
 

 

 

SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST 

 66. USNESENÍ 

z 13. schůze, konané dne 2. června 2021 

k vyslovení neschopnosti Miloše Zemana vykonávat úřad prezidenta republiky  

 

 

po zpravodajské zprávě předsedy Pavla Fischera a po rozpravě 

 

 

 

 

VÝBOR 

 

 

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR přijmout usnesení, které je uvedeno v příloze tohoto 

usnesení; 

 

II. pověřuje předsedu výboru senátora Pavla Fischera, aby předložil toto usnesení 

předsedovi Senátu Parlamentu ČR. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavel Fischer v.r.        Tomáš Czernin v.r. 

předseda výboru      ověřovatel výboru 

  



 

 

 

SENÁT 

PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

 XXX.  

USNESENÍ SENÁTU 

z XX. schůze, konané dne X. června 2021 

k vyslovení neschopnosti Miloše Zemana vykonávat úřad prezidenta republiky  

 

 

Senát PČR 

 

vědom si své nenahraditelné funkce při ochraně ústavního systému a jeho funkčnosti a s 

ohledem na základní hodnoty, na nichž je Ústava vystavěna, 

I. vyslovuje se v souladu s ust. čl. 66 (věta první) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava 

ČR, ve znění pozdějších ústavních zákonů, že Miloš Zeman není schopen vykonávat úřad 

prezidenta republiky; 

II. připomíná  

1. usnesení Senátu Parlamentu ČR č. 171 z 11. schůze, konané dne 21. dubna 2021, 

ke vztahům mezi Českou republikou a Ruskou federací v souvislosti s útoky ve 

Vrběticích; 

2. usnesení Senátu Parlamentu ČR č. 415. z 23. schůze, konané dne 20. května 2020, 

k pokusům Čínské lidové republiky o vměšování do vnitřních záležitostí České 

republiky; 

3. usnesení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost č. 11 ze 3. schůze, konané 

dne 2. prosince 2020, k zahraniční politice ČR a bezpečnosti prezidenta republiky; 

4. usnesení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost č. 131 ze 14. schůze, 

konané dne 16. května 2018, ke zprávě zpravodajských služeb pro prezidenta 

republiky o výskytu jedu novičok v České republice; 

5. usnesení Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost č. 128 ze 13. schůze, 

konané dne 3. dubna 2018, k prohlášením Miloše Zemana a jeho nejbližších 

spolupracovníků; 

III. pověřuje předsedu Senátu, aby o tomto usnesení informoval předsedu Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR, předsedu vlády a prezidenta.  

 

předseda Senátu 

 

ověřovatel Senátu 

 


