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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České
republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením
činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v
Senátu se zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
Sídlo: Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1, 118 01
IČO: 63839407
ID datové schránky: 44iaeqj
Telefon: ústředna +420 257 071 111, Informační centrum +420 257 075 707
E-mail: epodatelna@senat.cz
Webová adresa: www.senat.cz
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2. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2020
Rok 2020 se do historie Kanceláře Senátu zapíše jako v mnoha
koronavirové pandemie, která již zkraje roku zachvátila celý svět,
Senátu už v prvním měsíci roku tragická událost, když dne 20.
předseda Senátu Jaroslav Kubera. Rozloučení se státníkem,
primátorem Teplic a mimořádným člověkem Jaroslavem Kuberou
v pražském Rudolfinu a taktéž v jeho domovských Teplicích.

ohledech náročný. Kromě
postihla Senát a Kancelář
ledna 2020 náhle zemřel
senátorem, dlouholetým
se konalo 3. února 2020

Funkce předsedy Senátu se následně ujal senátor Miloš Vystrčil, kterého dne 19. února 2020
zvolilo plénum Senátu. Dosavadní předseda senátorského klubu ODS obdržel v tajné volbě 52
ze 76 odevzdaných hlasů. „(…) chci říci, že platí, že se budu snažit, aby Senát nadále plnil roli
ústavní pojistky, roli hlídače exekutivy a nakonec roli jakési kotvy, protože Senát je instituce,
která, v případě, že by přišla nějaká bouře či vichr, dokáže zařídit, aby Česká republika zůstala
na místě, aby nebyla zavanuta někam do neznáma, případně dokonce do ztracena. V tomto
smyslu jsem přesvědčen, že Senát napříč stranami je ochoten pracovat a navzájem se
domlouvat,“ avizoval Miloš Vystrčil ke svému zvolení do nové funkce.
V doplňovacích volbách, které se konaly v Teplicích v červnu téhož roku, pak voliči vyslali
do Senátu teplického primátora Hynka Hanzu.
Pandemie koronaviru, která v prvním čtvrtletí roku zaplavila doslova celý svět, si vyžádala
přísná opatření i v Kanceláři Senátu. Ustaven byl krizový štáb v čele s vedoucí Kanceláře
Senátu Janou Vohralíkovou. Kromě dalšího byl v rámci přijatých opatření omezen přístup osob
do sídla Senátu, byly zrušeny hromadné akce a zavedena nejpřísnější hygienická pravidla. Díky
opatřením pak byl po celý rok 2020 zabezpečen chod Senátu jakožto primárně ústavní instituce,
která spolu s Poslaneckou sněmovnou vykonává dle Ústavy ČR moc zákonodárnou.
Právě mimořádná koronavirová situace a nezbytnost přijímat bezodkladná legislativní opatření
s sebou přinesla také značné požadavky na legislativní a organizační útvar Kanceláře Senátu.
Za ztížené situace musely v extrémně krátkém čase zajistit přípravu a realizaci schůzí orgánů
Senátu i pléna Senátu, a to po stránce legislativní i organizační. V roce 2020 se přitom
senátorky a senátoři sešli na historicky nejvyšším počtu schůzí Senátu konaných během
jednoho roku. Návrhy „koronavirových“ zákonů, které byly předkládány Senátu v rámci
nouzového stavu, navíc byly mnohdy projednávány ve zkráceném jednání. Celkem se
v průběhu roku 2020 konalo 17 schůzí Senátu, které proběhly ve 28 jednacích dnech.
Senátorky a senátoři na nich přijali 209 usnesení.
Zahraniční a protokolární aktivity Senátu a jeho představitelů byly sice vzhledem k pandemické
situaci limitovány, přesto se v této oblasti v roce 2020 udály dvě mimořádné akce, které
rozhodně stojí za vyzdvižení. První touto událostí byla návštěva ministra zahraničních věcí
Spojených států amerických M. R. Pompea a jeho vystoupení v Jednacím sále českého Senátu
dne 12. 8. 2020. O dva týdny později, konkrétně ve dnech 29. 8. až 5. 9. 2020 následovala
další mimořádná zahraniční aktivita, a to cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila s delegací na
Taiwan. Obě události si vyžádaly maximální nasazení odboru protokolu, zahraničního odboru i
tiskové tajemnice Senátu, protože příprava i průběh obou akcí s sebou nesly veliký zájem
veřejnosti a médií, a to v České republice i po celém světě.
V první polovině října roku 2020 se pak konaly řádné volby do jedné třetiny Senátu
a 11. listopadu 2020 bylo zdárně zahájeno 13. funkční období Senátu. Vedením horní komory
Parlamentu byl volbou valné většiny senátorek a senátorů pověřen opět předseda Miloš Vystrčil.
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Kancelář Senátu v průběhu roku prošla organizačními změnami, v rámci nichž byly mimo jiné
zrušeny sekce nebo ustaven odbor marketingu a PR, resp. odbor komunikace.
Souhrnem lze konstatovat, že se Kancelář Senátu zdárně vyrovnala se všemi pozitivními
i negativními skutečnostmi, které rok 2020 přinesl, a zajistila chod Senátu a zázemí
pro funkcionáře, orgány Senátu, senátorské kluby i senátory v nejvyšší možné kvalitě.
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3. PŘEHLED ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

3.1 Odbor legislativní
Legislativní odbor plnil úkoly, které Kanceláři Senátu vyplývají z činnosti Senátu, hlavně ty
spojené se zákonodárstvím. Konkrétně se jednalo o poskytování služby legislativní povahy
senátorům, prováděné především formou písemných informací k postoupeným návrhům
zákonů či senátorským iniciativám. Obdobný servis poskytoval legislativní odbor i ohledně
mezinárodních smluv zasílaných Senátu vládou k vyslovení souhlasu k ratifikaci.
Smyslem informací bylo představit základní údaje o projednávané věci, přiblížit obsah
navrhované úpravy, shrnout legislativní proces, postihnout další právní souvislosti a upozornit
na případné věcně-právní a legislativní nedostatky, jakož i přinést náměty na odstranění
vytýkaných nesrovnalostí. V roce 2020 legislativní útvar vypracoval 157 informací, z toho
137 k návrhům zákonů a 20 k mezinárodním smlouvám. V rámci podaného přehledu se
jednalo o 39 zcela nových zákonných úprav a 5 senátorských iniciativ.
Cílem odboru bylo podávání odborných stanovisek v co nejvyšší kvalitě a tak, aby byla
využitelná již při přípravě senátorů na projednání v senátorských klubech a orgánech Senátu.
Zaměstnanci odboru se dále pravidelně zúčastňovali schůzí orgánů Senátu a pléna, kde byli
nápomocni při přípravě a podávání pozměňovacích návrhů, stejně jako i konečného znění
usnesení Senátu i jeho orgánů.
Rok 2020 byl pro práci legislativního odboru mimořádným v mnoha ohledech. Již v lednu
nastolil Parlament vysoké tempo při schvalování zákonů, aby ho od března ještě zintenzivnil, a
to především kvůli pandemii covid-19. V důsledku tzv. krizových opatření byli legislativci nuceni
poskytovat své služby nejen běžným, ale ve značné míře též distančním způsobem.
Průvodním jevem „nouzového zákonodárství“, které činnost Parlamentu provázelo
od jara až do konce roku 2020, byl enormní tlak na rychlost a kreativitu legislativců
při poskytování jejich služeb, neboť návrhy zákonů byly projednávány často
ve zkráceném jednání, někdy v řádu hodin.
Vedle „koronavirových“ návrhů zákonů se musel legislativní odbor vypořádat s běžnou
legislativou, jejíž hlavní nápor přišel mezi tzv. pandemickými vlnami. To vše znamenalo, že
v roce 2020 poskytl legislativní odbor nejvyšší počet informací a konzultací za dobu svého
působení.
Opomenout nelze ani skutečnost, že v říjnu 2020 proběhly volby do jedné třetiny Senátu.
V této souvislosti participoval legislativní odbor prostřednictvím odborných konzultací
a stanovisek ústavně-právní povahy na zdárném ustavení horní komory pro 13. funkční období.
Bezprecedentní „koronavirové“ zákony, regulující sociální, pracovní, podnikatelský,
zdravotní aj. život jednotlivců nebo entit, přinesly nepoznaný právní „styl“, s nímž se musel
legislativní odbor vypořádat (tzv. kompenzační zákony, zákon o zvláštních způsobech hlasování
ve volbách ad.). Nepočkaly ani zákony povahou reformní, implikující zvýšené požadavky nejen
na právní, ale i věcnou, myšlenkovou výbavu legislativců (odpadové a obalové hospodářství).
Neklidná rozpočtová situace, jakož i ke konci kalendářního roku stupňovaná vládní
legislativní aktivita, na níž legislativní odbor reagoval patřičně zvýšenou činností, byla
přítomna v listopadu a prosinci roku 2020.
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Zvláštní pozornost musel odbor věnovat tzv. daňovému balíčku, při jehož schvalování Senát
sehrál roli „záchranné brzdy“. Ekonomicky klíčová a celospolečensky citlivě vnímaná
záležitost znamenala pro příslušné senátní legislativce lidské, odborné a časově extrémní
nasazení.
V průběhu celého roku 2020 zaměstnanci legislativního odboru poskytli nespočet individuálních
konzultací a stanovisek, vyhotovili řadu právních analýz týkajících se právního řádu, chodu
komory a její kanceláře, připravili množství usnesení Senátu i jeho orgánů, jakož i 20
vyjádření k Ústavnímu soudu ve věcech návrhů na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých
ustanovení.

3.2 Odbor protokolu
Odbor protokolu se zaměřuje především na tyto úkoly:


vede protokol předsedy Senátu a zajišťuje úkoly s tím spojené,



zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu, zabezpečuje přijetí
velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci
oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny, vlády
ČR a ministra zahraničních věcí ČR,



zajišťuje účast předsedy Senátu a místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech
a jiných pracovních a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané
předsedou Senátu,



ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje
zahraniční cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu,



protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy Senátu a místopředsedů
Senátu i ostatních senátorů zastupujících předsedu Senátu.

3. února 2020 se v Teplicích a v pražském Rudolfinu konalo smuteční rozloučení
v souvislosti s náhlým úmrtím předsedy Senátu pana Jaroslava Kubery.
V průběhu roku 2020 připravil odbor protokolu 201 protokolárních akcí, z čehož se
z důvodu koronavirové pandemie nakonec uskutečnilo 172 akcí.
Konalo se množství oficiálních přijetí předsedou a místopředsedy Senátu - např. státního
ministra pro zahraniční záležitosti Království Saúdské Arábie J.E. pana Adela Al Jubaira (9. 1.
2020), předsedy vlády Slovenské republiky J.E. pana Igora Matoviče (3. 6. 2020), předsedy
Národní rady Slovenské republiky J.E. pana Borise Kollára (9. 6. 2020), ministryně pro
spravedlnost, demokracii, Evropu a rovnost Svobodného státu Sasko paní Katji Meier (1. 7.
2020). Pracovníci odboru protokolu se podíleli na zajištění vystoupení ministra zahraničních
věcí Spojených států amerických pana Michaela Richarda Pompea před senátory Parlamentu
ČR (12. 8. 2020).
Předseda Senátu uskutečnil dvě zahraniční cesty - oficiální návštěvu Slovenské republiky
(24. 6. 2020) a návštěvu Taiwanu (29. 8. - 5. 9. 2020).
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Oficiální návštěvy na pozvání předsedy Senátu Parlamentu ČR byly z důvodu pandemie covid19 odloženy. A stejně tak se předseda a místopředsedové Senátu neúčastnili mezinárodních
konferencí.
Pokud to situace z hlediska probíhající pandemie umožnila, pořádali předseda
a místopředsedové Senátu významné tuzemské pracovní a společenské akce - novoroční
setkání s diplomatickým sborem (15. 1. 2020), setkání s deaflympioniky a účastníky Global
Games (6. 2. 2020) a slavnostní předání stříbrných pamětních medailí Senátu Parlamentu ČR
u příležitosti Dne české státnosti (25. 9. 2020).
Předseda a místopředsedové Senátu se účastnili i dalších pracovních, společenských
a regionálních setkání - Slavnostní galakoncert ke znovuotevření Státní opery (5. 1. 2020),
Mezinárodní výstava drobného zvířectva Chovatel 2020 (10. 1. 2020), REGIONTOUR 2020, GO
2020 (16. 1. 2020), novoroční číše vína, pořádaná místopředsedkyní Evropské komise Věrou
Jourovou (16. 1. 2020), XXVI. ročník Francouzsko-české hudební akademie Telč (10. 7. 2020),
slavnostní otevření továrny Magna Energy Storage, a.s. (17. 9. 2020), Národní svatováclavská
pouť (28. 9. 2020), putovní výstava „Překonej stěnu smrti“ (1. 10. 2020), předávání cen
soutěže Zlatý Erb 2020 v rámci konference ISSS 2020: Nové perspektivy (24. 11. 2020), účast
na diskuzích se zástupci podnikatelské sféry - členy Prague Business Clubu a Czech Business
Clubu, online konference 26. ročníku soutěže Exportér roku (17. 12. 2020).
V průběhu roku 2020 odbor protokolu zajistil účast zástupců Senátu na 75 pietních aktech a
10 smutečních aktech na celém území České republiky. Odbor organizoval vzpomínkový akt
připomínající pochod studentů na Pražský hrad roku 1948, který proběhl u pamětní desky
v Nerudově ulici 25. 2. 2020.

3.3 Odbor komunikace
Odbor komunikace byl vytvořen změnou organizační struktury s účinností od 1. srpna 2020
jako zcela nová součást organizační struktury. Původní název - odbor marketingu a PR byl k 1.
1. 2021 změněn na odbor komunikace. Hlavním úkolem odboru je řízení marketingových a PR
aktivit Senátu, zajištění jednotného vizuálního stylu, realizace marketingových výzkumů,
monitoring médií a zajištění ediční činnosti Senátu.
V roce 2020 se odbor zaměřil zejména na tyto činnosti:


revizi vizuální prezentace a grafického manuálu Senátu,



přípravu redesignu grafického manuálu plynule navazujícího na dosavadní vizuální
identitu Senátu,



marketingové výzkumy s cílem jejich promítnutí do plánované komunikační
strategie,



přípravu komunikační strategie Senátu,



předtiskovou přípravu a tiskovou produkci vybraných materiálů (např. startovací
balíček pro senátorky a senátory, vizitky, pozvánky na akce, novoročenky, atd.),



vydání nástěnného kalendáře Senátu pro rok 2021,
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zajištění produkce propagačních předmětů Senátu,



správu sociálních sítí Senátu po grafické i obsahové stránce (facebook, twitter,
instagram),



přípravu nového senátního profilu na sociální síti LinkedIn a jeho spuštění od 29. 12.
2020,



přípravu a realizaci studentské soutěže na téma "Co pro mne znamená
svoboda?",



participace na zajištění tiskových konferencí a podpora komunikace se zástupci
médií – podpora tiskové tajemnice,



zajištění monitoringu médií prostřednictvím externího subjektu, příprava mediálních
výstupů - podkladů pro výbory,



vydávání čtvrtletníku Senát (v roce 2020 příprava č. 4/2020),



v souvislosti s 13. funkčním obdobím Senátu zpracování aktualizovaného alba
senátorů,



pravidelná aktualizace karuselů na webových stránkách Senátu a aktualizace
webových stránek Senátu pro mládež.

3.4 Odbor personální
Odbor zajišťuje pracovněprávní problematiku, přičemž zabezpečuje především tyto úkoly:


agendu související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru,



personální agendu senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu,



profesní a osobní rozvoj zaměstnanců pomocí edukativních programů a aktivit.

Statistické údaje z oblasti personální a vzdělávání jsou obsaženy v tabulkách v oddílech 6 a 7.

3.5 Odbor právní
Právní odbor zajišťuje úkoly obecně právní povahy ve vztahu k Senátu, jeho orgánům,
funkcionářům a senátorům. Poskytuje odborné právní konzultace všem útvarům Kanceláře
Senátu v záležitostech, jejichž vyřízení si vyžaduje odborné právní posouzení a předkládá
právní stanoviska k jednotlivým otázkám dle požadavku vedení Kanceláře Senátu a ostatních
útvarů Kanceláře Senátu.
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Přehled agend řešených v roce 2020:


Příprava písemných smluv k zajištění náležitostí spojených s výkonem funkce senátora;
k zajištění hmotných potřeb a služeb pro senátory bylo uzavřeno celkem 310
smluv a dodatků.



Součinnost při uzavírání písemných smluv k organizačnímu a provoznětechnickému zabezpečení činnosti Senátu, jeho orgánů a senátorů a k využití
objektů sídla Senátu pro vzdělávací, vědecké a kulturní akce spolupořádané
v prostorách Senátu; k těmto účelům uzavřela Kancelář Senátu celkem 78 smluv
a dodatků.



Příprava podkladů pro soudní a exekuční řízení a z pověření vedoucí Kanceláře Senátu
zastupování Kanceláře Senátu v těchto řízeních, přičemž:
 1 soudní spor je veden proti žalované Kanceláři Senátu a není dosud pravomocně
ukončen,
 1 soudní spor je veden za vedlejší účasti Kanceláře Senátu a není dosud
pravomocně ukončen,
 7 peněžitých pohledávek je vymáháno.



Úprava interních předpisů Kanceláře Senátu prováděná dle potřeb Kanceláře Senátu
a v souvislosti se změnou právních předpisů.



Součinnost při organizaci zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek;
zahájena byla 3 zadávací řízení, z toho 1 otevřené řízení a 2 zjednodušená podlimitní
řízení. Na podkladě provedených řízení byly 2 veřejné zakázky zadány, 1 zadávací řízení
dosud probíhá.

3.6 Referát interního auditu
V roce 2020 byl výkon činnosti útvaru interního auditu zabezpečován jedním interním
auditorem.
V průběhu roku vykonával interní audit následující činnosti:


Vlastní audity dle schváleného plánu interních auditů
V roce 2020 bylo zahájeno a uzavřeno osm auditních šetření. Žádné z provedených
auditních šetření neprokázalo závažnější systémové či individuální pochybení.
V důsledku vykonaných auditů bylo v roce 2020 přijato sedm opatření s tím, že
některá drobná pochybení či nedostatky byly odstraněny v průběhu auditních šetření.
Ze závěrů auditních šetření vyplývá, že:
 se daří udržovat velmi nízký podíl počtu opatření celkem i opatření připadajících
na jeden audit, tzn., že vzhledem k tomu, že se většinou jedná o audity
opakované, byla předchozí přijatá opatření nejen respektována, ale zároveň
vykázala i značnou úroveň jejich účinnosti,
 substitučně k navrhovaným opatřením může být uplatňována i alternativní
forma, a to „doporučení“ (také ústní formou v průběhu auditního šetření). Ta
nemají obligatorní charakter, nýbrž předkládají jiné varianty postupů, přístupů
apod.



Metodickou činnost
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Interní audit poskytoval metodické konzultace, a to především pro činnosti související
se zadáváním veřejných zakázek či inventur.


Konzultační činnost.



Sebevzdělávání a prohlubování odbornosti.

3.7 Agenda bezpečnostní ředitelky
Součástí agendy bezpečnostní ředitelky je zajištění personální, administrativní a fyzické
bezpečnosti a bezpečnosti informačních a komunikačních systémů. Bezpečnostní ředitelka
rovněž vytváří směrnice, pokyny, provádí školení a kontrolní činnost.
Plní úkoly, které ukládá zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací
a o bezpečnostní způsobilosti. Zpracovává utajované dokumenty (příjem, evidence, předání,
uložení) poskytnutých v národním i mezinárodním styku.
V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní
způsobilosti, proběhlo povinné proškolení senátorů i zaměstnanců oprávněných se seznamovat
s utajovanými informacemi.
V rámci personální bezpečnosti byly vydávány Oznámení o splnění podmínek pro přístup
k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené a Záznamy o zániku platnosti Oznámení.
Byla provedena komisionální skartace vyřazených dokumentů.
Byla zajišťována uzavřená jednání senátního Výboru pro obranu, bezpečnost a zahraniční
politiku.
Bezpečnostní ředitelka rovněž zajišťovala provoz vládního utajovaného informačního
a komunikačního systému Vega – D. Byl realizován přechod na nový informační systém
Vega D – 2G.

3.8 Odbor organizační
Všechna pracoviště organizačního odboru zajišťovala v průběhu roku běžný provoz, a to při
dodržování přísných hygienických opatření. Vzhledem k mimořádné situaci související
s pandemií covid-19 a přijímáním speciálních opatření probíhaly častěji schůze Senátu, které
se navíc konaly v legislativní nouzi a se zkrácenými lhůtami pro projednání návrhů zákonů.
Útvar v roce 2020 zabezpečil následující akce a zpracoval k nim písemné podklady:


17 schůzí Senátu, které proběhly ve 28 jednacích dnech a na kterých bylo přijato 209
usnesení; ze všech schůzí byly vyhotoveny a na internetových stránkách Senátu
zveřejněny doslovné stenografické zápisy, což činilo 1203 turnů a 4472 stran,



dodatečné zpracování dalších 3 akcí pořádaných orgány Senátu či funkcionáři
Senátu prostřednictvím doslovného stenografického zápisu formou 62 turnů a 231
stran,
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4 veřejná slyšení Senátu, která se konala v červnu a v září 2020, ze kterých byly
vyhotoveny veřejně přístupné protokoly na základě stenografických zápisů v rozsahu
96 turnů a 380 stran,



26 schůzí Organizačního výboru se 135 usneseními; ze všech byly vyhotoveny
doslovné stenografické zápisy,



202 senátních tisků, tj. dokumentů určených k projednání Senátem či k informování
senátorek a senátorů, a následných 333 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům,



všechny dostupné senátní tisky byly zveřejněny na internetových stránkách Senátu
společně s informacemi o příslušných lhůtách a výsledcích projednávání v orgánech
Senátu či v Poslanecké sněmovně,



zajištění potřebných úkonů souvisejících s konáním doplňovacích voleb do Senátu
konaných v červnu 2020 a pravidelných voleb do třetiny Senátu konaných v říjnu 2020,



kompletní korespondence související se svoláváním schůzí Senátu, informování
předkladatelů či zainteresovaných osob a institucí,



kompletní korespondence týkající se Senátem vrácených či zamítnutých návrhů zákonů,
koordinování účasti pověřených senátorů při dalším projednávání v Poslanecké
sněmovně,



zpracovávání statistických a dalších informací z činnosti Senátu pro publikování na
internetových stránkách Senátu, v časopise Senát či při zodpovídání dotazů zástupců
veřejnosti či sdělovacích prostředků,



zpracování Zprávy o činnosti Senátu a jeho orgánů za rok 2019 včetně jejího
zveřejnění na internetových stránkách Senátu.

Odbor se intenzivně věnoval také projektům e-Legislativa a e-Sbírka. Ve spolupráci
s tajemníky výborů a komisí Senátu koordinoval činnost Senátu a jeho orgánů.
Reprografické středisko vytisklo, včetně všech senátních tisků zmíněných výše, přibližně
437 000 černobílých a 93 000 barevných kopií. Z nich zmiňme například 200 ks podkladů pro
protokolární akce, 5 350 ks pozvánek pro akce konané v prostorách Senátu, cca 250 ks
podkladů pro zahraniční cesty a přijetí. Dále se Reprografické středisko zabývalo tiskem,
laminací, termovazbou, kroužkovou vazbou, ořezem či kompletací materiálů jako jsou
například požární směrnice, materiály pro Infocentrum Senátu, tabla senátorů, pamětní listy a
medaile nebo podklady pro komise a výbory Senátu.
Archiv Senátu v roce 2020 prováděl výběr dokumentů s trvalou hodnotou v pěti skartačních
řízeních. Čtyři z nich jsou již ukončená. Nejprve šlo o dokončení skartačního řízení připraveného
centrální spisovnou za rok 2019 pro dokumenty s prošlou skartační lhůtou, jak z výborů a
komisí Senátu, tak z činnosti jednotlivých odborů a oddělení Kanceláře Senátu. Dále byla
provedena skartační řízení u bezpečnostní ředitelky a u odboru ekonomického. Mimo to
pokračovalo a bylo dokončeno skartační řízení pro 12. funkční období, které se týká dokumentů
v režimu A0 vzniklých z činnosti Senátu Parlamentu ČR a Sekretariátu předsedy Senátu.
Rozpracované je skartační řízení připravené centrální spisovnou za rok 2020. Při dokončených
skartačních řízeních bylo posouzeno celkem 28,64 bm dokumentů vzešlých z činnosti Senátu
v letech 1998–2020, ze kterých bylo k archivnímu zpracování a trvalému uložení vybráno 14,57
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bm dokumentů. Ve fondech 2. až 11. funkčního období Senátu byly přemanipulovány všechny
starší přírůstky ze skartací z balíků do kartonů. Průběžně byla prováděna aktualizace databáze
PEvA pro evidenci Národního archivního dědictví. Archiv ve spolupráci se všemi dotčenými
pracovníky jednotlivých orgánů Senátu a pracovníky Kanceláře Senátu prováděl pravidelné
aktualizace ve spisovém plánu Senátu tak, aby byl v souladu s platnou legislativou. Pracovnice
Archivu Senátu poskytly pro potřeby Kanceláře Senátu, Kanceláře Poslanecké sněmovny i
veřejnosti 15 informací a dohledání dokumentů k činnosti Senátu ze všech archivovaných
dokumentů z jednotlivých funkčních období. Celkem byly rešerše provedeny ve 218
evidenčních jednotkách. Vzhledem ke zveřejňování klíčových dokumentů z činnosti Senátu a
jeho orgánů na webových stránkách Senátu Parlamentu ČR a k epidemiologické situaci a
nařízením vlády nenavštívil archiv osobně žádný badatel. Konzultace byla poskytnuta pěti
kolegům archivářům. V letošním roce s ohledem na epidemiologickou situaci nevykonal praxi
žádný student.
Podatelna převzala a zaevidovala 18 324 dokumentů s číslem jednacím, zapsala 2 190
dokumentů bez čísla jednacího, odeslala 2 296 dopisů a zásilek a dále zpracovala velké
množství neevidovaných pozvánek, tiskovin, novin, časopisů atd. Zaevidovala 1 410
a vypravila 1 362 datových zpráv. Přes elektronickou podatelnu bylo doručeno 49 735 zpráv.
Bylo vypraveno 2 378 a zaevidováno 8 446 doručených dokumentů.
Spisovna se podílela na úpravách elektronické spisové služby, prováděla průběžné konzultace
se spisovými uzly, kontrolu spisových uzlů a proškolování nových zaměstnanců. Byla provedena
příprava na skartační řízení a dokumenty určené k posouzení a výběru byly předány do Archivu
Senátu. Spisovna zajišťovala provoz systému pro přeposílání telegramů TIC a jejich posílání
adresátům. Přeposláno bylo cca 2 500 telegramů. Pracovnice spisovny se také průběžně účastní
školení a prohlubují svou odbornost.

3.9 Odbor zahraniční
Činnost zahraničního odboru v roce 2020 výrazně ovlivnilo úmrtí předsedy Senátu Jaroslava
Kubery a poté pandemie covid-19. Z těchto důvodů došlo k výraznému útlumu zahraničních
aktivit Senátu a počet přijetí, zahraničních návštěv i zahraničních cest se oproti minulým letům
výrazně snížil.
Pracovníci oddělení zahraničních vztahů se podíleli na obsahové i organizační přípravě přijetí
16 zahraničních návštěv (oproti 59 v roce 2019) na úrovni předsedy Senátu, jeho
místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 28 přijetí
zahraničních velvyslanců u předsedy Senátu, 10 přijetí velvyslanců u místopředsedů
Senátu a 17 přijetí velvyslanců u předsedů jednotlivých výborů.
Vzhledem k okolnostem se neuskutečnila žádná oficiální návštěva na pozvání předsedy Senátu.
Z jednorázových přijetí lze vyzdvihnout setkání s předsedou Národní rady Slovenské republiky
Borisem Kollárem, předsedou vlády Slovenské republiky Igorem Matovičem, ministrem obrany
Slovenské republiky, státním ministrem zahraničních věcí Saúdské Arábie a ministryní pro
Evropu Svobodného státu Sasko, která se v Senátu zúčastnila slavnostní akce k zahájení
německého předsednictví v Radě EU. Akcí mimořádného významu byla srpnová návštěva
ministra zahraničí USA Mikea Pompea, který na půdě Senátu před českými zákonodárci
přednesl veřejností i médii velmi sledovaný projev.
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Senátoři a zaměstnanci Kanceláře Senátu uskutečnili 15 zahraničních cest, jejichž obsahové
i organizační zajištění bylo výhradně či částečně záležitostí pracovníků oddělení zahraničních
vztahů.
Předseda Senátu uskutečnil dvě cesty. Jako první tradičně navštívil Slovensko.
Nepochybně nejsledovanější zahraniční cestou v historii Senátu, a to doma i v zahraničí, pak
byla jeho návštěva na Taiwanu, kterou podnikl na přelomu srpna a září v čele velké delegace
zahrnující kromě senátorů a zástupců regionální politiky i představitele akademické, vědecké,
kulturní a podnikatelské sféry.
Pracovníci oddělení pro EU (OEU) třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU
Extranet a sestavují každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají
předlohy k projednávání. Evropská agenda nebyla naopak pandemií nijak ovlivněna, proto
činnost oddělení probíhala standardně, i když za ztížených podmínek.
Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet v roce 2020
byl cca 31 000, z toho jako relevantních bylo pro Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU)
do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno celkem 738. V průběhu roku pak VEU
projednal celkem 55 dokumentů. Z toho 29 bylo projednáno plénem Senátu.
Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních
pro možné projednání Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZOB)
byl 196. V roce 2020 si VZOB nevybral k projednání žádný dokument zařazený do týdenního
přehledu. Jako dožádaný orgán však projednal dva evropské dokumenty.
Pracovníci oddělení pro EU vypracovali 41 tzv. „Informací OEU“ k předlohám, které se ve
výborech Senátu a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu,
průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Její součástí je
detailní analýza dokumentu, hodnocení vládní pozice a další důležité informace k předmětné
předloze.

3.10 Odbor senátních služeb a vztahů s veřejností
Činnost útvaru byla značně poznamenána pandemií covid-19 a souvisejícími opatřeními,
protože po většinu roku 2020 bylo nutné jednak eliminovat pořádání akcí v sídle Senátu,
a jednak zásadně omezit vstup osob do sídla Senátu, což mělo velký dopad zvláště na přístup
veřejnosti do Valdštejnského paláce a Valdštejnské zahrady. Znatelně naopak zintenzivněla
písemná komunikace s občany, a to v počtu podání občanů takřka na trojnásobek oproti
předchozímu roku.
Útvar se dělí na oddělení vztahů s veřejností a oddělení senátních služeb. V polovině roku 2020
došlo k přejmenování útvaru z „odboru vnějších vztahů a služeb“ na „odbor senátních služeb a
vztahů s veřejností“ a část agendy (mj. monitoring médií, tvorba infomateriálů a tiskovin,
správa sociálních sítí ad.) byla přesunuta na nově vzniklý odbor marketingu a PR (resp. odbor
komunikace).
Odbor v roce 2020 zajišťoval následující akce a činnosti:


Komunikace s veřejností, včetně evidence a vyřízení 7 102 podání od občanů,
skupin a organizací. 38 žádostí bylo podáno a vyřízeno v režimu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
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Správa a provoz Informačního centra Senátu, pokud to pandemická situace
umožnila. V průběhu roku došlo k přestěhování Informačního centra Senátu do
prostor původní Výstavní síně.



Aktualizace Sekce pro veřejnost na webových stránkách Senátu. Spuštění nového
senátního profilu na instagramu od 1. 1. 2020.



Na začátku roku před eskalací koronavirové situace zajištění komentovaných
prohlídek historických prostor Valdštejnského paláce pro 2 321 osob v rámci
organizovaných skupin (zvláště školní skupiny). Od března roku 2020 nebylo z důvodu
pandemických opatření možné komentované prohlídky pořádat.



Zpřístupnění historických prostor Valdštejnského paláce pro veřejnost
o vybraných víkendech a státním svátku v lednu a únoru 2020. V rámci těchto
otevíracích hodin navštívilo sídlo Senátu zkraje roku celkem 1 809 osob. Následně
bylo z důvodu epidemie covid-19 sídlo Senátu pro veřejnost uzavřeno.



Pokud to pandemická situace umožnila, zajistil odbor za dodržování přísných
hygienických opatření přípravu, prezentaci a realizaci celkem 69 akcí v sídle Senátu,
z nichž část mohla veřejnost sledovat online na webu Senátu. Uspořádány byly
např. tyto akce:
 konference: „Balíček oběhového hospodářství – návrhy zákonů“, „Energetika
bezpečná, bezemisní a udržitelná“, „Práce s rodinou v (po)rozvodové situaci“,
„Aktuální otázky vnější a vnitřní bezpečnosti ČR“, „Orwellovy výzvy dnešku“, „100 let
od přijetí Ústavní listiny Československé republiky“, „Český původ brazilského
prezidenta Juscelina Kubitscheka“,
 semináře: „Co ukázala vládní opatření během pandemie o sociálních politikách“,
„Audit vzdělávacího systému ČR", „Bezpečnost a spravedlnost“, „Dodržování
lidských práv na území poloostrova Krym“, „Střet zájmů podle finančního nařízení
EU“, „Jesle X dětské skupiny“, „Specifikace zahraničních operací Armády ČR“,
„Šťastné Česko 2020“, „Zločiny komunismu“ ad.,
 setkání a kulturně-společenské akce: „Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne
památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti“, „Slavnostní
setkání u příležitosti Zahájení roku svaté Ludmily“, „Setkání u příležitosti
Slavnostního předávání plaket prof. MUDr. J. Jánského“, „Slavnostní akt udělování
autorizace novým členům do České komory architektů“, „Slavnostní předání
Environmentální Ceny Josefa Vavrouška“, „Hradozámecká noc ve Valdštejnské
zahradě“, „Koncert FOK ve Valdštejnské zahradě“, „Představení tradičního divadla
Kjógen u příležitosti 100. výročí vztahů mezi Japonskem a Českou republikou“ aj.,
dále též 14 výstav pod záštitou jednotlivých senátorů v Mytologické chodbě
Valdštejnského paláce, ve Valdštejnské zahradě, v předsálí Jednacího sálu
a v Chodbě místopředsedů Valdštejnského paláce,
 kulaté stoly: „Vyšetřování smrti Jana Masaryka“, „Volba rad médií veřejné služby“,
„Aktuální potřeby české diaspory s výhledem na léta 2021 – 2025“, „Scénáře
nízkouhlíkové budoucnosti pro ČR“, „Financování pacientských organizací“,
„Koordinační centrum pro novorozenecký screening“, „Elektronizace v ČR ve světle
připravovaného zákona o elektronizaci zdravotnictví“, „K otevřenému dopisu
pedagogů mateřských škol k situaci v předškolním vzdělávání“, „Regionální
železnice v ČR: současný stav a budoucnost“.
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V součinnosti s příslušným orgánem Senátu zajištění jednoho veřejného slyšení
výboru Senátu.



Administrativní zajištění 8 výjezdních zasedání výborů a komisí.



V rámci možností správa takzvaného bodového systému pro pořádání akcí v sídle
Senátu, propočty cen za provozní náklady a propočty bodů v rámci tzv. bodového
systému. Příprava smluv s mimosenátními spolupořadateli akcí, vystupujícími umělci
apod.



Objednávky zdravotnických služeb při schůzích Senátu a významných akcích konaných
v Senátu. Zajištění šatnářských a dalších služeb při oficiálních společenských,
protokolárních a odborných akcích konaných v sídle Senátu. Zajištění pravidelné služby
při schůzích Senátu na základě požadavku odboru organizačního.



Zpracování aktualizovaného alba senátorů, příprava a zajištění tisku publikace
vybraných právních předpisů.



Fotografování schůzí pléna Senátu a akcí konaných v sídle Senátu, prezentace fotografií
na webu Senátu a sociálních sítích Senátu.



Participace na zajištění a prezentaci videodokumentace tiskových konferencí
a vybraných akcí konaných v sídle Senátu, od září 2020 zajištění povinnosti opatřit
audiovizuální výstupy tiskových konferencí na webu Senátu textovými titulky.



Objednávky periodického tisku pro funkcionáře a orgány Senátu a útvary Kanceláře
Senátu a nákup a evidence odborných publikací pro jednotlivé útvary Kanceláře Senátu.



Vypracování výroční zprávy Kanceláře Senátu v oblasti podání občanů a poskytování
informací za rok 2019 a na základě podkladů útvarů Kanceláře Senátu vypracování
výroční zprávy Kanceláře Senátu za rok 2019.

3.11 Odbor ekonomický
Odbor ekonomický se člení na oddělení rozpočtu a oddělení účetnictví.
Oddělení rozpočtu připravuje návrh rozpočtu kapitoly 303 Senát Parlamentu ČR na
příslušný rozpočtový rok a střednědobý výhled (SDV) na další dva roky na základě
požadavků jednotlivých útvarů Kanceláře Senátu. Provádí rozpis schváleného rozpočtu na
útvary, sleduje čerpání rozpočtu v průběhu roku a dle potřeby realizuje rozpočtová opatření,
zpracovává pravidelné měsíční zprávy pro vedoucí Kanceláře Senátu s rozborem stavu čerpání
finančních prostředků rozpočtu a čtvrtletní a roční rozbory hospodaření pro senátní Výbor pro
hospodářství, zemědělství a dopravu. Zpracovává návrh Státního závěrečného účtu kapitoly
303 za předchozí rok a zajišťuje jeho předložení v daných termínech orgánům Senátu,
Ministerstvu financí ČR, Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny, Národnímu kontrolnímu
úřadu a Českému statistickému úřadu. Zajišťuje komplex činností spojených s účastí státního
rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku Senátu Parlamentu
v návaznosti na informační systém Správy majetku ve vlastnictví státu (SMVS) a Integrovaný
informační systém Státní pokladny (dále jen IISSP). Oddělení taktéž vede hlavní a valutovou
pokladnu a vykonává veškeré pokladní operace, zajišťuje finanční vybavení na zahraniční a
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tuzemské pracovní cesty senátorů a zaměstnanců včetně jejich vyúčtování. Do agendy oddělení
spadá i vedení spisové služby odboru.
Oddělení účetnictví komplexně vede účetnictví účetní jednotky včetně sestavování účetní
závěrky a vedení účetních knih, zajišťuje předávání účetních a rozpočtových výkazů do systému
IISSP v předepsaných termínech včetně Pomocného analytického výkazu se statistickými a
konsolidačními údaji. Vede agendy daně z přidané hodnoty, zajišťuje platební styk s Českou
národní bankou. Do agendy oddělení patří i naplňování „Stanovení podrobností k provedení
zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského
parlamentu“ včetně vedení všech souvisejících evidencí. Rovněž zajišťuje a odpovídá za
dodržení metodiky výpočtu platů senátorů, zaměstnanců a osob činných na základě dohod,
odvody daní z příjmů a pojistného, za vedení mzdových a evidenčních listů senátorů
a zaměstnanců.
V roce 2020 ekonomický odbor mimo jiné zpracoval:


48 rozpočtových opatření odeslaných do IISSP a 5 interních,



v rámci systému IISSP celkem
a 581 přeúčtování skutečností,



11 717 faktur a plateb (nezahrnuje agendu platů),



v pokladnách Kanceláře Senátu celkem 667 pokladních dokladů,



v hlavní účetní knize celkem 26 331 účetních dokladů,



valutově vybavil a vyúčtoval celkem 15 zahraničních cest senátorů a zaměstnanců,



do systému IISSP odeslal celkem 70 účetních a rozpočtových výkazů.

1 797

rezervací

finančních

prostředků

Ekonomické ukazatele jsou podrobně uvedeny v oddíle 8.

3.12 Odbor technického zajištění
Odbor se dělí na oddělení správy majetku a oddělení autoprovozu.
I přes určitá omezení lidských zdrojů, která si vyžádala protikoronavirová opatření vlády, splnil
odbor technického zajištění veškeré potřebné úkoly k zajištění bezproblémového chodu a
potřeb Senátu. Útvar také nadále systematicky pečoval o paláce Senátu jakožto kulturní
památky v mezích daných zákonem a doporučení Národního památkového úřadu.
V rámci opatření proti šíření koronaviru byly na recepcích senátních paláců instalovány
infračervené kamery k měření tělesné teploty osob vstupujících do prostor Senátu a ke
zvýšení ochrany zaměstnanců recepcí i návštěvníků byly recepce osazeny skleněnými
zábranami.
Pro snazší přístupnost veřejnosti do Senátu a pro vyšší komfort novinářů i vystupujících při
tiskových konferencích bylo vybudováno nové tiskové centrum a informační centrum
Senátu.
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Odbor realizoval akci „Rekonstrukce chlazení pro VZT ve výdejně jídla ve Feldovském domě“.
Cílem akce bylo oddělit klimatizaci jídelny od prostoru, který využívají zaměstnanci kuchyně
při výdeji jídel. Vznikly tak dva nezávisle pracující systémy, které mohou pracovat s různými
teplotami a různými časovými programy. Tím došlo k podstatnému zlepšení pracovního
prostředí pro zaměstnance gastroprovozu.
Odbor dále provedl výměnu chladícího stroje pro objekty Malého Fürstenberského paláce
a Kolovratského paláce. Původní stroj z roku 2005 byl již technicky zastaralý a jeho opravy
byly značně finančně náročné. Nové zařízení je energeticky úsporné a efektivnější pro provoz.
V zařízení důležitého bezpečnostního systému VEGA v objektech Valdštejnského paláce VPA
a Kolovratského paláce došlo k výměně záložních zdrojů na 230 V UPS z roku 2006 za nové, o
obdobném technickém výkonu, a tím ke zvýšení provozní spolehlivosti tohoto technického
zařízení.
Proběhla další část investiční akce modernizace ústředen elektronického
zabezpečovacího systému, a to akce „Rekonstrukce ústředny EZS pro budovu Valdštejnské
jízdárny“.
V závěru roku byla zajištěna akce „Úprava přístupového systému“. Proběhla výměna části
subsystému ACS a ovládacích konzolí HI pro zajištění bezporuchového provozu přístupového
systému.
Byla zajištěna výroba čtyř nástěnných svítidel do Zrcadlového salonku Valdštejnského paláce,
a to podle vzoru zdejšího historického lustru a historických benátských zrcadel z mačkaného a
stříhaného skla. Nová svítidla vkusně a stylově nahradila provizorní novodobá svítidla méně
vhodného typu z broušeného skla.
Ze štukové výzdoby Sálu Argonautů bylo provedeno šetrné sejmutí prachu a lokální plastická
a barevná retuš. Dvacetiletý nahromaděný prach byl úspěšně odstraněn, a akce tak navázala
na předchozí velmi úspěšnou práci mnohem většího rozsahu v sale terreně v předešlém roce.
V sale terreně byla také částečně opravena a vyměněna dlažba.
Byla prováděna pravidelná údržba Valdštejnské zahrady včetně údržby mlatových povrchů.
Na II. nádvoří Valdštejnského paláce bylo instalováno pítko pro veřejnost.
Pro zajištění přepravy osob bylo v roce 2020 využíváno celkem 38 služebních vozidel, přičemž
v roce 2020 nebylo zakoupeno žádné nové vozidlo. Celková spotřeba vozidel, hrazená Kanceláří
Senátu, činila 55 763 litrů PHM. Žádné z vozidel nepřekračuje stanovenou spotřebu
pohonných hmot.

3.13 Odbor gastronomických služeb
Odbor řídí ředitel a skládá se ze dvou oddělení: oddělení přípravy jídel a oddělení provozní.
Odbor má vnitřní systém kontroly a efektivnosti řešen systémovým auditorem gastronomické
výroby a odbytu.
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Prioritními úkoly odboru gastronomických služeb v roce 2020 bylo zabezpečení
gastronomických služeb v rámci konání významných konferencí a společenských,
protokolárních a pracovních akcí pořádaných představiteli Senátu.
Mezi hlavní činnosti odboru dále patří:


Příjem a evidence objednávek vyplývajících z požadavků zajistit ve stravovacích
zařízeních gastronomické služby, které jsou součástí akcí souvisejících s činností
Senátu.



Zajištění běžného provozu stravovacích zařízení - Feldovské jídelny, Senátorské jídelny,
salonků a kantýny, případně i ve venkovních prostorech Senátu.



Zajištění provozu 6 automatů na výrobu teplých nápojů rozmístěných v areálu Senátu,
včetně doplňování surovin a peněžních operací.



Zajištění veškerého zásobování gastronomických služeb potravinami a nápoji a vést
přesné účtování a evidenci dodaného a spotřebovaného zboží.



Zajištění zásobování pro výbory, komise, kluby a vedoucí pracovníky Kanceláře Senátu
požadovaným zbožím ze skladů gastronomického provozu.



Zajištění nákupu technologií nezbytných k výrobě a servisu pokrmů a nápojů. Zajištění
nákupu potřebného inventáře.



Dbát na hospodárnost a efektivitu výroby. Pečovat o svěřený majetek.



Dodržovat hygienická opatření při výrobě, expedici pokrmů, skladování surovin
a nápojů. Zejména opatření vyplývající z H.A.C.C.P.



Sledovat a zavádět do výroby a odbytu nové poznatky v oboru gastronomie
a následně je aplikovat ve výrobě a servisu pokrmů a nápojů.



Odborně vzdělávat zaměstnance odboru.

3.14 Odbor informačních technologií
Odbor zajišťuje provoz a rozvoj informačních systémů (systém pro evidenci, správu
a zveřejňování senátních dokumentů na internetu, ekonomický systém, personální a mzdový
systém, restaurační systém, spisová a archivní služba, elektronická podatelna, elektronická
pošta, recepční systém, systém pro rezervaci místností a kalendář akcí, stenografická
přepisovací pracoviště a další), spravuje a realizuje rozvoj webu Senátu včetně webového
vysílání, intranetu a specializovaných webových stránek pro mládež.
Útvar zabezpečuje také pravidelnou správu a rozvoj v následujících oblastech: správa serverů,
clusterových a virtualizovaných sestav a datových úložišť, správa a aktualizace aktivních
síťových prvků, správa počítačů a tiskáren, zajištění centrálního zálohování dat, zajištění
bezpečnosti počítačové sítě, zajištění antivirové ochrany počítačové sítě a pracovních stanic,
zajištění ochrany počítačové sítě před kybernetickými útoky, provoz antispamového systému,
správa vnitřní infrastruktury a vnější ochranné zóny sítě Senátu, zajištění připojení sítě Senátu
k internetu, zajištění komunikace s ostatními úřady veřejné správy, správa systému
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utajovaného vládního spojení, zajištění správy a provozu výpočetní techniky v regionálních
kancelářích senátorů, zajištění vzdáleného přístupu do vnitřní počítačové sítě Senátu a zajištění
vzdáleného přístupu k elektronickým poštovním schránkám a provoz Wi-Fi sítě pokrývající
vybrané jednací místnosti. Dále má odbor na starosti provoz a preventivní údržbu hlasovacího
zařízení a technické zajištění akcí v sídle Senátu. K dalším činnostem odboru patří
zabezpečování provozu technických zařízení v areálu Senátu, jako jsou kopírovací stroje, faxy,
televizní technika, kamerové systémy, telefony včetně mobilních a nákup spotřebního
materiálu. Zajišťuje hlasové služby, provoz telefonní ústředny a centrální rozmnožovny.
V roce 2020 realizoval odbor tyto hlavní úkoly:


kooperace na integracích připravovaného systému e-Legislativa, napojení
senátních aplikací na e-Legislativu,



aktualizace informací o senátorech, senátorských klubech, funkcionářích a orgánech
Senátu a další úpravy v souvislosti s volbami na podzim roku 2020 na webových
stránkách Senátu,



rozšíření administračního systému vstupů do areálu Kanceláře Senátu v době
koronavirové krize,



příprava automatizovaného systému pro vkládání videí a titulků na webové stránky
Senátu,



vytvoření statistického systému pro interní aplikace Senátu,



vytvoření speciální stránky, registračního a vyhodnocovacího systému pro senátní
soutěž "Co pro mne znamená svoboda?",



dokončení přechodu na nový poštovní server s vysokou dostupností a navýšení kapacity
elektronických poštovních schránek,



povýšení rychlosti bezdrátové přípojky do internetu na 150Mbit/s,



zajištění pokrytí nových jednacích prostor bezdrátovým přístupem k internetu (nové
tiskové středisko, nové informační středisko, Prezidentský salonek),



pořízení nového centrálního páteřního přepínače počítačové sítě k nasazení v roce 2021,



pořízení nové serverové sestavy s vysokou dostupností pro zajištění evidence, správy a
zveřejňování senátních dokumentů k nasazení v roce 2021,



provedení migrace databázového serveru MS SQL na MS Hyper-V virtualizovanou
sestavu,



provedení migrace certifikační autority na MS Hyper-V virtualizovanou sestavu,



zajištění ochrany před kybernetickými útoky DDoS,



migrace na nový anti-spam systém,
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aktualizace systému PES a dalších podpůrných informačních systémů po senátorských
volbách 2020,



obměna 2 ks barevných multifunkčních produkčních strojů v reprografickém středisku,



stream pléna na Youtube pro interní účely,



zprovoznění nového tiskového centra,



integrace technologie Cisco Webex pro zajištění distančního jednání,



podpora vedení Senátu, klubů, výborů a podvýborů při webexových jednáních,



podpora a správa mobilních telefonů, hlasových služeb a komunikace s operátorem za
Kancelář Senátu,



audiovizuální podpora
mimořádného významu),



technická příprava a zajištění tiskových brífinků v souvislosti s návštěvou předsedy
Senátu na Taiwanu,



audiovizuální podpora tiskových konferencí, schůzí pléna a orgánů Senátu a dalších akcí
v sídle Senátu, včetně realizace tiskových brífinků v nouzovém stavu.

při

speciálních
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akcích

(zahraniční

návštěvy

4. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb.,
O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
a) Podání občanů
Odbor senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu obdržel v roce 2020 celkem
7 102 podání od občanů, skupin a organizací. 38 žádostí bylo podáno a vyřízeno
v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále
Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
Počet evidovaných podání v roce 2020
oproti předchozím letům významně
vzrostl, a to takřka na trojnásobek.
Znatelně se zvýšil také počet podaných
žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vývoj počtu doručených podání a žádostí
dle zákona č. 106/1999 Sb. zachycuje
tabulka „Doručená podání 2016–2020“.

Doručená podání 2016–2020

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Podání
celkem

1997

2812

3441

2520

7102
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27

24

26

38

Žádosti dle
zákona
č. 106/1999
Sb.

Podání byla do Kanceláře Senátu
doručována nejčastěji prostřednictvím
elektronické podatelny a datové schránky. Od listinných, osobních a telefonických podání
občané dlouhodobě ustupují.
V kontextu mimořádné situace, která nastala počátkem roku v souvislosti s epidemickým
šířením koronaviru, projevovala veřejnost zájem především o informace týkající se pomoci
v době pandemie, a to mimo jiné v podobě jasných pravidel pro čerpání kompenzačních bonusů
pro podnikatele, firmy, OSVČ i zaměstnance postižené nastalou situací. Rodiče se zajímali
o náhrady ošetřovného při uzavření školských zařízení apod.
Občané se dále dotazovali na témata finanční, např. EET, daňové balíčky, paušální daň,
v sociální oblasti je zajímala oblast regulace důchodů, jednorázový příspěvek důchodcům,
úpravy v oblasti dávek nebo poskytování náhradního výživného. Stále aktuální byla také
problematika držení zbraní a exekučních řízení. Velký zájem veřejnosti vzbudila cesta předsedy
Senátu na Taiwan.
Standardně byly zaznamenány a vyřízeny dotazy občanů, týkající se termínů pléna Senátu
a výborů, projednávaných tisků, aktivit vedení Senátu nebo jednotlivých senátorů.
b) Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím
Na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládá odbor
senátních služeb a vztahů s veřejností Kanceláře Senátu souhrnné údaje o žádostech, v nichž
pisatelé požadovali informace s výslovným odvoláním na zákon o svobodném přístupu
k informacím.
V roce 2020 obdržela Kancelář Senátu celkem 38 žádostí o poskytnutí informací dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve většině případů povinný subjekt
žádostem vyhověl a požadované informace poskytl.
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Úhrada nákladů v souvislosti s poskytnutím informací nebyla požadována ani v jednom
případě. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti v plném rozsahu bylo vydáno celkem čtyřikrát, třikrát
bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti. Proti jednomu rozhodnutí o odmítnutí části
žádosti bylo podáno odvolání, které je nyní v řízení. Povinný subjekt se v průběhu roku 2020
zabýval dvěma stížnostmi na postup při vyřizování žádosti. V prvém případě podal žadatel
stížnost, přestože mu informace byla poskytnuta. Žádost se týkala poskytnutí seznamu členů
delegace Senátu na Taiwan včetně vyčíslení vynaložených nákladů. Žadateli bylo zasláno
rozhodnutí o odmítnutí stížnosti. Ve druhém případě si žadatel stěžoval na to, že mu nebyla
poskytnuta informace, kdy a jak Kancelář Senátu žadatelem zaslané dokumenty postoupila
senátorům. Stížnost byla povinným subjektem vyřízena zodpovězením všech podaných otázek.
V roce 2020 bylo nadále vedeno soudní řízení v souvislosti s žádostí o informace z roku 2018,
která se týkala senátorů V. Plačka a A. Dernerové a způsobu přípravy senátního návrhu zákona
později přijatého pod č. 284/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu
činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Žalobce žalobou na ochranu proti
nezákonnému zásahu brojil proti postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti
o poskytnutí informace. Městský soud v Praze žalobu svým usnesením č. j. 8 A 119/2018-5658 odmítl, jelikož ji shledal nepřípustnou podle § 85 soudního řádu správního, přičemž ve svém
rozsudku ze dne 29. března 2019 konstatoval: „Pro posouzení přípustnosti podané žaloby je
rozhodující otázka, který žalobní typ měl žalobce použít za situace, kdy brojí proti poskytnutí
informací (obsahu či rozsahu), kterým povinný subjekt vyřídil žádost o poskytnutí informací dle
zákona o svobodném přístupu k informacím.“ Proti usnesení Městského soudu v Praze podal
žalobce kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který usnesení Městského soudu
v Praze zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V rozsudku Nejvyššího správního
soudu 8 As 144/2019-113 ze dne 8. listopadu 2019 NSS mj. konstatoval: „Pro posouzení nyní
projednávané kasační stížnosti je tedy podstatné, že s ohledem na výše uvedená východiska
předpokládaná již dlouhodobě judikaturou Nejvyššího správního soudu bylo i v této věci
povinností městského soudu nejen přihlédnout k možným nejasnostem ohledně vymezení
žalobního typu plynoucím ze samotné žaloby, ale především zohlednit, že definitivní judikaturní
vyřešení otázky volby žalobního typu, které je aplikovatelné i v projednávané věci, se odvíjí od
rozhodnutí rozšířeného senátu vydaného až po podání žaloby stěžovatele. (…) Proto nezbývá
než napadené usnesení městského soudu zrušit.“ V roce 2020 vyzval Městský soud v Praze
žadatele k upřesnění žalobního typu, což žadatel učinil. Rozsudek soudu nebyl zatím vynesen.
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Poř.
číslo

Podané
odvolání
proti
rozhodnutí

Datum doručení

Obsah žádosti

27. 1. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Doplněná žádost o poskytnutí
odborných stanovisek ve věci zbraňové
legislativy ČR, vypracovaných odborníky
na ústavní právo pro Stálou komisi
Senátu pro Ústavu a parlamentní
procedury.

ne

2/20

30. 1. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí informace týkající se
asistentky senátora Ladislava Kose.

ne

13. 2. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

3/20

30. 1. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí informace
týkající se zákonné úpravy tajné volby
kandidátů na ústavního soudce.

ne

13. 2. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

4/20

31. 1. 2020
Žádost o poskytnutí zpravodajské zprávy
senátora Zdeňka Hraby k návrhu zákona
Podání
prostřednictvím o realitním zprostředkování – senátní tisk
č. 158.
elektronické
podatelny

ne

13. 2. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

5/20

10. 2. 2020
Žádost o poskytnutí plného znění
senátního tisku s uvedením životopisu a
Podání
prostřednictvím dalších informací kandidáta na veřejného
ochránce práv JUDr. Jana Matyse.
datové schránky

ne

21. 2. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

6/20

1. 3. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

ne

16. 3. 2020
Žadateli bylo zasláno
rozhodnutí o odmítnutí
žádosti

7/20

4. 3. 2020
Žádost o poskytnutí informací týkajících
se aktivit senátora Tomáše Goláně,
Podání
navazujících na jeho schůzku
prostřednictvím
s žadatelem, která se uskutečnila v lednu
elektronické
2019.
podatelny

ne

16. 3. 2020
Žadateli bylo zasláno
rozhodnutí o odmítnutí
žádosti

8/20

5. 3. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

ne

11. 3. 2020
Žadateli byla zaslána
výzva k doplnění
žádosti

1/20

Žádost o poskytnutí informací týkajících
se realizace bezpečnostních opatření
v oblasti migrační politiky atp.

Žádost o poskytnutí informace týkající se
vynaložených nákladů na provoz
kanceláře senátorky Emilie Třískové.

Stav vyřízení

10. 2. 2020
Žadateli byla část
informací poskytnuta
10. 2. 2020
Žadateli bylo zasláno
rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti

11. 3. 2020
Doplnění náležitostí
žádosti žadatelem
23. 3. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta
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9/20

9. 3. 2020
Podání
prostřednictvím
datové schránky

Žádost o poskytnutí informací týkajících
se platových poměrů vedoucího/vedoucí
Kanceláře Senátu za roky 2016, 2017,
2018 a 2019.

ne

23. 3. 2020
Žadateli bylo zasláno
rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti
23. 3. 2020
Žadateli byla část
informací poskytnuta

10/20

16. 3. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí informace týkající se
plnění právních předpisů a dalších
nařízení platných po dobu nouzového
stavu vyhlášeného na území České
republiky z důvodu zabránění šíření
koronaviru covid-19.

ne

30. 3. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

11/20

1. 4. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí informací o počtu
zaměstnanců Kanceláře Senátu a
senátorů, jejich celkových superhrubých
mzdách a využití výkonu práce v režimu
home office.

ne

15. 4. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

12/20

21. 5. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí informace týkající se
používání roušek s logem Senátu.

ne

2. 6. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

13/20

3. 7. 2020
Žádost o poskytnutí seznamu firem, které
potvrdily účast na cestě předsedy Senátu
Podání
na Taiwan.
prostřednictvím
elektronické
podatelny

ne

3. 7. 2020
Žadateli byla zaslána
výzva k doplnění
žádosti
3. 7. 2020
Doplnění náležitostí
žádosti žadatelem
17. 7. 2020
Žadateli bylo zasláno
rozhodnutí o odmítnutí
žádosti

14/20

3. 7. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí seznamu subjektů a
výše uhrazených, případně evidovaných
faktur, souvisejících s činností senátora
Ing. Jaromíra Strnada v jeho senátním
obvodu, za r. 2019 a 2020.

ne

17. 7. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

15/20

31. 7. 2020
Žádost o poskytnutí informace týkající se
výkonu
spisové služby Kanceláře Senátu.
Podání
prostřednictvím
datové schránky

ne

14. 8. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

16/20

10. 8. 2020
Podání
prostřednictvím
České pošty

Žádost o poskytnutí informací o činnosti
Kanceláře Senátu za období 2017, 2018,
2019 a k 1. 7. 2020.

ne

21. 8. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

17/20

25. 8. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí informace týkající se
rozhodnutí Poslanecké sněmovny o
způsobu řešení schodku státního
rozpočtu.

ne

8. 9. 2020
Žadateli bylo zasláno
rozhodnutí o odmítnutí
žádosti
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18/20

27. 8. 2020
Žádost o poskytnutí informací
o účastnících a finančních nákladech
Podání
prostřednictvím vydaných na cestu členů delegace Senátu
na Taiwan.
elektronické
podatelny

ne

3. 9. 2020
Žadateli byla zaslána
výzva k doplnění
žádosti
Žadatel nedoplnil
povinné náležitosti
žádosti,
žádost byla odložena

19/20

28. 8. 2020
Žádost o poskytnutí informace týkající se
cesty předsedy Senátu na Taiwan a jejího
Podání
ekonomického dopadu na ČR.
prostřednictvím
elektronické
podatelny

ne

3. 9. 2020
Žadateli byla zaslána
výzva k doplnění
žádosti
11. 9. 2020
Žadatel zaslal
vyjádření, že již nemá
zájem o poskytnutí
informací, žádost byla
odložena

20/20

10. 9. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí seznamu členů
delegace Senátu na Taiwan, vyčíslení
nákladů na cestu čerpaných z veřejných
zdrojů.

ne

24. 9. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta
24. 9. 2020
Žadatel podal stížnost
na postup při
vyřizování žádosti
14. 10. 2020
Žadateli bylo zasláno
rozhodnutí o odmítnutí
stížnosti

21/20

14. 9. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

ne

21. 9. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

22/20

29. 9. 2020
Žádost o poskytnutí informace týkající se
celkových
nákladů vynaložených na cestu
Podání
a pobyt předsedy Senátu na Taiwan.
prostřednictvím
elektronické
podatelny

ne

13. 10. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

23/20

5. 11. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí informací, týkajících
se podmínek vzniku mandátu nově
zvolených senátorů ve volbách
proběhlých v roce 2020 a zániku
mandátu senátorů, kteří již zvoleni
nebyli.

ne

18. 11. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

24/20

19. 11. 2020
Podání
prostřednictvím
datové schránky

Žádost o poskytnutí kopie právních
analýz, rešerší či jiných stanovisek
týkajících se posouzení (ne)zákonnosti
odvolání členů dozorčí komise České
televize, na základě usnesení Rady ČT ze
dne 11. 11. 2020 č. 225/18/20.

ne

3. 12. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

Žádost o poskytnutí informací
o celkových nákladech Senátu za rok
2019.

26

25/20

23. 11. 2020
Žádost o poskytnutí dokumentu Usnesení
vlády ČR č. 957 o vyhlášení nouzového
Podání
prostřednictvím stavu pro území ČR s prokázáním SARS
datové schránky CoV-2 od 5. 10. 2020 na 30 dní a dalších
dokumentů v jazyce anglickém.

ne

26. 11. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

26/20

23. 11. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

ne

25. 11. 2020
Žadateli byla zaslána
výzva k doplnění
žádosti

Žádost o poskytnutí dat týkajících se
žádostí o vydání souhlasu k trestnímu
stíhání členů Senátu ČR od vzniku
samostatné České republiky.

Žadatel údaje
nedoplnil, žádost byla
odložena.
27/20

2. 12. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí informací,
týkajících se personálních záležitostí
Kanceláře Senátu.

ne

16. 12. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

28/20

3. 12. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí informace týkající se
evidence docházky senátorů, resp.
senátorky Zdeňky Hamousové.

ne

16. 12. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

29/20

10. 12. 2020
Žádost o poskytnutí informací
souvisejících s postupem orgánů činných
Podání
v trestním řízení v souvislosti
prostřednictvím
s vyšetřováním smrti XXX.
datové schránky

ne

17. 12. 2020
Žadateli bylo zasláno
vyrozumění o odložení
žádosti

30/20

14. 12. 2020
Žádost o poskytnutí informace o státním
zástupci XXX Krajského státního
Podání
zastupitelství
pro Středočeský kraj.
prostřednictvím
datové schránky

ne

17. 12. 2020
Žadateli bylo zasláno
vyrozumění o odložení
žádosti

31/20

14. 12. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

ne

22. 12. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

32/20

14. 12. 2020
Žádost o poskytnutí záznamu z 1. schůze
Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a
Podání
parlamentní procedury konané dne
prostřednictvím
9. 12. 2020.
elektronické
podatelny

ne

22. 12 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

33/20

14. 12. 2020
Žádost o poskytnutí informace týkající se
nezákonného výslechu osob orgány
Podání
činnými v trestním řízení.
prostřednictvím
datové schránky

ne

17. 12. 2020
Žadateli bylo zasláno
vyrozumění o odložení
žádosti

34/20

16. 12. 2020
Žádost o poskytnutí informací o způsobu
postoupení Stanoviska občanských
Podání
prostřednictvím aktivistů a organizací hájících práva dětí,
datové schránky rodičů a rodin k navrhovanému zákonu
o náhradním výživném senátorkám
a senátorům.

ne

17. 12. 2020
Žadatel podal stížnost
na postup při
vyřizování žádosti o
poskytnutí informace.

Žádost o poskytnutí pozměňovacího
návrhu senátora L. Wagenknechta
k senátnímu tisku č. 205/2020.

22. 12. 2020
Žadateli bylo zasláno
sdělení o vyřízení
stížnosti a informace
byly poskytnuty
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35/20

17. 12. 2020
Žádost o poskytnutí informace o termínu
a způsobu postoupení Stanoviska
Podání
prostřednictvím občanských aktivistů a organizací hájících
práva dětí, rodičů a rodin
datové schránky
k navrhovanému zákonu o náhradním
výživném senátorkám a senátorům.

ne

22. 12. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

36/20

21. 12. 2020
Podání
prostřednictvím
České pošty

ne

22. 12. 2020
Žadateli byla
informace poskytnuta

37/20

23. 12. 2020
Žádost o poskytnutí informace o způsobu
vyřízení Stanoviska občanských aktivistů
Podání
a organizací hájících práva dětí, rodičů
prostřednictvím
a rodin k navrhovanému zákonu
datové schránky
o náhradním výživném senátorskými
kluby.

ano

6. 1. 2021
Žadateli byla část
informací poskytnuta

Žádost o poskytnutí informací
o hospodářských výsledcích Kanceláře
Senátu za rok 2020, o přijatých
opatřeních proti pandemii covid-19 ad.

6. 1. 2021
Žadateli bylo zasláno
rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti
7. 1. 2021
Žadatel podal odvolání
proti rozhodnutí
(nyní v řízení)

38/20

29. 12. 2020
Podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí informací týkajících
se personální politiky Kanceláře Senátu.
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ne

12. 1. 2021
Žadateli byla
informace poskytnuta

5. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY
Rok 2020 s sebou přinesl několik zlomových událostí a byl pro Senát zároveň rokem
volebním. Z hlediska spolupráce se zástupci sdělovacích prostředků se tak jednalo o rok
mimořádné náročný.
V lednu Senát náhle přišel o svého předsedu Jaroslava Kuberu. V únoru plénum Senátu
zvolilo jeho nástupce, kterým se stal Miloš Vystrčil. V březnu onemocnění covid-19 nabylo
rozsahu světové pandemie, která ochromila veřejný život v České republice, pro Senát
jako horní komoru Parlamentu však znamenala zintenzivnění zákonodárné činnosti,
nejednou ve stavu legislativní nouze.
Ačkoli
byly
zahraničně-politické
aktivity
v důsledku
pandemie
utlumeny,
Senát v uplynulém roce zažil dvě výjimečné události, které vyvolaly značný zájem českých
i zahraničních médií – v létě do Valdštejnského paláce zavítal Michael R. Pompeo, ministr
zahraničních věcí Spojených států amerických, a na přelomu srpna a září odletěla
osmičlenná senátní delegace v čele s předsedou Senátu na ostře sledovanou cestu na
Taiwan.
Na podzim se znovu v plné síle opět projevila koronavirová krize, která měla dopad i na
senátní volby, na základě kterých se složení horní komory po dvou letech obměnilo.
V samotném závěru roku, kdy se pozornost médií obvykle zaměřuje na schvalování
státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně, se hlavním dějištěm parlamentního dění stal
Senát, jeho výbory a kluby, které stanuly před nesnadným úkolem opravit nevydařenou
sněmovní verzi balíčku daňových zákonů.
Načrtnuté okolnosti a události způsobily, že ač kvůli pandemii nebylo možné v průběhu
roku uspořádat velké množství obvyklých akcí, jako jsou odborné konference a semináře,
bohatý kulturní program a společenská setkání, celkový počet 200 vydaných tiskových
zpráv a oznámení je ve srovnání s předchozími roky nadprůměrný.
Frekvence a počet uspořádaných tiskových briefingů a konferencí znatelně stouply, celkem
se uskutečnilo na půdě Senátu 126 tiskových briefingů (průměr předchozích dvou let
byl 80). Větší část z nich tvořily briefingy senátorských klubů, které v rámci plenárních
schůzí prezentují svá stanoviska a komentáře k prioritním bodům programu. Tuto možnost
medializace všech pět (v 13. funkčním období), dříve šest (v 12. funkčním období) klubů
stabilně využívá, jejich briefingy jsou tak nedílnou součástí schůzí Senátu. Ostatní tiskové
akce se konaly z iniciativy vedení Senátu a jeho orgánů v souladu s interními pravidly.
Individuální tiskové konference si zákonodárci nadále pořádají samostatně v rámci svých
týmů, tj. bez asistence pracovníků Kanceláře Senátu.
V době nouzového stavu se v plné míře ukázala důležitost zajištění živých přenosů
tiskových akcí na webových stránkách Senátu. Ta byla v roce pandemie doplněna
o možnost interaktivně zasílat vystupujícím otázky i ze vzdáleného přístupu. V případě
schůzí Senátu se podařilo s Českou televizí jakožto médiem veřejné služby domluvit
vysílání živého přenosu z Jednacího sálu na webových stránkách iVysílání a také
zpřístupnění záznamu ostatním médiím v případě jejich zájmu.
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Kvůli epidemickým opatřením byla v areálu Senátu osobní účast médií na jednání výborů,
komisí i samotné plénum po řadu měsíců omezena na minimum. Vyvstal tím problém, jak
zajistit informovanost o legislativní činnosti Senátu v celé komplexitě: rozhlasové stanice
potřebují pro své zpravodajství čistou zvukovou stopu, celostátní i internetové televize se
neobjedou bez autentických ilustračních záběrů, tištěné tituly preferují kvalitní fotografie
z místa a všichni, zejména pak zpravodajské agentury, potřebují spolehlivé a zároveň
rychlé informace, nejlépe okomentované z více zdrojů. Takový servis, který by alespoň
částečně kompenzoval novinářům osobní přítomnost na jednání a možnost okamžité přímé
interakce se zákonodárci, bylo možné poskytnout díky nadstandardní spolupráci mezi
tiskovou tajemnicí a příslušnými odbory Kanceláře Senátu a vstřícnosti senátorek
a senátorů. Nárůst objemu tiskové agendy a naléhavou potřebu i ve ztížených podmínkách
zachovat otevřenost, přívětivost a transparentnost úřadu ve vztahu ke sdělovacím
prostředkům a potažmo veřejnosti pomohl zajistit i nově zřízený odbor komunikace.
Tisková tajemnice je pro zástupce médií nadále hlavní kontaktní osobou, na níž je možné
se obracet s novinářskými dotazy a žádostmi o informace. Nejčastěji se otázky týkají:


průběhu legislativního procesu (návrhy zákonů, pozměňovací návrhy, stanoviska
výborů a komisí, výsledky hlasování, termíny schůze Senátu, procedurální pravidla,
koordinace s Poslaneckou sněmovnou a prezidentem republiky),



stanovisek senátorek a senátorů k legislativním návrhům či aktuálním tématům,



pracovního programu a stanovisek vedení Senátu,



žádostí o rozhovor,



statistik a souhrnných přehledů o činnosti Senátu či jednotlivých senátorek
a senátorů,



zahraničně-politických aktivit a výjezdů,



akcí pro veřejnost vč. kulturních akcí a odborných konferencí,



rozpočtu, majetku a provozu Kanceláře Senátu,



platů senátorek a senátorů a dalších finančních nákladů spjatých s výkonem
mandátu (asistenti, ubytování, náhrady atd.).

Pro komunikaci s médii jsou nadále využívány sociální sítě, jejichž výhodou je rychlost,
stručnost a přístupnost sdělení. Tyto přednosti bývají umocněny v případě využití formátu
videí, která byla například úspěšně využita pro informování o průběhu senátní mise na
Taiwanu, kdy počet zhlédnutí několikanásobně převýšil obvyklou úroveň sledovanosti
příspěvků. Kromě již zavedeného účtu na Twitteru a Facebooku se Senát v roce 2020
etabloval rovněž na vizuálně založeném Instagramu a na sklonku roku se objevil na
profesní síti LinkedIn.
Za účelem zahraničně-politického zpravodajství byla médiím zprostředkována osobní
účast na cestách předsedy Senátu na Slovensko a na Taiwan. Nově se budování
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povědomí o činnosti českého Senátu rozšířilo na spolupráci se zahraničními médii,
zejména se světovými zpravodajskými agenturami a americkými a taiwanskými deníky.
S novým funkčním obdobím Senátu se podařilo uvést do provozu nové Tiskové centrum,
díky čemuž bylo možné přesunout tiskové briefingy, které se konaly z důvodu minimalizace
rizika přenosu infekce ve venkovních prostorách na nádvoří a v sale terreně Valdštejnské
zahrady, do vnitřních prostor. Centrum novinářům poskytuje pohodlné zázemí v blízkosti
od Jednacího sálu a zároveň díky svému umístění u samostatné recepce eliminuje po
epidemické stránce rizikový pohyb návštěvníků po Senátu. Propojením multifunkční
televize, řečnických pultíků a kamery lze nyní zajistit plnohodnotnou účast řečníků na
tiskových akcích i z domácí karantény nebo například ze zahraničí.
V roce 2020 bylo uděleno 30 stálých akreditací zástupcům médií, která do Senátu jezdí
pravidelně za účelem zpravodajského pokrytí. Vzhledem k nutnosti trasování případného
rizikového kontaktu a omezení pohybu osob v prostorách Senátu byla platnost akreditací
po dobu nouzového stavu až do odvolání pozastavena.
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6. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2020: 192 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2020: 190 osob
Počet nástupů do pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2020: 25 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2020: 25 zaměstnanců

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2020

do
21
31
41
51
61
70

Věk

Muži

Ženy

Celkem

%

20 let
– 30 let
– 40 let
– 50 let
– 60 let
– 70 let
a více let

0
5
11
19
24
14
0

0
7
16
44
35
14
1

0
12
27
63
59
28
1

0
6,31
14,21
33,16
31,05
14,74
0,53

73

117

190

100

39,42

61,58

100

x

CELKEM
%

Průměrný věk zaměstnanců Kanceláře Senátu je 49,28 let.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2020
Dosažené vzdělání

Muži

Ženy

Celkem

%

Základní
Vyučení
ÚSO x ÚSV s maturitou
Vyšší odborné
Vysokoškolské

1
12
27
1
32

4
15
45
1
52

5
27
72
2
84

2,63
14,21
37,89
1,06
44,21

CELKEM

73

117

190

100

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2020
Doba trvání
do
do
do
do
do

5 let
10 let
15 let
20 let
25 let

CELKEM

Počet

%

75
31
18
18
48

39,48
16,32
9,47
9,47
25,26

190

100,00
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Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením plnila v roce 2020 Kancelář
Senátu dvěma způsoby:
 zaměstnávala v různých časových úsecích celkem 7 osob se zdravotním postižením
(5 osob 1. stupně a 2 osoby 2. stupně)
 od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením odebírala
celoročně různé druhy služeb.
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7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU
Školení pro vybrané skupiny zaměstnanců
Předmět školení

Počet osob

Etiketa a protokol
Emoční inteligence v práci manažera
Úvod do on-line marketingu a sociálních sítí
iPad+iPhone - kompletní kurz pro uživatele

3
14
3

Cena
11 970
37 500
5 000

8

41 314,24

Celkové náklady v Kč

95 784,24

Jazyková výuka
ANGLICKÝ JAZYK

Rok 2020

Jazykový subjekt
Počet osob
Náklady (129 805 Kč – 6 250 Kč)

Channel Crossings
23
123 555

Celkové náklady v Kč

123 555

Participace účastníků dle Interní legislativy Kanceláře Senátu – AJ: 6 250 Kč
NĚMECKÝ JAZYK

Rok 2020

Jazykový subjekt
Počet osob
Náklady (37 230 Kč – 2 750 Kč)

Channel Crossings
11
34 480

Celkové náklady v Kč

34 480

Participace účastníků dle Interní legislativy Kanceláře Senátu – NJ: 2 750 Kč

Vynaložené náklady na vzdělávání za rok 2020
Typ vzdělávání

Náklady

Školení jednotlivých pracovišť
Vybrané skupiny zaměstnanců
Konference
Jazyková výuka (po odečtení participace účastníků)
∑ v Kč

209 139,39
95 784,24
0
158 035
462 958,63
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8. EKONOMICKÉ UKAZATELE
a) Závazné ukazatele rozpočtu
Závazné ukazatele příjmů a výdajů na rok 2020 pro kapitolu 303 Senát Parlamentu byly
stanoveny zákonem č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
takto:
Příjmy celkem

2 900,00 tis. Kč

Výdaje celkem

645 607,33 tis. Kč

v tom:

běžné výdaje

620 767,33 tis. Kč

kapitálové výdaje

24 840,00 tis. Kč

V roce 2020 provedla Kancelář Senátu celkem 48 rozpočtových opatření, a to v souladu
s § 23 – 27 zákona o rozpočtových pravidlech. Do rozpočtu byly zapojeny nároky
z nespotřebovaných výdajů (dále též „NNV“) v celkové výši 22 279 tis. Kč,
z toho zapojené profilující výdaje činily 9 212 tis. Kč a neprofilující výdaje 13 067 tis. Kč.
Prostředky NNV byly čerpány ve výši 19 252 tis. Kč.
b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření
Příjmy
Přehled o celkových příjmech 2020 (v tis. Kč)
Rozpočet po změnách

2 900,00

Dosažené nedaňové příjmy

3 100,02

Dosažené celkové příjmy

3 393,95

Celkové příjmy za rok 2020 byly dosaženy ve výši 3 393,95 tis. Kč, což je
117,03 % rozpočtované částky, v tom je zahrnut i převod zůstatku depozitního účtu z roku
2019 ve výši 293,93 tis. Kč. Celkové nedaňové příjmy Senátu byly pro rok 2020
rozpočtovány ve výši 2 900 tis. Kč a byly naplněny ve výši 3 100,02 tis. Kč, což představuje
106,90 % rozpočtované částky. V nedaňových příjmech jsou zahrnuty příjmy z vlastní
činnosti, jejich rozpočet je 2 000 tis. Kč a plnění 1 956,24 tis. Kč. Jedná se o příjmy z
poskytování služeb při akcích pořádaných v Senátu a o příjmy z gastronomické činnosti.
Příjmy z pronájmu majetku a pozemků jsou rozpočtovány ve výši 900 tis. Kč a plnění je
1 014,31 tis. Kč. Výše dosažených rozpočtovaných příjmů je značně ovlivněna
pandemickou situací, v roce 2019 byly tyto příjmy o 1 002,33 tis. Kč vyšší. Zbývající část
příjmů, tj. ostatní nedaňové příjmy nelze rozpočtovat (zahrnuje totiž různé ztráty
předmětů, náhrady škody, pokuty Mandátového a imunitního výboru nebo vratky přeplatků
z předchozích let), a jsou naplněny ve výši 129,47 tis. Kč. Lze konstatovat, že vznik a
rozšíření infekční nemoci covid-19 v roce 2020 s sebou přinesla významný propad
ekonomické aktivity, a tím i omezení nedaňových příjmů Senátu.
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Výdaje
Celkové výdaje byly v roce 2020 čerpány ve výši 615 883,53 tis. Kč, což představuje
95,40 % rozpočtu po změnách ve výši 645 607,33 tis. Kč a 92,21 % konečného rozpočtu
ve výši 667 886,33 tis. Kč (z toho je NNV ve výši 22 279 tis. Kč).
Schválený rozpočet u běžných výdajů v objemu 620 767,33 tis. Kč byl upraven
o prostředky z NNV na konečný rozpočet 634 108 tis. Kč. Čerpání ve výši 594 581,54 tis.
Kč představuje 93,77 % konečného rozpočtu. V běžných výdajích byla z NNV ve výši
273,25 tis. Kč hrazena záloha odchodné pro jednoho senátora po ukončení mandátu v roce
2020, dále bylo 13 067,42 tis. Kč použito na zabezpečení běžných výdajů, z toho např. na
pronájem části kamer do systému CCTV ve výši 499,42 tis. Kč, na nákupy materiálu a
drobného majetku ve výši 2 600 tis. Kč, na zajištění služeb spojených s informatikou a
komunikací ve výši 2 064 tis. Kč, na zajištění služeb asistentů ve výši 1 500 tis. Kč, na
úklidové práce ve výši 3 000 tis. Kč nebo na údržbu majetku ve výši 700 tis. Kč. Prostředky
státního rozpočtu byly použity na zabezpečení odborných, organizačních a technických
činností a vytvoření materiálních podmínek pro činnost zákonodárného sboru a na zajištění
činnosti a provoz areálu Senátu. Meziročním srovnáním skutečných běžných výdajů, které
v roce 2019 byly ve výši 593 889,96 tis. Kč, představuje čerpání v hodnoceném roce 2020
nárůst o 691 tis. Kč. Výdaje v loňském roce byly rovněž výrazně ovlivněny pandemickou
situací, probíhalo například velmi málo protokolárních akcí a zahraničních cest, a ubyly
tedy i náklady s tím spojené. V roce 2019 proběhlo např. 110 cest, v roce 2020 pouze 15.
Vyšší čerpání výdajů na platy a ostatní platby za provedenou práci včetně příslušenství
bylo ovlivněno zvýšením platů zaměstnanců s účinností od 1. 1. 2020 o 1,5 tis. Kč a
vzhledem k navýšení platové základny ústavních činitelů byly navýšeny i platy senátorů.
S navýšením platové základny byly navýšeny i další nároky senátorů a rozhodnutím Výboru
pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu i platby za služby asistentů.
Přehled čerpání běžných výdajů 2020 (v tis. Kč)
Rozpočet běžných výdajů po změnách

620 767,33

Prostředky NNV u běžných výdajů

13 340,67

Konečný rozpočet běžných výdajů

634 108,00

Čerpání běžných výdajů celkem

594 581,54

- z rozpočtu

583 889,33

- NNV (nároky z nespotřebovaných výdajů)

10 692,21

Rozdělení čerpání běžných výdajů 2020 dle podseskupení položek

Ukazatel v tis. Kč

Skutečnost
2019

Rozpočet po
změnách
2020

Konečný
rozpočet
2020

Skutečnost
2020

% plnění
k rozp.
po
změnách

% plnění
ke
koneč.
rozpočtu

Index
20/19

501 - Platy zaměstnanců

115 741,83

119 585,60

119 585,60

119 581,66

99,99

99,99

103,32

502 - Ostatní platby za provedenou
práci

111 434,22

116 585,52

116 585,52

114 394,31

98,00

98,12

102,66
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z toho NNV
Platy a ostatní platby
503 – Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

0,00
227 176,05

0,00

273,25

273,25

0,00

0,00

0,00

236 171,12 236 171,12

233 975,97

98,12

97,89

102,99

73 749,88

79 825,84

79 825,84

78 107,58

97,85

97,85

105,91

156,32

185,00

185,00

145,71

78,76

78,76

93,21

49,33

18,60

18,60

18,40

98,92

98,92

37,30

14 919,44

14 786,40

17 386,40

14 245,71

81,94

81,94

95,48

0,00

0,00

2 600,00

1 879,93

72,30

72,30

0,00

505,03

390,00

390,00

333,12

85,42

85,42

65,96

12 905,35

12 757,00

12 757,00

12 261,91

96,12

96,12

95,01

122 891,03

126 016,00

135 783,42

123 541,79

90,98

90,98

100,53

0,00

0,00

9 767,42

7 954,29

81,44

81,44

0,00

44 378,46

39 691,08

40 391,08

28 647,10

70,92

70,92

64,55

0,00

0,00

700,00

584,74

83,53

83,53

0,00

0,09

1,00

1,00

0,20

20,00

20,00

222,22

82 971,27

96 513,58

96 513,58

89 244,31

92,47

92,47

107,56

534 – Převody vlastním fondům

2 315,03

2 391,71

2 391,71

2 391,71

100,00

100,00

103,31

536 - Ostatní neinvestiční transfery

1 861,56

1 870,00

1 870,00

1 796,65

99,13

96,08

96,51

518,96

500,00

500,00

391,45

78,29

78,29

75,43

551 – Neinvestiční transfery
mezinárodním vládním organizacím
a nadnárodním orgánům

1 027,62

1 150,00

1 150,00

983,23

85,50

85,50

95,68

581 – Výdaje na náhrady za
nezpůsobenou újmu (příspěvky
senátorským klubům)

8 464,56

8 500,00

8 500,00

8 439,73

99,29

99,29

99,71

593 889,98

620 767,33

634 108,00

594 581,54

95,78

93,77

100,12

13 340,67

10 692,21

504 - Odměny za užití duševního
vlastnictví
512 - Podlimitní technické
zhodnocení
513 - Nákup materiálu
z toho: čerpáno z NNV
514 - Úroky a ostatní finanční
výdaje
515 - Nákup vody, paliv a energie
516 - Nákup služeb
z toho: čerpáno z NNV
517 - Ostatní nákupy
z toho: čerpáno z NNV
518 - Poskytnuté zálohy
519 – Neinvestiční výdaje a nákupy

542 – Náhrady placené
obyvatelstvu

Běžné výdaje celkem
z toho: čerpáno z NNV

16 583,23

Schválený rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2020 byl ve výši 24 840 tis. Kč. Do
rozpočtu byly během roku zapojeny NNV ve výši 8 938,32 tis. Kč a konečný rozpočet poté
činil 33 778,32 tis. Kč. Zapojené prostředky nároků byly čerpány v hodnotě 8 559,84 tis.
Kč. Nedočerpané zůstaly prostředky NNV v částce 378,48 tis. Kč na dokončení tiskového
střediska, tato akce bude realizovaná v 1. čtvrtletí roku 2021. Kapitálové výdaje byly
čerpány včetně NNV ve výši 21 301,99 tis. Kč, což představuje 85,76 % rozpočtu po
změnách a 63,06 % konečného rozpočtu. Z rozpočtu roku 2020 bylo čerpáno 12 742,16
37

tis. Kč na plánované akce, nepořizovaly se ale automobily a např. u rekonstrukce
parkovacího zařízení v Kolovratském paláci se nepodařilo zajistit dodavatele. Meziročně
bylo na daném programu čerpání výdajů včetně NNV vyšší o 4 142,67 tis. Kč.
Přehled čerpání kapitálových výdajů 2020 (v tis. Kč)
Rozpočet kapitálových výdajů po změnách

24 840,00

Prostředky NNV u kapitálových výdajů

8 938,32

Konečný rozpočet kapitálových výdajů

33 778,32

Čerpání kapitálových výdajů celkem

21 301,99

- z rozpočtu

12 742,16

- NNV (nároky z nespotřebovaných výdajů)

8 559,84

Rozdělení čerpání kapitálových výdajů 2020 dle podseskupení položek
Ukazatel v tis. Kč

611 – Pořízení
DNM

Skutečnost
2019

Rozpočet po
změnách
2020

Konečný
rozpočet
2020

Skutečnost
2020

% plnění
% plnění
k rozpočtu
ke
po
konečnému
změnách
rozpočtu

Index
20/19

1 524,50

1 520,00

1 520,00

885,82

58,28

58,28

58,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 804,05

3 280,00

9 656,48

8 545,90

260,55

8,03

0,00

6 376,48

6 307,30

0,00

2 350,12

3 170,00

5 030,91

3 365,96

106,18

0,00

0,00

1 860,91

1 622,16

0,00

0,00

0,00

6123 - Dopravní
prostředky

5 099,21

6 200,00

6 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

z toho:
čerpáno z NNV

2 099,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6125 - Výpočetní
technika

5 281,59

10 570,00

11 270,93

8 407,67

79,54

z toho:
čerpáno z NNV

4 919,76

0,00

700,93

630,38

0,00

0,00

0,00

6127 - Kulturní
předměty

99,85

100,00

100,00

96,64

96,64

96,64

96,79

612 - Pořízení
DHM celkem

15 634,82

23 320,00

32 258,32

20 416,17

87,55

63,29 130,58

z toho:
čerpáno z NNV
6121 - Budovy a
stavby
z toho:
čerpáno z NNV
6122 - Stroje,
přístroje a zařízení
z toho:
čerpáno z NNV

38

88,50 304,77

0,00

0,00

66,91 143,23

74,60 159,19

z toho:
čerpáno z NNV
61 - Kapitálové
výdaje celkem
z toho:
čerpáno z rozpočtu
čerpáno z NNV

7 027,00

0,00

8 938,32

8 559,84

0,00

0,00

17 159,32

24 840,00

33 778,32

21 301,99

85,76

63,06 124,14

10 132,32

0,00

0,00

12 742,16

0,00

0,00 125,76

7 027,00

0,00

0,00

8 559,84

0,00

0,00 121,81

c) Závěr
Peněžní prostředky státního rozpočtu pro rok 2020 byly čerpány na úkoly spojené
s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů
a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu. Výše uvedené
úkoly zajišťovala Kancelář Senátu, a to v souladu se zákonem č. 59/1996 Sb., o sídle
Parlamentu České republiky, a zákonem č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.
Všechny ukazatele stanovené zákonem o státním rozpočtu na rok 2020 byly ze
strany Senátu dodrženy s tím, že Senát je oprávněn překročit „výdaje celkem“ o použití
prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů.
Přehled ukazatelů Senátu - plnění

Ukazatel v tis. Kč

Schválený
rozpočet
2020

Rozpočet po
změnách
2020

NNV

Konečný
rozpočet
2020

Skutečnost
2020

%
plnění
k RpZ

% plnění
ke KR

Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem
Nedaňové příjmy
Výdaje celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

2 900,00

2 900,00

0,00

2 900,00

3 393,95 117,03

117,03

2 900,00

2 900,00

0,00

2 900,00

3 100,02 106,90

106,90

645 607,33 645 607,33
620 767,33

620 767,33

24 840,00

24 840,00

22 279,00 667 886,33 615 883,53
13 340,67 634 108,00
8 938,32

čerpání z rozpočtu

33 778,32

95,40

92,21

594 581,54

95,78

93,77

21 301,99

85,76

63,06

593 604,53

čerpání NNV

22 279,00

Nespotřebované výdaje v roce 2020

52 002,80

39

0,00

