Je v pořadí druhým novodobým senátorem, členem Senátu Parlamentu ČR z
Kolína, když jeho předchůdcem, ve volebním období let 2002 – 2008, byl MUDr. Jan
Rakušan. MUDr. Pavel Lebeda byl senátorem zvolen v senátních volbách, které se jako 1.
volební kolo konaly ve dnech 17. a 18. října 2008. 2. volební kolo pak proběhlo o týden
později, tedy ve dnech 25. a 26. října 2008. Z 1. volebního kola, spolu s MUDr. Lebedou,
kandidátem bez stranické příslušnosti za Českou stanu sociálně demokratickou, který
obdržel 25,53 % hlasů, postoupil dále Jiří Buřič, kandidát Občanské demokratické strany
se ziskem 24,60 % odevzdaných hlasů. 2. kolo tohoto většinového volebního systému pak
dopadlo tak, že MUDr. Pavel Lebeda získal 59,96 a Jiří Buřič 40,04 % odevzdaných
hlasů. Důležité je konstatování, že tyto volby proběhly v senátním obvodu č. 42, který
zahrnoval území bývalého okresu Kolín bez Černokostelecka, část Poděbradska a obec
Mochov spolu s městem Čelákovice. Kolínskou senátní kancelář si MUDr. Lebeda zřídil
v ulici Karolíny Světlé č. 147.

Senátor Parlamentu České republiky, MUDr. Pavel Lebeda
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(Foto Pavel Pobříslo)

Tzv. strukturovaný životopis MUDr. Pavla Lebedy je následující:
30.6.1940
1946 – 1957
1957 – 1963
1963 – 1964
1963 – 1967
1966 – 1968
1967 – 1974
1967
1967
1967 – 1974
1970
1974 – 1978
1978 – 2003
1994
1997 – 2003
2000
2002 – 2005
2003 – 2008
2004 – 2007
2006
2008

narozen ve Zbraslavi nad Vltavou
jedenáctiletá střední škola Český Krumlov
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, titul MUDr.
vojenská základní služba
nemocnice Brandýs nad Labem, chirurgie, sekundární lékař,
chirurg (s výjimkou doby trvání vojenské základní služby)
člen KSČ, členství v době normalizace odmítl obnovit
Fakultní nemocnice na Bulovce, ARO, anesteziolog
vzdělávání, přednášková a publikační činnost v oblasti svodné a
spinální anestézie a první pomoci
specializační atestace v oboru chirurgie
školitel, Institut pro další vzdělávání lékařů
specializační atestace v oboru anesteziologie, resuscitace a
intenzivní péče
nemocnice Sušice, ARO, primář nelůžkového ARO
nemocnice Kolín, ARO, primář
spoluzakladatel Lékařského odborového klubu
podíl na organizaci „Kolínských dnů regionální anestézie“
lektor Českého červeného kříže
Český červený kříž, viceprezident
Zdravotnická záchranná služba Kolín.
Primář zdravotnické záchranné služby Kolín
zastupitel Kolína (za ČSSD–bez stranické příslušnosti), člen Komise
zdravotní a sociální a Komise pro hospodaření s byty a nebytové
prostory Rady města Kolín
senátor PČR za volební obvod č. 42 Kolín

V Senátu Parlamentu ČR zastává MUDr. Pavel Lebeda následující funkce:
- Místopředseda výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
- Člen podvýboru pro sport, Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, liská práva a petice
- Člen stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
- Náhradník stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
- Člen senátorského klubu České strany sociálně demokratické
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