického
kolegu Vítězslava Jandáka, který o poslanecký mandát přišel zvolením do Rady Českého rozhlasu.
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"Senát je pro mě prioritou. Když budu v sobotu zvolen, okamžitě rezignuji na pozici náhradníka v Poslanecké
sněmovně," řekl Herman. Upřesnil, že by v takovém případě obratem poslal předsedovi sněmovny Radku
Vondráčkovi (ANO) notářsky ověřený zápis o své rezignaci.
"S Janem Čižinským postup koordinujeme, není to tak, že bychom se něčím překvapili. Známe se dlouho z
působení v pražské KDU-ČSL," doplnil Herman, který v prvním kole senátních voleb na Chrudimsku skončil s
15,13 procenta druhý za Janem Teclem z ODS, který získal 15,44 procenta.
Kratochvíle zvolil cestu předběžného prohlášení formou notářského zápisu, jímž se vzdal postavení
poslaneckého náhradníka, řekl ústavní právník a tajemník senátní ústavní komise Jan Kysela. Senátor to podle
něj učinil po projednání s legislativními odbory obou parlamentních komor, aby postupoval v souladu se
způsobem vzdání se mandátu zákonodárce. Poprvé tak učinil už předloni při volbách do Senátu poslanec a
tehdejší ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD).
Čižinský už dříve uvedl, že pokud by zasedl v pražské městské radě, vzdal by se poslaneckého mandátu. V
Praze letos vedl do voleb uskupení Praha Sobě, které skončilo třetí a získalo v 65členném zastupitelstvu 13
mandátů. Nyní Praha Sobě jedná s Piráty a s koalicí Spojené síly pro Prahu, kteří získali rovněž po 13
mandátech, o vytvoření společné pražské rady.
Herman je prvním náhradníkem za Čižinského na sněmovní kandidátní listině lidové strany v hlavním městě,
Hayato Okamura figuruje na druhém místě. Pokud by Herman v senátním finále porazil Tecla a Čižinský
následně bez konzultací s náhradníky opustil Sněmovnu, poslanecký mandát by vznikl bývalému ministru
kultury a senátní by mu zanikl. Na Chrudimsku by se pak musely konat nové volby.
Herman se ale může pozice sněmovního náhradníka předem vzdát. Pak by za lidovce nastoupil do
poslaneckých lavic starší bratr předsedy protiimigračního hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury
Hayato Okamura. "Samozřejmě budu případně postupovat tak, aby získaný senátní mandát panu Hermanovi
nezanikl a své kroky budu s náhradníky koordinovat," řekl Čižinský.
Tlumočníka Hayato Okamuru a místopředsedu dolní komory Tomia Okamuru dělí příslušnost k politickým
stranám i názory. Hayato Okamura se například angažoval v pomoci uprchlíkům a o svém bratru v jednom z
rozhovorů řekl, že se z něho stal populista, který se chytá všech možností, jak se udržet na politickém výsluní.

https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/sance-pro-dalsiho-okamuru-herman-chce-do-senatu_498937.html

Bratři Okamurové se mohou potkat ve Sněmovně, nahrávají tomu
povolební změny
09.10.2018

Téma: Předsednictvo
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Zprávy / Volby

Pokud místopředseda KDU-ČSL Daniel Herman zvítězí ve druhém kole senátních voleb na Chrudimsku,
rezignuje na post náhradníka ve Sněmovně. Senát podle svých slov považuje za prioritu. Herman je prvním
náhradníkem za poslance Jana Čižinského, který by mohl složit mandát kvůli případnému vstupu do pražské
rady. Povolební přeskupování funkcí by nakonec mohlo dostat do Sněmovny Hayato Okamuru.
„Senát je pro mě prioritou. Když budu v sobotu zvolen, okamžitě rezignuji na pozici náhradníka v Poslanecké
sněmovně,“ řekl Herman. Upřesnil, že by v takovém případě obratem poslal předsedovi Sněmovny Radku
Vondráčkovi notářsky ověřený zápis o své rezignaci.
V takovém případě by se do Sněmovny za KDU-ČSL dostal druhý z bratrů Okamurů Hayato, který je druhým
náhradníkem Čižinského.
„S Janem Čižinským postup koordinujeme, není to tak, že bychom se něčím překvapili. Známe se dlouho z
působení v pražské KDU-ČSL,“ doplnil Herman, který v prvním kole senátních voleb na Chrudimsku skončil s
15,13 procenta druhý za Janem Teclem z ODS, který získal 15,44 procenta. Podle ústavního právníka se
náhradnictví vzdát nelze
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Otázkou však je, jestli se vůbec Daniel Herman náhradnictví vzdát může. Podle Jana Kudrny z katedry
ústavního práva Univerzity Karlovy by se mohl Herman zříci pozice náhradníka jen při „kreativním“ výkladu
Ústavy.
Kudrna tím naráží na podobnou situaci, jež nastala v loňském roce. Tehdy se týkala mandátu Václava Valhody,
který v dolní komoře nahradil Vítězslava Jandáka. Když Valhoda vystřídal prvního náhradníka v pořadí Karla
Kratochvíle, vzdal se “náhradnictví” formou notářského zápisu. Mandátový a imunitní výbor Sněmovny to tehdy
akceptoval.
„Jenže jednací řád nic takového nezná, Ústava také ne. Nezná to ani volební zákon. Jasně dané však je, kdy
mandát vzniká a kdy zaniká. Jsem senátor, stanu se poslancem - podle Ústavy nemůžu být v obou funkcích.
Poslanecký mandát mi vznikl a tím vykrátil senátorskou funkci. K tomu, že by se někdo mohl vzdát náhradnictví,
já nevidím právní základ. Ostatně pro případ rozpuštění politické strany volební zákon nakládá úplně jinak s
mandátem a náhradnictvím. Takže pouhý odkaz na analogii není automaticky na místě,“ vysvětlil redakci
iDnes.cz ústavní právník Jan Kudrna.
Čižinský už dříve uvedl, že pokud by zasedl v pražské městské radě, vzdal by se poslaneckého mandátu. V
Praze letos vedl do voleb uskupení Praha Sobě, které skončilo třetí a získalo v 65členném zastupitelstvu 13
mandátů. Nyní Praha Sobě jedná s Piráty a s koalicí Spojené síly pro Prahu, kteří získali rovněž po 13
mandátech, o vytvoření společné pražské rady (více podrobností čtěte v článku Pražského primátora si nárokují
Piráti i Čižinský, nejdřív vyřeší program ).
Druhým náhradníkem za Čižinského je Hayato Okamura
Herman je prvním náhradníkem za poslance Čižinského na sněmovní kandidátní listině lidové strany v
hlavním městě, Hayato Okamura figuruje na místě druhém. Pokud by Herman v senátním finále porazil Tecla a
Čižinský následně bez konzultací s náhradníky opustil Sněmovnu, poslanecký mandát by vznikl bývalému
ministru kultury a senátní by mu zanikl. Na Chrudimsku by se pak musely konat nové volby.
Herman se však může pozice sněmovního náhradníka vzdát předem. Pak by za lidovce nastoupil do
poslaneckých lavic starší bratr předsedy protiimigračního hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury
Hayato Okamura. „Samozřejmě budu případně postupovat tak, aby získaný senátní mandát panu Hermanovi
nezanikl a své kroky budu s náhradníky koordinovat,“ řekl Čižinský.
Tlumočníka Hayato Okamuru a místopředsedu dolní komory Tomia Okamuru dělí příslušnost k politickým
stranám i názory. Hayato Okamura se například angažoval v pomoci uprchlíkům a o svém sourozenci Tomio
Okamurovi v jednom z rozhovorů řekl, že se z něho stal populista, který se chytá všech možností, jak se udržet
na politickém výsluní.

https://volby.idnes.cz/daniel-herman-senatni-volby-rezignace-nahradnictvi-poslanecka-snemovna-kdu-csl-g01/volby.aspx?c=A181009_132415_volby_mpl
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Budoucí senátoři odmítají referendum o EU
10.10.2018

Téma: Předsednictvo
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Kateřina PERKNEROVÁ

Téma

Především jako pojistku demokracie a ochránce Ústavy ČR vnímají horní parlamentní komoru finalisté
senátních duelů.
„Jeho význam narůstá v době, kdy některé politické strany zastoupené ve sněmovně mají tendenci ho
zrušit,“ míní například pirátský kandidát v Praze 8 Lukáš Wagenknecht. Objevují se i hlasy, které volají po
rozšíření pravomocí horní komory. Rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek si třeba umí představit, že
„by mediální rady, které kontrolují veřejnoprávní média, byly jmenovány na základě souhlasu Senátu a nikoliv
sněmovny tak, jak je to dosud“. Podobně to vidí i Daniel Herman v Náchodě či Marek Hilšer v Praze 2.
O ODCHODU Z UNIE NE
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Takřka plošný, a to odmítavý souzvuk, panuje v pohledu na možnost hlasování v obecném referendu o
vystoupení z EU. Většina argumentuje brexitem.
„Obecné referendum je dobrý sluha, ale zlý pán. A co se týče tématu vystoupení z EU, to snad raději
vůbec neotevírat. Kam bychom jinam šli?“ míní Pavel Fischer (NK) v Praze 12. Hlasování o tomto zásadním
kroku v jednorázovém referendu připouštějí dvě soupeřky v Prostějově, Jitka Chalánková (NK) a Božena
Sekaninová ková Sekaninutnosti z ČSSD. Ta hovoří o nastavení podmínek, aby nedošlo ke zneužití plebiscitu.
Její stranický kolega Jan Látka v Domažlicích pouze uvedl, že je pro zavedení obecného referenda, aniž by
vylučovalo rozhodování o vystoupení z EU.
O víkendu budou lidé rozhodovat i o tom, jak moc se vládě ztíží její práce.
Vládní koalice ANO a ČSSD nemůže získat senátní většinu, takže bude asi častěji čelit vráceným zákonům.
A k jejich přehlasování nemá ve sněmovně potřebných 101 hlasů.
O co by usilovali v Senátu
Deník oslovil všech padesát postupujících senátních finalistů s dotazem „Jaký zákon byste chtěl/a v případě
úspěchu prosadit v nejbližší době?“ V termínu odpovědělo 37 z nich. Až na jednoho deklarovali, že v případě
úspěchu nepodpoří zákon o obecném referendu, který by obsahoval možnost hlasovat o vystoupení ČR z
Evropské unie. Pouze sociální demokrat Jan Látka (Domažlice) uvedl, že podporuje obecné referendum bez
omezení. Naprostá většina kandidátů nebude usilovat o změnu Ústavy ČR kvůli posílení pravomocí Senátu.
Přinášíme odpovědi některých senátních finalistů.
Jaký zákon byste chtěl/a v případě úspěchu prosadit v nejbližší době?
TEPLICE
Jaroslav Kubera
(ODS) Jsem příznivcem
výměn zákona za zákon, paragrafu za paragraf. Přijímat bychom měli pouze
zákony, které jsou nezbytné. Chci prosadit, aby tzv. dotčené orgány s kulatým razítkem byly pouze
připomínkovým místem. Aby musely řádně zdůvodnit své stanovisko a ne pouze dát na papír razítko. A to
stanovisko by nebylo „právem veta“.
Zdeněk Bergman
(SEN 21) Budu usilovat o dílčí změny ve školském zákoně, které budou směřovat k vyšší autonomii škol,
efektivnějšímu financování či organizačně méně náročným maturitám.
ČESKÉ BUDĚJOVICE
Ladislav Faktor
(ODS) Téměř polovinu zákonů by bylo potřeba zrušit. Upřednostňuji, aby lidi byli co nejsvobodnější, protože
nejsou hloupí, což si o nich myslí řada politiků.
Jiří Šesták
(STAN+HOPB) V dalším období v senátorské roli bych podporoval zákon o hospicové péči a také novelu
zákona o dětských domovech zaměřenou na přechod dětí z dětských domovů do normálního života. A jako třetí
doporučuji změnu, která by znamenala, aby mosty přešly na stát a obce by nebyly v budoucnu ohroženy
takovými výdaji, které by neumožňovaly další jejich rozvoj a existenci.
CHOMUTOV
Martina Chodacká
(ANO): Je třeba upravit legislativu a zákony v České republice, které by změnily jak systém vzdělávání našich
lékařských i nelékařských pracovníků, tak i podmínky pro zaměstnávání cizinců v českém zdravotnictví.
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Přemysl Rabas
(SEN 21): Na stůl bych položil návrh změn, které by ve výsledku znamenaly zlepšení situace na sídlištích.
Chystáme se zlepšit postavení sdružení vlastníků bytových jednotek před spekulanty s bydlením.
Stačí i drobné změny v zákoně.
PRAHA 8
Lukáš Wagenknecht
(Piráti) Určitě chci podpořit zákon o NKÚ, který leží na stole už dlouhou
dobu a stále nebyl dotažen do konce. Naopak jsem proti zákonu o státní službě, který nás
vrací o několik let zpět.
Pavel Dungl
(TOP 09+STAN) Chtěl bych prosadit úpravu zákona o vzdělávání středního zdravotnického personálu tak, aby
po absolutoriu střední zdravotnické školy získala zdravotní sestra plné kompetence ke své práci.
CHRUDIM
Jan Tecl
(ODS+STAN+STO)
Zákon o právu občana na digitální
službu. Ve zkratce to znamená, že občan má právo (nikoliv povinnost) jednat s úřady elektronicky.
Daniel Herman
(KDU-ČSL) Chtěl bych prosadit zákon o sociálním bydlení, který by zamezil obchodu s chudobou.
PRAHA 12
Pavel Fischer (NK) Starostové z mého volebního obvodu mě upozornili na dva zákony, jejichž současná podoba
jim komplikuje život. Jsou to zákon o hlavním městě
Praze a památkový zákon. Na ty bych se podíval jako první.
Eva Tylová
(Piráti + LES) Budu usilovat o novelu stavebního zákona. Poslední novela stavebního zákona z letošního roku
vzala občanům práva se bránit proti stavbám, které razantně zhoršují komfort jejich bydlení.
BRNO – MĚSTO
Mikuláš Bek
(Zel/ODS/STAN/
TOP 09) Rád bych se pokusil o novelizaci několika zákonů tak, aby bylo možné zakládat domovy
seniorů pro bývalé zaměstnance jejich zaměstnavateli.
Jaromír Ostrý
(ANO) Zákony jsou samozřejmě potřebné, to nezpochybňuji, ale jako bod číslo jedna dnes vidím spojovat lidi.
NÁCHOD
Pavel Bělobrádek
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(KDU-ČSL) Spíše bych se soustředil na prosazování návrhů KDU-ČSL, zejména co se týká reformy penzí,
zrovnoprávnění maminek seniorek, dostupného bydlení či další snížení daní pracujícím rodičům a samozřejmě
pomoc rodinám zdravotně postižených.
Martin Červíček
(ODS) Mou prioritou bude prosazení systémového financování oprav krajských silnic.
Chci se zasadit o změnu legislativy upravující činnost Policie ČR s ohledem na aktuální bezpečnostní priority.
Foto autor| FOTO: DENÍK, ČTK, SENÁT, PSP ČR
O autorovi| redaktorka centrální redakce Deníku
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Do boje o křeslo v Senátu postoupil Tecl a Herman
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Volební speciál

Havlíčkův Brod, Chrudim -V prvním kole senátních voleb 2018 ve volebním obvodu Chrudim jasně zvítězili
současný starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS) a bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).
Oběma dalo svůj hlas přes sedm tisíc voličů a jako jediní dosáhli výsledku přes patnáct procent hlasů.
Jan Tecl získal 7 740 hlasů. „Přiznám se, že jsem udělal maximum pro to, abych byl úspěšný, ale
myslím si, že vyhrát mohl kdokoliv. Bylo to otevřené do poslední chvíle a postoupit mohl kterýkoliv ze čtyřech
nebo pěti kandidátů, kteří byli v popředí,“ podělil se Tecl o své dojmy bezprostředně po sečtení hlasů.
Vítěz prvního kola senátních voleb neskrýval o víkendu nadšení. „Samozřejmě, že mám radost. Ale důležitější
než radost je, že si nesmírně vážím všech, kteří mě podporovali, všech kteří mi dali svůj hlas, ale i těch, kteří mi
ten hlas nedali, ale k senátním volbám přišli. Protože tím vlastně řekli, že jim na Senátu záleží, a to je důležité,“
ocenil Tecl. V příštích dnech bude pokračovat ve své kampani. „Kampaň budu vést tak, jak jsem ji vedl do této
doby. To znamená zejména kontaktní kampaň, setkávat se s lidmi a debatovat s nimi o motivech, proč chci do
Senátu a co mě vedlo k tomu kandidovat,“ prozradil Tecl.
Jeho další cesta povede nejspíše na Havlíčkobrodsko.
„Ještě nevím, kam pojedu jako první. Pravděpodobně to bude Chrudim, protože je to největší město v našem
senátním obvodu, anebo to bude rodná Chotěboř,“ zamyslel se Tecl.
Daniel Herman skončil na druhém místě se 7 586 hlasy. „Vážení přátelé, děkuji za vaši podporu. Velice
si jí vážím, protože díky vám jsem se dostal do druhého kola senátních voleb. Ale není ještě dobojováno. Příští
víkend, 12. a 13. října, je druhé kolo.
Prosím přijďte podpořit další kandidáty KDU-ČSL, protože jenom díky vašim hlasům budeme moci dělat kvalitní
poctivou a politiku,“ poděkoval Herman na svém oficiálním facebookovém profilu.
Foto popis| Mgr. Jan Tecl, MBA
Foto popis| Mgr. Daniel Herman
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Úspěšnou dvojici kandidátů dělily jen desetiny procenta
10.10.2018

Téma: Předsednictvo
Pardubický týden Strana 11
(man)

Zprávy z kraje

Chrudimsko - V senátním volebním obvodě 44, který zahrnuje velkou část Chrudimska a Havlíčkobrodska, jsme
byli svědky napínavého souboje.
Už první sečtená čísla naznačovala, že by ve dvojici jistých postupujících neměl chybět kandidát
lidovců Daniel Herman. Na druhém místě byla ale tlačenice. Zpočátku na něm figurovala Lucie Orgoníková
(ČSSD), na kterou se ale brzy začali dotahovat nezávislí kandidáti z řad nezávislých starostů. Prvním z nich byl
Miroslav Krčil z Hlinska, jenž se dokonce objevil na postupové druhé pozici.
Dalším, kdo výrazně promlouval do průběžných výsledků, byl starosta obce Vysočina Tomáš Dubský.
Vše se ale změnilo ve chvíli, kdy se v součtech objevila čísla z havlíčkobrodských volebních okrsků. Díky těmto
hlasům pak došlo na mocný finiš havlíčkobrodského starosty Jana Tecla, jenž nakonec výsledkově překonal i do
té doby vedoucího Daniela Hermana. Jan Tecl tedy postupuje do druhého kola senátní volby se ziskem 15,44
% hlasů, zatímco pro Daniela Hermana se vyslovilo 15,13 % voličů.
SYLOR PROPADL
Miroslav Krčil na třetím místě přesvědčil 11,55 % voličů, pro Lucii Orgoníkovou se vyslovilo 9,94 % a pro
Tomáše Dubského hlasovalo 9,78 % . Zcela propadl kandidát Koruny České Augustin Karel Andrle Sylor. V
urnách skončilo jen 0,36 % lístků s jeho jménem.
Foto popis|
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