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Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České
republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu
a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2014
a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, za rok 2014

2015

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
10. FUNKČNÍ OBDOBÍ
VÝBOR PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE
21. USNESENÍ
ze 4. schůze, konané dne 4. února 2015
ke Zprávě o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky,
jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení
za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 a Výroční zprávě o činnosti v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014
Po úvodním slovu senátora Jiřího Šestáka, místopředsedy výboru, odůvodnění
Zprávy o peticích doručených Senátu Parlamentu ČR, jeho orgánům a funkcionářům,
o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 v souladu s § 142
odst. 4 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, předsedou výboru senátorem
Jaromírem Jermářem, odůvodnění Výroční zprávy o podávání informací dle zákona
č. 106/1999 Sb. a přehledu ostatních podání a dotazů za rok 2014 a Výroční zprávy za
rok 2014 pro mediální oblast Pavlínou Heřmánkovou, ředitelkou Odboru vnějších vztahů
a služeb KS, a Evou Davidovou, tiskovou tajemnicí Senátu, a po rozpravě
výbor
I.

schvaluje
Zprávu o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům
a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12.
2014, která je přílohou č. 1 tohoto usnesení;

II.

bere

na

vědomí

a) Výroční zprávu o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled
ostatních podání a dotazů za rok 2014, která je přílohou č. 2 tohoto usnesení,
b) Výroční zprávu za rok 2014 pro mediální oblast, která je přílohou č. 3 tohoto
usnesení;
III.

doporučuje
Senátu Parlamentu České republiky Zprávu o peticích doručených Senátu
Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a
způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 a Výroční zprávu o činnosti
v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, za rok 2014, vzít na vědomí;
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IV.

určuje
zpravodajem pro projednání senátního tisku na schůzi Senátu Parlamentu České
republiky
senátora Jaromíra Jermáře;

V.

pověřuje
předsedu výboru senátora Jaromíra Jermáře toto usnesení předložit předsedovi
Senátu Parlamentu České republiky s tím, aby na nejbližší schůzi Senátu byl
zařazen bod: Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky,
jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od
1. 1. do 31. 12. 2014 a Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2014.

Jiří Šesták v. r.
místopředseda výboru

Jaromír Jermář v. r.
zpravodaj výboru

Zuzana Baudyšová v. r.
ověřovatelka výboru

Příloha č. 1
k usnesení č. 21/15
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Počet listů: 7

Zpráva
o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a
funkcionářům, o obsahu petic a způsobu jejich vyřízení za období
od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2014

Senát Parlamentu České republiky obdržel v roce 2014 celkem 13 peticí a 40 jiných
podání.
Senátu PČR bylo během roku 2014 doručeno 6 peticí s více jak 10 tisíci podpisy
–

petice č. 1/14 žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu a těžby zlata
v ČR (senátní tisk č. 35) se 13.265 podpisy,

–

petice č. 2/14 za záchranu pošt na venkově,

–

petice č. 4/14 „Petice pro korunu“ (senátní tisk č. 292) se 41.380 podpisy,

–

petice č. 5/14 „Za dobrý zákon o NP Šumava“ (senátní tisk č. 298) s 25.555 podpisy,

–

petice č. 9/14 "Změňte zákon o dětských skupinách“,

–

petice č. 12/14 k řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí
(senátní tisk č. 1) s 11.524 podpisy.
Počet došlých petic nad 10 tisíc podpisů je srovnatelný s jejich počtem v několika

posledních letech – v roce 2011 došlo 7 peticí nad 10 tisíc podpisů, v roce 2012 bylo petic 8
a v roce 2013 jich bylo 6.
Každá doručená petice je výborem zaevidována a posouzena z hlediska náležitostí
předepsaných zákonem o právu petičním, dále je projednána na schůzi výboru, a dle
potřeby je vyžádáno odborné stanovisko k věcné stránce petice a stanoven další postup pro
její vyřízení. Na základě rozhodnutí jsou postoupeny podle jejich věcného obsahu
kompetentním

a

věcně

příslušným

orgánům

a

institucím

k vypracování

odborného

stanoviska a na základě toho je poté stanoven další postup pro jejich vyřízení. Jsou zasílány
odpovědnému ministrovi také k případnému využití a k zapracování do vládní předlohy či
postupovány k přímému vyřízení věcně příslušnému výboru Senátu. Petice s počtem
podpisů nad deset tisíc jsou vyřizovány v souladu s ustanovením § 142a) zákona
č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a v souladu s Podrobnějšími pravidly projednávání
petic v Senátu PČR. Z toho důvodu jsou petice s více jak 10 tisíci podpisy vedeny jako
samostatný senátní tisk a jsou projednány na schůzi Senátu.
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Sdružení místních samospráv ze Zlína adresovalo petici č. 2/14 s petičními archy se
110.813 podpisy Úřadu vlády ČR. Výbor se s peticí seznámil a usnesl se, že petice v Senátu
PČR bude projednaná za předpokladu, že bude doručena se všemi náležitostmi dle zákona
č. 85/1990 Sb., o právu petičním, tedy včetně podpisových archů s podpisy petentů. Petenti
petiční archy nezaslali.
Zástupci Asociace lesních mateřských školek z Prahy 6 předali k projednávanému
návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (senátní tisk č. 316) petici
č. 9/14 „Změňte zákon o dětských skupinách!“ s 11 tisíci podpisy podanými elektronicky.
Zástupci petentů byli přítomni na schůzi výboru při projednávání. Výbor k návrhu zákona
přijal příslušné usnesení, kterým vyjádřil k této problematice své stanovisko - doporučil
Senátu PČR vrátit projednávaný návrh zákona Poslanecké sněmovně PČR s pozměňovacími
návrhy.
Předseda výboru senátor J. Jermář osobně převzal dne 3. června 2014 petici č. 5/14
- Za dobrý zákon o Národním parku Šumava, kterou podepsalo 21.005 občanů a 4.550 se
připojilo elektronicky (senátní tisk č. 298). Výbor se s obsahem petice seznámil na své
23. schůzi a požádal věcně příslušný výbor - Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a
životní prostředí o stanovisko. Dne 20. června 2014 petenti požádali o zrušení projednávání
petice v Senátu a o její vrácení. Vzhledem k tomu, že Senát dne 19. června 2014 návrh
zákona o NP Šumava již projednal a schválil, považovali následné projednávání petice na
veřejném slyšení a pak na plénu Senátu za bezpředmětné. Petici předají Poslanecké
sněmovně PČR.
Výbor obdržel petici č. 1/14 žádající zastavení aktivit vedoucích k povolení průzkumu
a těžby zlata v ČR (senátní tisk č. 227). Petice, kterou podepsalo 13.265 občanů, byla
vyhlášena občanským sdružením Šumava nad zlato v Kašperských Horách. Výbor uspořádal
k petici dne 29. dubna 2014 veřejné slyšení, které zahájil a řídil předseda výboru senátor
J. Jermář. Záměr petice odůvodnili J. Ešner, předseda o. s. Šumava nad zlato,
a Ing. O. Slováček, jednatel o. s. Šumava nad zlato. Za Výbor pro územní rozvoj, veřejnou
správu a životní prostředí přednesl stanovisko senátor P. Eybert. Dále zazněla stanoviska
MŽP ČR, MPO ČR a České inspekce životního prostředí. V diskusi přítomní vyslovili odmítnutí
průzkumu či případnou těžbu zlata v ČR, zdůraznili negativní vliv těžby na zdravotní stav
obyvatelstva a navrhli několik doporučení pro Senát při projednávání novel daných zákonů.
Petice byla projednána na 22. schůzi Senátu dne 19. června 2014 a bylo přijato usnesení
č. 550/14, v němž vyzývá vládu ČR, aby předložila návrhy novel Geologického zákona
Horního zákona, které naplní její závazek odmítat průzkum či těžbu zlata v ČR. Dále
doporučuje vládě ČR pojmout horninové prostředí jako integrální součást životního prostředí
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především s ohledem na hydrogeologické poměry případnou těžbou nerostů dotčených
území.
Petice č. 4/14 se týkala požadavku, aby Vláda ČR vyjednala trvalou výjimku
z přístupové smlouvy, která by umožnila, aby se ČR nemusela vzdát koruny jako národní
měny a nemusela ji nahradit eurem. Výbor k Petici pro korunu (senátní tisk č. 292), kterou
podepsalo 41.380 občanů, uskutečnil dne 11. listopadu 2014 veřejné slyšení. Současně
požádal

věcně příslušný výbor

–

Výbor pro hospodářství, zemědělství

a

dopravu

o stanovisko. Záměr petice a její odůvodnění přednesl na VSV zástupce petentů
europoslanec Ing. J. Zahradil. Stanovisko petentů odborně podpořili prof. Ing. J. Šíma,
rektor CEVRO Institutu, a Ing. R. Sulík, europoslanec ze Slovenska, který ve své prezentaci
upozornil na konstrukční chyby a rizika společné měny. Dále vystoupili zástupci dotčených
institucí a organizací. Za MF ČR prof. Ing. O. Dědek, CSc., národní koordinátor pro zavedení
eura v ČR, jehož vyjádření k petici se dotklo několika oblastí: uvedl, že načasování přechodu
na euro má vláda ČR plně pod kontrolou, dále považuje sjednání trvalé výjimky za zásadní
zásah do základních principů fungování EU, a to poměrně nešťastný, neboť může mít za
následek, že ČR bude vnímána jako nesrozumitelný a nevěrohodný partner. Současně také
nesouhlasí s předkládanými argumenty, že finanční účastí v záchranných eurovalech
(Evropském stabilizačním mechanismu) přebíráme na sebe dluhy jiných zemí. Náměstek
MPO ČR Ing. J. Havlíček, MBA, se vyjádřil k důležitosti zavedení eura z ekonomického,
finančního a administrativního hlediska, jehož názor podpořil ředitel Sekce měnové a
statistiky České národní banky doc. Mgr. T. Holub, Ph.D. Je zřejmé, že otázka zavedení eura
je tak významného charakteru, že bude třeba o ní i nadále diskutovat, a to nejen na poli
odborném, ale také za účasti široké veřejnosti. Po ukončení šetření bude petice zařazena na
program schůze Senátu.
Svaz měst a obcí ČR předal kopie podpisových archů k petici č. 12/14 (senátní tisk
č. 1) ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí, kterou
podepsalo celkem 11.524 osob. Senát obdržel kopie petičních archů, originály byly předány
Úřadu vlády ČR a kopie také Poslanecké sněmovně PČR. Výbor zahájí šetření a po jeho
ukončení výsledek oznámí Organizačnímu výboru Senátu.
Výbor obdržel petici č. 3/14 s 385 podpisy za obnovení činnosti pobočky České pošty
v obci Úlice. Upozorňují, že situace je v rozporu s oficiálně deklarovaným cílem „obnovy a
rozvoje venkova“, který má zlepšovat kvalitu života venkovského obyvatelstva. Výbor
požádal o stanovisko generálního ředitele České pošty, s. p., a ministra vnitra ČR. Vyžádaná
stanoviska byla petentům zaslána. MV ČR uvádí, že Česká pošta, s. p., připravuje analýzu
nákladů

na

realizaci

rekonstrukce

objektu

uvedené

pošty,

který

je

v současnosti
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v havarijním stavu. Doporučuje petentům obrátit se na představitele obce s návrhem na
realizaci Pošty Partner, čímž by byly poštovní služby v obci obnoveny. Generální ředitel
České pošty konstatuje, že se jim již v některých případech podařilo podobné případy
vyřešit

formou

vzájemné

spolupráce,

tzv.

franšízou.

Tato

forma

spolupráce

byla

zastupitelům obce Úlice opakovaně nabídnuta, zatím ale nebyl projeven zájem.
S odvoláním

na

využití

svého

petičního

práva

se

na

Senát

PČR

obrátila

pí RNDr. H. Pechmanová z Prahy 15 se stížností zaslané Úřadu MěČ Praha 15. Týká se
postupu MěÚ, který údajně bez prošetření dal výpověď doktorovi ordinujícímu v Domě
s pečovatelskou službou. Výbor požádal Kancelář Úřadu MěČ Praha 15 o vyjádření. Stížností
se zabývala zástupkyně starosty pro zdravotnictví, sociální oblast a péči o seniory a
pisatelce odpověděla přímo. Z kopie odpovědi vyplývá, že lékař vůbec na návrhy na zlepšení
situace v DPS v poskytování péče nereagoval a také nově nabídnuté prostory pro ordinaci
odmítl.
Výbor zaevidoval petici č. 7/14 – II. část petice „NE - 35 procent prvních zón v NP
Šumava“ se 3.327 podpisy. I. část petice byl již projednána na 9. schůzi Senátu dne
2. května 2013. Petenti žádají, v případě konání veřejného slyšení k Petici za dobrý zákon
o NP Šumava (petice č. 5/14), možnost vystoupit. Vzhledem k tomu, že Petice za dobrý
zákon o NP Šumava byla vzata zpět, veřejné slyšení se nekonalo.
Petice se 469 podpisy k petici č. 8/14 proti liknavosti Vlády ČR, PS PČR a Senátu PČR
ve věci problematiky sociálně slabých osob a s tím souvisejícím vznikem ubytoven pro tuto
skupinu osob je určena pro Poslaneckou sněmovnu PČR i pro Senát PČR. Týká se návrhu
zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi. Výbor odpověď Poslanecké
sněmovny PČR doplnil o informaci o průběhu projednávání návrhu zákona na plénu Senátu.
Petici č. 10/14 se 169 podpisy a petici č. 11/14 se 157 podpisy řeší Podvýbor pro
lidská práva a rovné příležitosti. Petice se týkají H-systému. K této věci se připravuje
veřejné slyšení výboru, které se bude konat dne 5. ledna 2015.
Výbor zaevidoval petici č. 13/14 se žádostí o podporu vybudování odbočovacích
pruhů u obce Dohalice – Čistěves. Petici podepsalo 955 občanů a 1.220 elektronicky. Výbor
požádal

věcně příslušný výbor

–

Výbor pro hospodářství, zemědělství

a

dopravu

o stanovisko, který informoval o předání petice Podvýboru pro dopravu.
Výbor přijal také 40 jiných podání od jednotlivých občanů. Pisatelé se často obracejí
na Senát poté, co vyčerpali jiné možnosti, jak se u jiných orgánů a úřadů domoci odpovědi
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na řešení svých problémů. Podání často vyjadřují názory pisatelů na věci veřejné či stížnosti
na konkrétní postupy úřadů. Žádostem, aby Senát nebo VVVK zasahoval do řízení
u různých správních a jiných orgánů v jejich záležitostech, samozřejmě nelze vyhovět.
Výbor doporučuje a informuje pisatele, jak v daných situacích dále postupovat a na koho se
mají ve své záležitosti obrátit. Na pořad každé schůze výboru je zařazen bod: Projednání
peticí doručených Senátu PČR. V jeho rámci jsou projednána také jiná podání. Všechny
petice jsou výborem posouzeny z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu
petičním, projednány a na základě rozhodnutí postoupeny s ohledem k věcné stránce petice
kompetentním orgánům k vypracování odborného stanoviska a na základě toho stanoven
další postup pro vyřízení.
Všechny petice a jiná podání, jakož i základní informace o způsobu jejich vyřízení,
jsou k nahlédnutí v sekretariátu Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.
Obsah, způsob a stav vyřizování je také patrný z připojené tabulky.
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Pořadové
číslo

Datum
doručení

Číslo jednací

Obsah

1059/14

Jindřich Ešner, Kašperské Hory – zastavení aktivit vedoucích
k povolení průzkumu a těžby zlata v ČR
(senátní tisk č. 227)

PETICE 2014

1.
28.1.14

Počet
podpisů

28.1.14 Organizační odbor + předseda Senátu informace o obdržení
29.4.14 VSV

13.265

19.6.14
2.
23.4.14

4847/14

Sdružení místních samospráv ČR, Zlín – za záchranu pošt na
venkově (petiční archy předány na Úřad vlády ČR)

110.813
---

3.
23.4.14

4576/14

Eva Jelínková, Úlice – obnovení pobočky České pošty v obci
Úlice

385

24.6.14
4.
21.5.14

6173/14

3.6.14

6795/14

5.

6.
11.6.14

6821/14

Ing. Jan Zahradil, Praha 6 – Petice pro korunu
(senátní tisk č. 292)

MVDr. Jaromír Bláha, Hnutí Duha – Za dobrý zákon o NP
Šumava
(senátní tisk č. 298)

RNDr. Helena Pechmanová, Praha 15 – výpověď lékaři
v Domě s pečovatelskou službou

Stav vyřízení

Datum
uzavření

UZAVŘENO – projednáno na 22. schůzi Senátu
dne 19.6.2014, přijato usnesení č. 552
24.4.14 Informace o obdržení
19.5.14 Žádost o dodání petičních archů s podpisy
UZAVŘENO
24.4.14 Informace o obdržení
19.5.14 Generální ředitelství České pošty + MV
ČR – ke stanovisku
UZAVŘENO
28.5.14 Informace o obdržení
28.5.14 Organizační odbor + předseda Senátu informace o obdržení
9.6.14 VHZD – ke stanovisku
11.11.14 VSV

41.380

4.6.14 Organizační odbor + předseda Senátu informace o obdržení
9.6.14 VUZP – ke stanovisku
25.6.14 Zpětné předání petice za žádost petičního
výboru

21.005
+
4.550
elektronicky
25.6.14

UZAVŘENO
18.6.14 MěČ Praha 15 – ke stanovisku
18.6.14 Informace o obdržení a postoupení

22.7.14

UZAVŘENO

1
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7.
18.6.14

7776/14

8.
11.7.14

8403/14

Petr Martan, Čkyně – k petici „NE – 35 % 1. zón v NP
Šumava – II. část petice. Žádost o účast na VSV k petici Za
dobrý zákon o NP Šumava
Mgr. Jaroslava Krnáková, Volary – problematika sociálně
slabých osob, vznik ubytoven pro tuto skupinu osob

3.327
26.6.14

29.7.14 Informace o obdržení
469
23.10.14

9.
21.7.14

8743/14

PhDr. Tereza Valkounová, Ph.D., Asociace lesních
mateřských školek, Praha 6 – „Změňte zákon o dětských
skupinách“

UZAVŘENO

UZAVŘENO
22.7.14 Účast zástupců petičního výboru na
25. schůzi VVVK

11.000
elektronicky
29.7.14

UZAVŘENO

21.8.14

9959/14

Ing. Martin Junek, Horoměřice – „Zabraňte pohromě nevinné
rodiny pana Sýkory“ (H-systém)

169

30.9.14 Předáno k vyřízení Podvýboru pro lidská
práva a rovné příležitosti
5.1.15 VSV

21.8.14

9960/14

Ing. Martin Junek, Horoměřice – „Pomozte zamezit
vystěhování 60 rodin v Horoměřicích“ (H-systém)

157

30.9.14 Předáno k vyřízení Podvýboru pro lidská
práva a rovné příležitosti
5.1.15 VSV

23.10.14

12669/14

11.524

23.10.14 Informace o obdržení
26.11.14 Organizační odbor + předseda Senátu informace o obdržení

31.10.14

13210/14

10.

11.

12.

13.

Ing. Dan Jiránek, Kladno – řešení problematiky veřejného
pořádku a sociálních záležitostí
(senátní tisk č. 1)
Obecní úřad Dohalice – odbočovací pruhy u obce Dohalice –
Čistěves

955
+
1220
elektronicky

6.11.14 Informace o obdržení
14.11.14 VHZD – ke stanovisku
2.12.14 Informace o předání PV pro dopravu
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Příloha č. 2
k usnesení č. 21/15
Počet listů: 11

Výroční

zpráva

o podávání informací podle
zákona č. 106/1999 Sb. a
přehled ostatních podání a dotazů za rok 2014
a) Podání občanů
V roce 2014 obdrželo oddělení vztahů s veřejností Odboru vnějších vztahů a služeb
Kanceláře Senátu celkem 1585 podání od občanů, skupin a organizací. Z toho 29 dotazů
se přímo odkazovalo na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz
dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999
Sb.). V počtu obdržených žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
se jedná o mírný pokles oproti roku 2013.
Vývoj počtů doručených podání dle jednotlivých skupin zachycuje tabulka Doručená
podání 2010 - 2014.
Obdobně jako v předchozích
Doručená podání 2010 – 2014
letech využívali občané při
2010 2011 2012 2013 2014
zasílání
podání
především
elektronickou cestu (převážně
Dotazy - zákon
11
15
40
35
29
e-maily,
datové
schránky
č. 106/1999 Sb.
výjimečně).
Nově
byly
zaznamenány
dotazy
Emailové podněty 1511 1620 1369 1423 1504
a komentáře na facebookových
stránkách Senátu.
106
80
104
104
51
Písemných listin bylo evidováno Písemné podněty
51. Písemné anonymní podání
bylo přijato pouze jedno.
Anonymní podání
29
11
26
12
1
Ve srovnání s rokem 2013 bylo
přijato o polovinu písemných
listin méně. Počet e-mailových podání se naopak zvýšil o 81. V roce 2014 tedy dávali
občané přednost elektronické formě komunikace. Část občanů využívala i komunikační
nástroje sociálních sítí.
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V souvislosti s legislativní činností Senátu v roce 2014 zasílali občané svoje připomínky,
podněty či dotazy zejména k těmto předlohám:
• Senátní tisk č. 173 (9. funkční období) – novelizace zákonů související s přijetím
rekodifikace soukromého práva
• Senátní tisk č. 316 (9. funkční období) – návrh zákona o poskytování služby péče
o dítě v dětské skupině
• Senátní tisk č. 324 (9. funkční období) – novela zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a změně některých dalších zákonů
• Senátní tisk č. 367 (9. funkční období) – novela zákona č. 268/2004 Sb.,
o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích
• Senátní tisk č. 336 (9. funkční období) – návrh zákona o státní službě
• Senátní tisk č. 2 (10. funkční období) – novela zákona č. 236/1995 Sb., o platech
ústavních činitelů
Zaznamenány byly dotazy organizačního charakteru, například k termínům a průběhu
schůzí pléna Senátu a schůzí výborů, dotazy na projednávání senátních tisků a upřesnění
dalšího legislativního postupu, žádosti o informace vztahující se k činnosti jednotlivých
senátorů, reakce na veřejná prohlášení senátorů nebo žádosti o informace vztahující se
k volbě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, volbě veřejného ochránce práv
a jeho zástupce a jmenování ústavních soudců.
Podání adresovaná Senátu Parlamentu ČR, respektive všem senátorům, byla
postupována k informaci a případnému dalšímu využití prostřednictvím senátorských
klubů. Nezařazeným členům Senátu byla podání postupována přímo. V závislosti
na problematice byla podání dávána na vědomí také věcně příslušným orgánům Senátu.
Stejně jako v minulých letech se občané ve svých písemnostech kromě činnosti Senátu
věnovali rovněž celé řadě celospolečenských témat, např. zdravotnictví (zrušení
zdravotnických poplatků, úrovni zdravotnické péče), sociální problematice (problematice
soužití s menšinami, nezaměstnanosti, problematice zadluženosti, důchodové reformě),
tématice dodržování lidských práv a svobod, týrání zvířat a jejich ochraně. Velkou odezvu
vyvolaly i uskutečněné komunální volby a volba nových senátorů.
Pisatelé se ve svých písemnostech velmi zajímali o politické dění. Zamýšleli se nad
jednáním a výroky Miloše Zemana a hodnotili jeho kroky v roli prezidenta. Mnozí
ve svých dopisech analyzovali celý polistopadový vývoj v České republice a někteří
občané vyjadřovali nespokojenost se současnou situací. Častým tématem byly rovněž
zahraničně-politické události, jako např. dění na Ukrajině nebo působení Islámského
státu. V souvislosti s tím zasílali pisatelé odkazy na internetové diskuse, články
a reportáže v médiích, reflektující aktuální politické dění v České republice i v zahraničí.
Občané ve svých podáních vyzývali k většímu dohledu nad činností soudů, orgánů
činných v trestním řízení nebo exekutorů. Časté byly též žádosti o pomoc v těžké životní
situaci nebo upozornění na protiprávní jednání. Vzhledem k tomu, že Senátu náleží moc
zákonodárná a nepřísluší mu zasahovat do moci soudní a výkonné, byla těmto pisatelům
poskytnuta doporučení, jak dále postupovat nebo který orgán je podle konkrétní žádosti
nejkompetentnější pro řešení dané situace.
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Kancelář Senátu obdržela také dotazy, vztahující se přímo k její činnosti a k akcím
pořádaným pro veřejnost. Tazatelé se zajímali o možnosti navštívit sídlo Senátu nebo
Valdštejnskou zahradu, zasílali žádosti o rezervace prohlídek, dotazy na akce pořádané
pro širokou i odbornou veřejnost (výstavy, koncerty, dny otevřených dveří, semináře,
konference), žádosti o informace vztahující se k chodu Kanceláře Senátu (např. žádost
o informace týkající se vozového parku Kanceláře Senátu).
Mnoho pochvalných dopisů přišlo na adresu průvodců. Pozitivně byla občany hodnocena
rovněž akce Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce, která se ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem konala v rámci celorepublikové akce „Hradozámecká
noc 2014“.
Občané přicházeli osobně do Informačního centra Senátu nebo kontaktovali zaměstnance
Odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu telefonicky. Přímo položené dotazy
směřovaly především k aktuálně projednávaným zákonům, senátním tiskům, schůzím
pléna a výborů Senátu, prohlídkám Valdštejnského paláce, otevření Valdštejnské
zahrady, koncertům, výstavám a dalším akcím pro veřejnost.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné
údaje o žádostech podaných písemnou formou či prostřednictvím služby elektronických
komunikací (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jedná se o žádosti, v nichž byly pisateli
vyžadovány informace s výslovným odvoláním na uvedený zákon.
1.

Počet podaných žádostí o informace

29

2.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí

3

3.

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu

0 (žádný rozsudek
nebyl vydán)

4.

Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto
zákona

řízení o sankcích
nebylo vedeno
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Pořad.
číslo

Datum doručení

Obsah žádosti

Podané
odvolání
proti
rozhodnutí

Stav vyřízení

15. 01. 2014
Žadateli odeslána
žádost o přesnější
specifikaci
požadavku.

13. 01. 2014 podání Žádost o poskytnutí
prostřednictvím
informace adresovaná
1/14
předsedovi senátu
elektronické
Nejvyššího soudu ČR.
podatelny

2/14

3/14

16. 01. 2014
podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

29. 01. 2014
podání
prostřednictvím
České pošty

Žádost o poskytnutí
informace, zda má
Kancelář Senátu etický
kodex a pravidla pro
posuzování střetu
zájmů.

Žádost o poskytnutí
informací týkajících se
škodních událostí
senátorů v posledních
pěti letech.

ne

Žadatel reagoval
prostým podáním,
které nemělo
náležitosti
stanovené
zákonem
č. 106/1999 Sb.,
na což byl žadatel
upozorněn.
Žádost proto byla
odložena a další
komunikace
s pisatelem
probíhala mimo
režim zákona
č. 106/1999 Sb.
24. 01. 2014
Žadateli odeslána
výzva k doplnění
žádosti.

ne

ne

05. 02 2014
Po doplnění
náležitostí žádosti
byla informace
pisateli
poskytnuta.
05. 02. 2014
Žadateli byl sdělen
odkaz
na internetové
stránky Senátu,
kde lze nalézt
požadované
informace.
03. 03. 2014
Žadatel požádal
o doplnění
informace za roky
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2009 až 2011.
04. 03. 2014
Žadateli odeslána
žádost o úhradu
nákladů za
mimořádně
rozsáhlé
vyhledávání
informací.
27. 03. 2014
Žadatel částku
uhradil
a informace mu
byla poskytnuta.

4/14

31. 01. 2014
podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí
přehledu paušálních
náhrad a náhrad
prokázaných výdajů
senátorů za rok 2012.

ne

05. 02. 2014
Žadateli odeslána
žádost o doplnění
všech náležitostí
žádosti dle
zákona.
07. 02. 2014
Po doplnění
náležitostí byla
žadateli informace
poskytnuta.
12. 03. 2014
Žadateli odeslána
žádost o úhradu
nákladů.

5/14

26. 02. 2014
podání
prostřednictvím
České pošty

Žádost o poskytnutí
informací, které se
vztahují k volbě
Veřejného ochránce
práv.

ano

28. 03. 2014
Žadatel podal
stížnost na výši
vyčíslených
nákladů.
04. 04. 2014
Prvoinstanční
orgán přezkoumal
stížnost a shledal,
že stížnost je
důvodná. Žadateli
byla informace
poskytnuta
bezplatně.

14

6/14

7/14

18. 03. 2014
podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

26. 03. 2014
podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí
informací ve věci připojení
se k petici nebo žalobě na
ČR kvůli diskriminaci
skupiny osob z důvodu
věku.

Žádost o poskytnutí
informace týkající se
dohledových informačních
systémů.

8/14

25. 03. 2014
podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

9/14

03. 04. 2014
Žádost o poskytnutí
podání
informací ve věci volby
prostřednictvím
členů Rady Ústavu pro
elektronické
studium totalitních režimů.
podatelny

15. 04. 2014
podání
10/14 prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí
informací týkajících se
používání znělky při
schůzích Senátu.

Žádost o poskytnutí kopie
dokladu o pozastavení
členství Mgr. Michala Uhla
ve Straně zelených.

ne

27. 03. 2014
Žadateli byla
poskytnuta
požadovaná
informace.

ne

10. 04. 2014
Žadateli zaslána
žádost o
upřesnění
informace a
doplnění
náležitostí dle
zákona 106/1999
Sb. Náležitosti
nebyly doplněny,
a žádost byla
proto odložena.

ano

ne

ano

11. 04. 2014
Stížnost na postup
prvoinstančního
orgánu při
vyřizování
odpovědi na
žádost
o informace.
16. 04. 2014
Prvoinstanční
orgán přezkoumal
stížnost a shledal,
že je důvodná.
Žadateli byla
informace
poskytnuta.
10. 04. 2014
Žadateli odeslána
požadovaná
informace.
25. 04. 2014
Rozhodnutí
o odmítnutí
žádosti, informace
nebyla
poskytnuta.
28. 04. 2014
Žadatel se proti
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rozhodnutí
prvoinstančního
orgánu odvolal.
13. 05. 2014
Žadatel doplnil
podání o uznávaný
elektronický
podpis.
27. 05. 2014
Druhoinstanční
orgán rozhodl
o zamítnutí
odvolání a potvrdil
rozhodnutí
prvoinstančního
orgánu.

11/14

22. 04. 2014
podání
prostřednictvím
datové schránky

29. 04. 2014
podání
12/14 prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí
informace, kdo je
žadatelem o informace
u krajského úřadu, zda
senátor nebo Kancelář
Senátu.
Žádost o poskytnutí
informací týkajících se
ukončení senátorského
mandátu Tomia Okamury
a informací
o elektronickém registru
oznámení veřejných
činitelů.

Žádost o poskytnutí
26. 05. 2014
informací o účasti/neúčasti
podání
senátorů na senátních
13/14 prostřednictvím
schůzích v letech 2006 až
elektronické
2013.
podatelny

28. 05. 2014
podání
14/14 prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí
životopisů senátorů a
senátorek.

ne

24. 04. 2014
Žadateli odeslána
požadovaná
informace.

ne

07. 05. 2014
Žadateli odeslána
požadovaná
informace.

ne

28. 05. 2014
Žadateli odeslána
žádost o úhradu
nákladů spojených
s vyhledáváním
požadovaných dat.
Žadatel částku
neuhradil, proto
byla žádost
odložena.

ne

04. 06. 2014
Žadateli odeslána
požadovaná
informace.

16

17. 06. 2014
podání
15/14 prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí
informací týkajících se
outsourcingových služeb
u správy objektů, nákladů
za služby související se
správou budov a objektů
v letech 2011 až 2013,
počtu zaměstnanců
v současnosti a aplikace
normy ČSN EN 15221
v běžném provozu.

03. 07. 2014
podání
16/14 prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost ve věci poskytnutí
přehledu paušálních
náhrad a náhrad
prokázaných výdajů
senátorů za rok 2012
a 2013.

02. 08. 2014
podání
17/14
prostřednictvím
datové schránky

Žádost o vyplnění
dotazníku v oboru řízení
informatiky pro účely
výzkumu v oblasti státní
správy.

25. 08. 2014
podání
18/14 prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o informaci, zda se
uskutečnilo oficiální
jednání představitelů
Senátu Parlamentu ČR či
jeho výboru či komise
se státem Vatikán či jeho
představitelem či
s římskokatolickou církví
a to jak v ČR, tak mimo
území ČR.

29. 08. 2014
podání
19/14 prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o zaslání
provozního řádu
Valdštejnského paláce
a Valdštejnské zahrady.

27. 06. 2014
Žadateli byla
zaslána žádost
o upřesnění
dotazů.
02. 07. 2014
Pisatel upřesnil
žádost.
ne

16. 07. 2014
Žadateli odeslána
většina
požadovaných
informací.
Část žádosti byla
zamítnuta
a informace
nebyla z příslušné
části poskytnuta.

ne

16. 07. 2014
Žadateli odeslána
požadovaná
informace.

ne

07. 08. 2014
Rozhodnutí
o odmítnutí
žádosti, informace
nebyla
poskytnuta.

ne

28. 08. 2014
Žadateli odeslána
požadovaná
informace.

ne

01. 09. 2014
Žadateli odeslána
požadovaná
informace.
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19. 09. 2014
podání
20/14
prostřednictvím
datové schránky

Žádost o poskytnutí
informací týkajících
se uzavření Valdštejnské
zahrady pro veřejnost
ve dnech 13. a 14. září
2014.

22. 09. 2014
podání
prostřednictvím
České pošty

Žádost o poskytnutí
informací, které se týkají
vozového parku
Kanceláře Senátu (počet
vozidel, počet „ekologicky
přátelských vozidel“,
počet pronajatých vozidel
k 1. lednu 2014).

02. 10. 2014
podání
prostřednictvím
České pošty

Žádost o poskytnutí
doplňujících informací,
které se týkají vozového
parku Kanceláře Senátu
(typ vozidla, rok pořízení,
počet najetých
kilometrů).

02. 10. 2014
Podání
prostřednictvím
České pošty

Žádost o poskytnutí
informace, kolik členů
Výboru pro vzdělávání,
vědu, kulturu, lidská
práva a petice schválilo
obsah písemnosti ze dne
23. září 2014.

21/14

22/14

23/14

24/14

08. 10. 2014
podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

25/14

09. 10. 2014
podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o sdělení data
projednávání novely
zákona č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání
v Senátu Parlamentu ČR.

Žádost o poskytnutí
smluv uzavřených
s Ochranným svazem
autorským (OSA)
týkajících se pronájmu
v budovách Senátu.

ne

ne

ne

30. 09. 2014
Žadateli odeslána
požadovaná
informace.

26. 09. 2014
Žadateli odeslána
požadovaná
informace.

07. 10. 2014
Žadateli odeslána
požadovaná
informace.

ne

08. 10. 2014
Žadateli odeslána
požadovaná
informace.

ne

09. 10. 2014
Žadateli odeslána
požadovaná
informace.

ne

21. 10. 2014
Žadateli odeslána
požadovaná
informace.
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31. 10. 2014
podání
26/14
prostřednictvím
datové schránky

27/14

28/14

23. 11. 2014
podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

27. 11. 2014
podání
prostřednictvím
elektronické
podatelny

Žádost o poskytnutí
informací a kopií
dokumentů vztahujících
se k volbě členů Rady
Ústavu pro studium
totalitních režimů.

Žádost o sdělení, o jaké
skutečnosti pan senátor
Veleba v pořadu
Hydepark ČT opírá svá
tvrzení, že pan prezident
Zeman, který byl členem
Prognostického ústavu,
jako první před
listopadem 1989
informoval
prostřednictvím televize
o stavu hospodářství.

Žádost o vysvětlení
zveřejněných prohlášení
pana senátora Veleby
na obhajobu prezidenta
republiky.

ne

09. 11. 2014
Žadateli byly
vyčísleny náklady
spojené
s poskytnutím
informací.
13. 11. 2014
Po úhradě nákladů
byla informace
žadateli
poskytnuta.

ne

25. 11. 2014
Žadatel byl
informován, že
Kancelář Senátu
jakožto servisní
organizace Senátu
Parlamentu ČR
není určena
k výkladu
a interpretaci
mediálních a
veřejných sdělení
jednotlivých
senátorů. Dotaz
byl předán panu
senátorovi
Velebovi.

ne

01. 12. 2014
Žadatel byl
informován, že
Kancelář Senátu
jakožto servisní
organizace Senátu
Parlamentu ČR
není určena
k výkladu
a interpretaci
mediálních a
veřejných sdělení
jednotlivých
senátorů. Dotaz
byl předán panu
senátorovi
Velebovi.
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27. 11. 2014
Žadatel byl
informován
o prodloužení
lhůty pro
poskytnutí
informace
vzhledem
k obsáhlému
vyhledávání
požadovaných
informací.

29/14

27. 11. 2014
Podání
prostřednictvím
datové schránky

Žádost o poskytnutí
informací a kopií
dokumentů, které se
týkají voleb kandidátů
na veřejné funkce.

ne

15. 12. 2014
Rozhodnutí
o odmítnutí části
žádosti, část
informací nebyla
poskytnuta.
15. 12. 2014
Žadateli
vyúčtovány
náklady spojené
s poskytnutím
informace.
18. 12. 2014
Po úhradě nákladů
byla informace
žadateli
poskytnuta.
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Příloha č. 3
k usnesení č. 21/15
Počet listů: 3

Výroční

zpráva

za rok 2014 pro mediální oblast
Rok 2014 byl z mediálního hlediska klidnějším obdobím oproti předchozímu roku, kdy byl
Senát po rozpuštění Poslanecké sněmovny tři měsíce jedinou fungující komorou
Parlamentu ČR. O to více se pozornost médií upřela k přijímání legislativy, které je
hlavním posláním horní komory.
Vládní strany ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL měly senátní většinu jak před volbami, tak i
po volbách do třetiny Senátu, které proběhly v říjnu 2014. Právě volební klání bylo
dalším významným tématem, kterému se novináři ve svých příspěvcích věnovali. Nutno
dodat, že právě podzimní volby do Senátu ovlivnily z velké míry také dění v Senátu a
jeho mediální prezentaci. Velké mediální pozornosti se dostalo např. obhajobě mandátu
předsedy Senátu Milana Štěcha a 1. místopředsedkyně Aleny Gajdůškové, která nakonec
ve 2. kole senátních voleb neuspěla. Kancelář Senátu však přistoupila k volbám stejně
jako v minulých letech zcela objektivně, když neumožnila nikomu z kandidátů
nadstandardní podmínky k prezentaci volebního programu a proklamací nad rámec běžné
senátní agendy.
Během roku 2014 také proběhly dvoje doplňovací volby do Senátu, přičemž v lednu byl
Patrik Kunčar zvolen nástupcem Tomia Okamury (tomu mandát zanikl, protože byl zvolen
poslancem) a následně Ivana Cabrnochová byla zvolena senátorkou v Praze 10 a
nahradila tak Jaromíra Štětinu, jenž byl zvolen europoslancem.
V Senátu se konalo pět desítek tiskových konferencí a briefingů, jejichž záznamy lze
dohledat na webových stránkách Senátu. Část patřila senátorským klubům a prezentaci
jejich postojů k projednávané legislativě, část pak akcím na půdě Senátu (konference,
veřejná slyšení, apod.).
Velké mediální pozornosti se vedle projednávané legislativy dočkaly zejména tyto akce:
-

Květnová konference Stát a ochrana zvířat, která otevřela téma nelegálních
množíren psů a i v následujících týdnech a měsících na ni odkazovaly články
v celostátních i regionálních médiích.

-

Zahájení příprav oslav výročí narození Karla IV., při kterém se v Senátu na tiskové
konferenci setkala trojice vysokých ústavních činitelů (premiér a předsedové
Senátu a Poslanecké sněmovny), předseda Akademie věd ČR, rektor Univerzity
Karlovy a další hosté.

-

Festival spisovatelů, který proběhl pod záštitou předsedy Senátu a jehož
pořadatelé dokázali do Prahy sezvat řadu významných hostů.

-

Volby do třetiny Senátu, při kterých úplně poprvé vysílala Česká televize přímo
z Jednacího sálu Senátu hlavní zpravodajskou relaci Události.
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-

Předávání Stříbrných pamětních medailí Senátu, které obdržely významné
osobnosti z veřejné, sportovní nebo kulturní sféry nebo za hrdinské činy.

-

Listopadová ustavující schůze Senátu, při které bylo zvoleno nové vedení Senátu.

Předseda Senátu uspořádal v lednu tradiční setkání senátorek a senátorů se zástupci
sdělovacích prostředků, které lze vnímat jako efektivní komunikační platformu mezi
zákonodárci a zástupci médií. Někteří senátoři také organizovali pracovní snídaně s
novináři, při kterých komunikovali témata jejich zájmu.
Dlužno dodat, že stěžejními partnery pro mediální komunikaci jsou veřejnoprávní média
(ČTK, ČT a ČRo), jimž také Kancelář Senátu poskytuje mimořádné podmínky (stálé
akreditace, vlastní studia a také např. exkluzivní rozhovory). Právě od veřejnoprávních
médií pak často přejímají zprávy o dění v Senátu další média.
V oblasti projednávané legislativy přitáhly zvýšenou pozornost médií zejména zákony,
které předkládala Parlamentu vláda Bohuslava Sobotky. Některá média mylně
předpokládala, že tyto předlohy bude Senát schvalovat takřka automaticky. Senát
nicméně prokázal svou svéprávnost a racionalitu, když i přes některé tlaky (i ze strany
médií) vrátil sněmovně některé tisky s pozměňovacími návrhy, které napravily legislativní
chyby. Většinou následně poslanci uznali stanovisko Senátu a schválili normy v Senátem
navrhované formě.
Média reflektovala také rozhodování Senátu o návrzích prezidenta Miloše Zemana na
jmenování ústavních soudců. V prosinci 2014 Senát schválil za pozornosti médií ústavním
soudcem Davida Uhlíře, čímž se prezidentovi v součinnosti se Senátem podařilo naplnit
Ústavní soud po delší době, kdy nebyl kompletní, kvalitními kandidáty.
Senát byl v roce 2014 ve zvýšené míře zmiňován v médiích i v dalších oblastech –
řekněme lehčího či dokonce bulvárního charakteru. Jako příklad lze uvést v médiích hojně
zmiňovanou letní kauzu v minulosti potrestaného podvodníka Lukáše Kohouta, který
nakonec až do rukou policie dotáhl absurdní kauzu, ve které se prokazoval falešnými
parkovacími kartami senátorů. Z nepolitických témat lze zmínit akce pro veřejnost v režii
Kanceláře Senátu, o kterých média informovala především v případech, kdy o ně byl ze
strany občanů velký zájem (koncerty ve Valdštejnské zahradě, dny otevřených dveří
nebo Hradozámecká noc). Zvýšený zájem sdělovacích prostředků však připoutala také
volba některých nových senátorů, kteří jsou politickými nováčky. V médiích se několikrát
(většinou v pozitivním vyznění) objevila také zmínka o původu potravin, se kterými
pracuje senátní jídelna.
Do horní komory Parlamentu v roce 2014 docházelo pravidelně 42 novinářů se stálou
akreditací, z toho 15 technických pracovníků České televize a Českého rozhlasu. Celkem
180 novinářů zařazených na media list Senátu obdrželo během roku 80 tiskových zpráv a
pozvánek, vedle toho zpravidla každý týden dostávali také přehledný seznam akcí
v Senátu na následující týden.
Dotazy novinářů zodpovídala tisková tajemnice v úzké spolupráci s oddělením vztahů
s veřejností. Šlo zejména o tyto oblasti:
-

Legislativní proces, předlohy a úpravy zákonů, práce výborů, klubů a pléna Senátu
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-

volby do Senátu, kandidatura stávajících senátorů a obecně v předvolebním čase
také statistiky a souhrnné přehledy o činnosti

-

stanoviska předsedy Senátu, program předsedy Senátu

-

sídlo Senátu

-

rozpočet Senátu, odměňování senátorů, zahraniční cesty

-

veřejné a kulturní akce v Senátu

Senát se také nadále snaží využít veškeré moderní komunikační platformy, zefektivňuje
svou prezentaci na sociálních sítích a postupně také zlepšuje své oficiální webové
stránky, aby byly pro veřejnost i pro zástupce sdělovacích prostředků přehledné.
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