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Výroční zpráva Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící
v zahraničí za rok 2015
V roce 2015 měla Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí 15
členů, předsedou byl pan Tomáš Grulich. Komise si zvolila dva
místopředsedy, a to paní Jitku Seitlovou a pana Jaromíra Jermáře,
ověřovatelé byli čtyři, a to Zdeněk Besta, Jaroslav Doubrava, Jaroslav
Malý a Hassan Mezian. Komise opět jmenovala členy poradního sboru
Konzultativní rady, kterých je 19 osob a jsou z řad úředníků ministerstev,
z řad krajanů žijících v zahraničí a osob, které se o krajany dlouhodobě
zajímají především profesně. V roce 2015 měla komise pět řádných schůzí
a přijala devatenáct usnesení.
V roce 2015 se zúčastnila delegace Stálé komise Senátu pro krajany žijící
v zahraničí ve složení 1. místopředseda Senátu a zároveň člen komise pan
Přemysl Sobotka, předseda komise pan Tomáš Grulich, místopředsedkyně
komise paní Jitka Seitlová a tajemnice komise Bronislava Vacková služební
cesty do Austrálie, kde navštívila krajany, krajanské organizace, setkala
se českými studenty a učiteli z australských univerzit. Dále delegace
navštívila české školy, setkala se s vyslanou učitelkou českého jazyka a
měla setkání se zástupci parlamentů států ve městech Perth, Canberra,
Sydney a Melbourne. Naše krajany především obtěžoval systém
vyřizování cestovních dokladů, kdy je nutné osobně zažádat o cestovní
pas na ZÚ a nebo GK a následně si ho vyzvednout na výše zmiňovaných
úřadech. Vzhledem k velkým vzdálenostem v Austrálii se tato záležitost
velice prodraží a také je časově náročná. Po návratu do ČR se tento
problém řešil s ministerstvem vnitra ve prospěch krajanů s tím, že bude
možné si cestovní doklady vyzvednout i na honorárních konzulátech,
popřípadě jej bude moci vyzvednout osoba, která bude mít plnou
ověřenou moc v případech hodných zřetele. Tato úprava by měla mít
účinnost od roku 2016.
Mezi další služební cesty patřila cesta místopředsedkyně komise Jitky
Seitlové na oslavy 100- let založení Svazu spolků Čechů a Slováků ve
Švýcarsku, které se uskutečnily dne 18. 4. 2015 v Bernu. V současné
době je ve svazu 13 krajanských spolků a jsou to samostatné jednotky. Ve
svazu je stejný systém jako má švýcarský stát. Existují zde dvě komory,
jednu tvoří zástupci jednotlivých spolků a druhou komorou je sjezd
delegátů, který proběhl v rámci oslav 100 letého výročí.

7. května 2015 se zúčastnil předseda komise Tomáš Grulich zahájení
výstavy k 70. výročí ukončení 2. větové války „Život ve stínu šibenice“,
která se uskutečnila v Nové radnici v Brně. Pořadatelem této výstavy bylo
Muzeum českého a slovenského exilu 20. století.
Dne 8. září 2015 měl pan předseda Tomáš Grulich přednášku v Mnichově
pro krajanský spolek Společnost pro vědy a umění Německo, místní
skupina Mnichov, s tématem Zájem státní bezpečnosti o exil. Přednáška
zaznamenala velký úspěch.
Ve dnech 1. -5. 10.2015 se 1. místopředseda Senátu a člen komise
Přemysl Sobotka spolu s předsedou komise Tomášem Grulichem zúčastnili
služební cesty do Švýcarska na pozvání krajanského spolku Beseda Slovan
Ženeva k oslavám u příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa a
k oslavám 60. výročí od založení ženevské Nadace Jana Masaryka.
Ve dnech 14. – 17. května 2015 se konal mezinárodní knižní veletrh a
literární festival Svět knihy Praha 2015, který byl letos věnován „ Literární
diaspoře a Čechům ve světě“. Komise převzala záštitu nad tímto
veletrhem. Dále předseda komise Tomáš Grulich měl přednášku v rámci
literárního festivalu o krajanech v zahraničí a komise uspořádala spolu s 1.
místopředsedou Přemyslem Sobotkou zahajovací festivalový večer
v Senátu.

8. května 2015 uspořádala komise 14. ročník udílení cen Společnosti pro
vědu a umění Praha. Letos cenu obdrželo 9 osobností z oblasti vědy a
umění, jmenovitě herečka Iva Janžurová, politik, sociolog a prognostik
Fedor Gál, astronom Marcel Grün, scénograf Jaroslav Malina, operní
pěvkyně Dagmar Pecková, kněz, bohemista, lingvista a pedagog Petr
Piťha, výtvarnice Ema Srncová, egyptolog Miroslav Verner, lékař Eduard
Zvěřina.
Komise pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky a ve
spolupráci s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
uspořádala 3. 8. 2015 konferenci „ Heritage schools and diaspora“, jejímž
úkolem bylo hlavně porovnat a vyměnit si zkušenosti mezi subjekty,
které se zabývají problematikou výuky mateřského jazyka v zahraničí.
Konference představila přínos bilingvismu a multilingvismu pro život
Čechů a jiných národů žijících v zahraničí a přístup k diasporám. Závěrem
konference byla definována nutnost sjednotit roztříštěnost institucí, které
se zabývají výukou českého jazyka české diaspory nebo výukou osob
s odlišným mateřským jazykem vyučující se češtině na území České

republiky pod jednu instituci nebo úřad, nejlépe pro úřad, který by měl
ve své gesci celkově krajanskou problematiku.
10. 9. 2015 komise uspořádala u příležitosti 9. ročníku Mezinárodního
krajanského festivalu slavnostní uvítání krajanů v Hlavním sále Senátu
Parlamentu ČR. V letošním roce se festivalu zúčastnily krajanské soubory
z Ukrajiny, Maďarska, z Bosny a Hercegoviny. Festival, nad kterým měla
komise záštitu, probíhal až do 13. 9. 2015, kdy vrcholil krojovaným
průvodem z Toskánského paláce na Hradčanské náměstí. Přehlídka
souborů se konala na Praze 8 v Dolních Chabrech.
25. 11. 2015 uspořádala komise vzpomínkovou akci na počest zesnulého
krajana pana Dr. Ing, Ivana Cikla, čestného předsedy SVU Mnichov a
redaktora Rádia Svobodná Evropa, který poslední léta žil v Mnichově.
Komise uspořádala 2. 12. 2015 kulatý stůl k tématu „ Novodobá migrace a
propojení se zkušenostmi ze Slovenska “. Na tento kulatý stůl byli pozváni
zástupci ministerstev, které mají ve své gesci kontakt s našimi krajany a
Čechy žijícími v zahraničí, a místopředseda Úřadu pro Slováky žijící
v zahraničí pan Peter Procházka. Výsledkem tohoto kulatého stolu je
nutná diskuse a meziresortní spolupráce na toto téma mezi ministerstvy
zahraničí, školství, spravedlnosti, vnitra, kultury, práce a sociálních věcí,
průmyslu a obchodu, zdravotnictví a Úřadem vlády ČR. Další kulatý stůl je
naplánován na jaro 2016 v Senátu.
V rámci 100. výročí potopení parníku Eastland Disaster Chicago na řece
Chicago byl pod vedením našeho krajana Charlese Michalka naplánován
Eastland Centennial Commemorative Project, který si dal za úkol
vybudovat důstojný památník obětem havárie na Českém národním
hřbitově v Chicagu. Při této tragédii zahynulo 844 osob, z toho více než
jedna čtvrtina obětí byla českého nebo slovenského původu. Jednalo se o
větší tragédii z hlediska počtu obětí než bylo potopení parníku Titanic.
Komise se dohodla, že přispěje určitou částkou na výstavbu pomníku, a
vybrala částku 365 USD, která byla předána v Chicagu.
Komise velice pečlivě sleduje a podporuje vysílání českých učitelů českého
jazyka ke krajanským komunitám a lektorů češtiny do zahraničí. Předseda
komise se zúčastnil 7. společného setkání učitelů u krajanů a lektorů
češtiny v zahraničí v Domě zahraniční spolupráce. Tato instituce prakticky
zajišťuje proces vysílání učitelů a lektorů do zahraničí.
V roce 2015 přijala komise několik krajanských návštěv a Čechů žijících
v zahraničí. Mezi větší skupiny patřila například skupina Metodického
kurzu českého jazyka jako cizího jazyka pro vyučující z krajanských

komunit. Tato skupina si prohlédla historické prostory Senátu a následně
měla besedu a diskusi s předsedou komise Tomášem Grulichem. Letos zde
byli učitelé z Argentiny, JAR, Portugalska, Austrálie, Bulharska, Francie a
dalších zemí.
Jako již každoročně, tak i letos, proběhla návštěva Senátu účastníky
čtyřtýdenního jazykového kurzu z Dobrušky. Jedná o jazykový kurz, výuku
češtiny, pro naše krajany ze zahraničí. Tento kurz je financován českým
státem a je nabízeno 60 stipendijních míst. Účastníci si prohlédli historické
prostory Senátu a následně proběhla beseda s předsedou komise
Tomášem Grulichem k tématům podpory krajanů v zahraničí, k volebnímu
zákonu a k otázce cestovních dokladů.
11. 9. 2015 přijela návštěva delegace AMIDUMIR ze švýcarské Ženevy
v rámci návštěvy České republiky po stopách Mistra Jana Husa. Jedná se o
spolek přátel Muzea reformace v Ženevě. Tato skupina navštívila
historické prostory Senátu a následně proběhla diskuse s předsedou
komise Tomášem Grulichem k tématům historie, politického a státního
systému v ČR apod.
10. 12. 2015 proběhla schůzka mezi předsedou komise a generálním
sekretářem ministra zahraničních věcí Moldavské republiky panem
Anatolem Vangheli. Tématem byla podpora krajanů Moldavska v ČR a
opačně.

PhDr. Tomáš Grulich v.r.
předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí

Zpráva o činnosti
Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
Desáté funkční období
(rok 2015)
Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (SKKS – dále jen Komise)
byla ustavena na první schůzi Senátu dne 22. ledna 1997. Od té doby trvale
pracuje již desáté funkční období jako jeden z mnoha důležitých orgánů Senátu.
Náplň činnosti Komise je zcela odlišná od ostatních komisí a výborů Senátu a
z tohoto důvodu je i její postavení s ostatními orgány nesrovnatelné. Komise je
určitým spojníkem mezi Kanceláří Senátu a senátory, čímž napomáhá k rychlému
řešení vzniklých problémů a k vzájemné kvalitní komunikaci bez zbytečných
průtahů.
V roce 2015 komise pracovala v tomto složení:
Antl Miroslav
Bradáč František
Cabrnochová Ivana
Látka Jan
Pešák Milan
Sekaninová Božena
Sušil Radek
Tesařík Martin
Vrecionová Veronika
Členové komise jsou členy různých výborů a při jejich volbě je vždy
respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů.
Předsedkyní komise byla v tomto období zvolena Božena
místopředsedy jsou Martin Tesařík a Veronika Vrecionová.

Sekaninová

a

Stejně jako v předchozích letech se Komise scházela téměř v pravidelných
intervalech tak, aby vždy aktuálně projednala všechny předložené náměty,
žádosti, přehledy apod. V roce 2015 se konalo celkem 8 řádných schůzí, na
kterých bylo přijato celkem 52 usnesení.
Jak již bylo uvedeno, činnost a rozsah práce této komise má velmi široké
spektrum. Při své činnosti vychází zejména ze Senátem schválených úkolů
Komise v 10. funkčním období a dále neprodleně reaguje na aktuální naléhavé
problémy. V roce 2015 se komise zabývala těmito tématy:
-

škodní protokoly týkající se zaviněných i nezaviněných škod senátorů a
doporučila vedoucímu KS další postup
obměna výpočetní techniky, plán nákupu, výběrové řízení na nákup
čerpání rozpočtu v roce 2015
analýza počtu akcí a náklady na ně spojené v areálu Senátu
udělování souhlasu vedoucímu Kanceláře Senátu na zadávání veřejných
zakázek nad 6 milionů korun ke konkrétním zakázkám
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-

schvalování a úprava provozní doby gastronomických oddělení
v souvislosti s provozním režimem KS
škody způsobené pracovníky KS a jejich řešeních škodní komisí KS
schvalování komerčních akcí, které se konaly v areálu Senátu
příprava a realizace akce „Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě“
výstavní plán pro rok 2015 ve Výstavní síni Senátu
harmonogram oprav fasád, říms a střech budovy C Valdštejnského paláce
nový informační materiál „Senát Parlamentu ČR“ i jeho anglické verze.
práce související s otevřením Valdštejnské zahrady
návrhy akcí při příležitosti významných výročí v letech 2015 a 2016
pravidla pořádání tiskových konferencí v Senátu
komise byla informována o veřejné zakázce na nákup vozidel
řešily se škody v Jednacím sále způsobené návštěvníky

V letošním roce se nekonala žádná zahraniční pracovní cesta, přestože bylo
zahájeno jednání se zastupitelstvím v Haagu. Po dohodě byla návštěva přesunuta
na příští rok.
Závěrem si dovoluji konstatovat, že činnost Komise jako orgánu Senátu je
nezastupitelná. Děkuji všem členům Komise za obětavou a svědomitou práci
v uplynulém roce. Věřím, že i v dalším období bude Komise pracovat stejně
kvalitně a že bude bez zaváhání plnit všechny jí svěřené úlohy, které vyplývají
z jejího postavení a z náplně její činnosti.

Božena Sekaninová
Předsedkyně komise
Praha, 23. února 2016
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Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015

V Praze dne 14. prosince 2015

ÚVOD
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (dále SKRV) se v roce 2015
pravidelně scházela.
Komise pracovala v tomto složení:
Zdeněk Besta (Senátorský klub ČSSD)
Jiří Burian (Senátorský klub ODS)
Ivana Cabrnochová (Strana zelených, nezařazená do klubu)
Milada Emmerová (Senátorský klub ČSSD)
Jan Hajda (Senátorský klub ČSSD)
Zdeňka Hamousová (Senátorský klub Ano + Severočeši.cz)
Václav Homolka (Senátorský klub SPOZ+KSČM+Severočech)
Jan Horník (místopředseda komise, Klub Starostové a nezávislí)
Karel Kratochvíle (Senátorský klub ČSSD)
Jan Látka (Senátorský klub ČSSD)
Zbyněk Linhart (Klub Starostové a nezávislí)
Radko Martínek (Senátorský klub ČSSD)
Miroslav Nenutil (předseda komise, Senátorský klub ČSSD)
Vladimír Plaček (Senátorský klub ČSSD)
Božena Sekaninová (Senátorský klub ČSSD)
Petr Šilar (místopředseda komise, Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí)
Josef Táborský (Senátorský klub ČSSD)
Dagmar Terelmešová (Senátorský klub ČSSD)
Emilie Třísková (Senátorský klub ČSSD)
Ivo Valenta (nezávislý, nezařazený do klubu)
Jan Veleba (místopředseda komise, Senátorský klub SPO+KSČM+Severočech)
Jiří Vosecký (Klub Starostové a nezávislí)
Veronika Vrecionová (místopředsedkyně komise, Senátorský klub ODS)
Jaroslav Zeman (Senátorský klub ODS)

SCHŮZE KOMISE
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkov se v roce 2015 sešla na pěti schůzích
komise, bylo přijato celkem 35 usnesení komise, jedna schůze byla výjezdním
zasedáním komise. Členové komise se prostřednictví svých výborů věnovali také
legislativní činnosti.

Aktivity komise:
•

Spolek pro obnovu venkova ČR

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova v letošním roce pokračovala ve
spolupráci

se

Spolkem

pro

obnovu

venkova

ČR.

Členka

komise,

místopředsedkyně komise, senátorka Veronika Vrecionová, byla za komisi
nominována

do

Spolku

pro

obnovu

venkova.

Zde

byla

zvolena

1.

místopředsedkyní Spolku, aktivně se účastní všech zasedání a další akcí Spolku.
•

soutěž Vesnice roku 2015

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2015 Stálá komise Senátu pro rozvoj
venkova převzala záštitu nad soutěží Vesnice

roku 2015. V historických

prostorách Valdštejnského paláce proběhlo v září 2015 slavnostní vyhlášení
vítězů soutěže o Oranžovou a Zelenou stuhu Vesnice roku 2015. V prosinci téhož
roku proběhlo společné slavnostní setkání účastníků letošního ročníků této
soutěže v Senátu. Senátorka Veronika Vrecionová se za komisi zúčastnila
slavnostního vyhlášení vítěze soutěže v Luhačovicích a také ceremoniálu ve
vítězné obci tohoto ročníku, v obci Krásná.
•

výjezdní zasedání Brno – Regiontour 2015

Komise se zúčastnila zahajovacího dne veletrhu regionů Regiontour 2015,
členové komise vedli individuální rozhovory se zástupci měst a krajů ČR.
•

návštěva regionů

Členové komise v průběhu celého roku navštívili Dvůr Králové nad Labem (sen.
Josef Táborský), v červnu se zúčastnili dvoudenní návštěvy Šlunkovska a
Národního parku České Švýcarsko (sen. Zdeněk Linhart), v létě proběhla
návštěva v regionu Plzeňsko (sen. Milada Emmerová) a na podzim navštívili u
příležitosti Folklórních slavností v Uherském Hradišti také Slovácko (sen. Ivo
Valenta). Jednotlivé výjezdy byly organizované senátory z těchto senátních
obvodů.

•

slavnostní setkání krajů na Vyšehradě „Má vlast 2015“

Nad touto akcí převzala komise již posedmé záštitu a komisi zde reprezentoval
předseda komise, senátor Miroslav Nenutil. Výstava celý rok putuje po všech
krajích ČR a také po vybraných knihovnách a nádražích. V září 2015 byla výstava
umístěna také ve Valdštejnské zahradě.
•

Slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Oranžová a Zelená stuha

2015 v rámci soutěže Vesnice roku 2015
Tradiční akce Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova se uskutečnila v září
letošního roku. Na akci navazuje slavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku
2015 v Senátu, které se uskutečnilo v prosinci 2015.
•

seminář na téma protipovodňových opatření

Komise v dubnu 2015 uspořádala seminář věnovaný problematice povodní
v České republice. Na semináři vystoupili zástupce místní samosprávy, krajů,
představitelé ministerstev a také záchranného integrovaného systému ČR.
•

seminář na téma zadávání veřejných zakázek

Tento seminář komise uspořádala v květnu 2015 s cílem propojit odborníky
v této oblasti k širší diskuzi k novelizovanému zákonu o zadávání veřejných
zakázek.
•

zahraniční pracovní cesty komise

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova uskutečnila v roce 2015 tři plánované
zahraniční cesty komise. První z nich proběhla v květnu 2015 do Haagu a byla
zaměřená na problematiku protipovodňové ochrany. Další pracovní cesta se
konala v září 2015 a byla směřována do Francie. Komise navštívila oblast
Provence a poté oblast Alsaska. Zde jednala se zástupci ČR v Evropském
parlamentu ve Štrasburku. V říjnu 2015 komise navštívila Slovenskou republiku.
Po jednáních s partnery v Bratislavě komise navštívila oblast středního Slovenska
a v závěru cesty region východní – Pieniny. Tématem cesty byl rozvoj venkova,
čerpání dotací z EU a také přeshraničí spolupráce.
•

slavnostní vyhlášení vítězů soutěže „Společné zařízení roku 2014“

Tato akce byla realizována v únoru 2015 a poskytla prostor pro předání ocenění
„Společné zařízení roku 2014“ – ocenění nejlepších pozemkových úprav.

•

slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o titul „Nejkrásnější nádraží
2015“

Akce se konala již devátým rokem a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
tuto akci vždy pořádá. Jako každý rok, se v Senátu sešli vítězové z celé České
republiky.
•

Krojované slavnosti v Senátu

V květnu 2015 komise uspořádala první ročník Krojovaných slavností ve
Valdštejnské zahradě, která je součástí sídla Senátu. Podnět k této akci daly
členky komise sen. Milada Emmerová a Dagmar Terelmešová. Členové komise na
této akci představili své regiony a představily folklórní soubory, typické pro
region. Akce se setkala s velkým úspěchem u veřejnosti a komise na ni navážel
dalším ročníkem v roce 2016.
•

Národní konference Venkov 2015 ve Velehradě a v Modré

Komisi na této akci zastoupili senátoři Petr Šilar a Radko Martínek.
•

novelizace horního a geologického zákona

Senátoři Veronika Vrecionová a Jan Horník aktivně pracovali na novelizaci
horního a geologického zákona, v úzké spolupráci se zástupci Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a dalšími odborníky.

Miroslav Nenutil, v. r.
předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015

V Praze dne 20. ledna 2016

ÚVOD
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále SKSP) se v roce 2015
pravidelně scházela k projednání přiřazených senátních tisků.
Komise pracovala v tomto složení:
Petr Bratský (senátorský klub ODS)
Zuzana Baudyšová (senátorský klub Ano+Severočeši.cz)
Daniela Filipiová (předsedkyně komise, senátorský klub ODS)
Petr Gawlas (senátorský klub ČSSD)
Miluše Horská (senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí)
Jaroslav Kubera (senátorský klub ODS)
Václav Láska (senátor nezařazený do klubu)
Ivo Mathé (zástupce klubu Starostové a nezávislí)
Eva Syková (senátorský klub ČSSD)
Zdeněk Škromach (senátorský klub ČSSD)
Jan Žaloudík (senátorský klub ČSSD)

SCHŮZE KOMISE
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se v roce 2015 sešla na sedmi
schůzích. V rámci těchto zasedání komise přijala celkem 13 usnesení. Komise projednala
senátní tisk č. 43 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém
rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování
rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,

dále

projednala

senátní

tisk

č.

71

–

Výroční

zpráva

Českého

telekomunikačního úřadu za rok 2014, senátní tisk č. 125 – návrh senátního návrhu
zákona senátora Iva Valenty a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o znění některých
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, senátní tisk č. 129 – návrh
senátního návrhu zákona senátora Václav Lásky a dalších senátorů, kterým se mění
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů.

DALŠÍ AKTIVITY
•

návštěva Českého telekomunikačního úřadu

V květnu 2015 navštívila komise předsedu Českého telekomunikačního úřadu pana
Jaromíra Nováka. Tématem jednání bylo především fungování ČTÚ, aukce kmitočtů a
vstup dalšího mobilního operátora na trh.
•

účast na semináři „Změna mediální legislativy – volba členů Rady České
televize a členů Rady Českého rozhlasu“

•

účast na semináři „DAB není budoucnost, DAB je současnost“ k digitalizaci
rozhlasového vysílání

•

účast na semináři „Koncentrace vlastnictví médií“

•

účast na semináři „Posouzení veřejné služby České televize v evropském
kontextu“

•

účast na Meziparlamentním setkání pořádaném Výborem pro evropské
záležitosti Parlamentu Lotyšské republiky ke směrnici o audiovizuálních
mediálních službách v Rize

•

pracovní cesta komise do Finska

Studijní cesta do Finska se uskutečnila ve dnech 23. – 25. listopadu 2015. Komise
navštívila finský regulační úřad FICORA, setkala se se členy Výboru pro dopravu a
komunikace Parlamentu Finska, jednala s představiteli Rady pro sdělovací prostředky a
navštívila rozhlasovou a televizní společnost YLE. Tématem cesty byla veřejnoprávní
média, jejich fungování a dohled nad nimi.
•

seminář „Kultura a umění v médiích veřejné služby“

Z podnětu členky komise sen. Evy Sykové se v červnu uskutečnil seminář reflektující
aktuální postoje představitelů veřejnoprávních médií na téma kultura a umění v médiích
veřejné služby. Seminář byl zakončen koncertem Komorního orchestru Českého rozhlasu
ve Valdštejnské zahradě.
•

účast na 55. mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně

•

účast na 50. mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech

ZÁVĚR
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky v roce 2015 navázala na své
aktivity z předchozího období a intenzivně se věnovala problematice rozhlasového a
televizního vysílání. Schůzí SKSP se účastnili zástupci ministerstev, zástupci regulačních
orgánů, zástupci jednotlivých medií a odborníci.
Daniela Filipiová, v. r.
předsedkyně Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

Zpráva o činnosti
Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
za období od listopadu 2014 do prosince 2015
Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury (dále jen „ústavní
komise“ nebo „komise“) byla v tomto období zřízena a ustavena již po deváté. Senát stanovil
počet jejích členů na deset a zvolil jimi jednak senátorky Miluši Horskou a Elišku
Wagnerovou a senátory Petra Bratského, Františka Bublana, Václava Lásku, Jiřího
Oberfalzera a Milana Štěcha, jednak tři členy z okruhu bývalých senátorů: Edvarda Outratu,
Petra Pitharta a Miroslava Škalouda. Jelikož senátor V. Láska posléze na členství v komisi
rezignoval, zvolil Senát novým členem senátora Jiřího Šestáka. Předsedkyní komise byla opět
zvolena senátorka Eliška Wagnerová.
x

x

x

Ve sledovaném období se komise sešla celkem na sedmi schůzích, na nichž přijala tři
usnesení (volba místopředsedy komise – stal se jím senátor F. Bublan, stanovisko k petici
vyzývající Senát k podání ústavní žaloby na prezidenta republiky, návrh senátního návrhu
stykového zákona).
x

x

x

Co se projednávaných témat týče, lze záběr komise rozdělit do tří okruhů. První
představuje debata o různých námětech novelizace Ústavy, okruh druhý pracovní návrh tzv.
stykového zákona, okruhem třetím jsou dílčí podněty, jež lze označit jako „různé“.
1. Hlavním tematickým okruhem byly náměty na změny Ústavy, jež byly
prezentovány ve trojím kontextu: jako součást postupně se rodícího návrhu vládního, jako
volný soubor námětů shromážděných mezi poslaneckými kluby a jako zvláštní podnět
k možné novelizaci čl. 43 Ústavy.
Pokud jde o vládní návrh, zabývala se jím ústavní komise podrobně hned několikrát,
od stadia po proběhlém připomínkovém řízení až po stadium podaného vládního návrhu před
prvním čtením (to – mimochodem – dosud neproběhlo). V debatách byla formulována řada
stanovisek kladných (některé úpravy pravomocí prezidenta republiky, uvolnění procesního
režimu ústavní žaloby) i kritických (možnost zkrácení volebního období Poslanecké
sněmovny, vytěsňující prostor pro Senát jako náhradního zákonodárce, zřejmě i tzv. klouzavý
mandát). V zásadě bylo přivítáno, že se někdo stavem ústavního systému po zavedení přímé
volby prezidenta republiky vůbec zabývá, byť mohla být šíře diskuse, resp. dotčených témat,
větší (např. prodloužení senátní lhůty, koncepce čl. 40 Ústavy, délka funkčního období a
zákaz opakovaného jmenování soudců Ústavního soudu). Důraz byl opakovaně kladen na
obecná pravidla, jež musejí obstát i při změně „osob a obsazení“ v ústavních orgánech.
Podrobná debata proběhla rovněž k souhrnu námětů k ústavním změnám
diskutovaným mezi poslaneckými kluby, jenž byl shledán jako případný vhodný doplněk
tematicky omezeného návrhu vládního. V Senátu se těmito náměty některé senátorské kluby

zabývaly rovněž. V této debatě se promítly také podněty formulované během březnového
semináře pořádaného k tematice ústavních změn partnerským sněmovním podvýborem
(rozsah a povaha úpravy střetu zájmů členů vlády, koncepce /ne/odpovědnosti prezidenta
republiky aj.). Komise byla a je k tématu ústavních změn připravena uspořádat konferenci.
Jelikož však návrhy příslušných ústavních zákonů ve Sněmovně dosud neprošly ani prvním
čtením, je otázkou, nakolik vůbec jejich schválení připadá v úvahu.
Kvůli pochybnostem stran ústavní konformity vysílání ozbrojených sil typu sil rychlé
reakce ve svazku NATO proběhlo jednání komise s předběžným výsledkem o nepotřebnosti
změny ústavní úpravy čl. 43 Ústavy. Zdá se, že jde primárně o věc interpretace a aplikace
Ústavy (téma se vrátilo počátkem roku 2016).
Pro úplnost se sluší dodat, že z předchozího roku zůstal nevyřízen, resp. oslyšen
společný dopis předsedkyně komise a předsedy mandátového a imunitního výboru ministrům
vnitra a pro legislativu, v němž byly shrnuty problémy právní úpravy přímé volby prezidenta
republiky a zčásti navržena i jejich řešení.
2. Druhým tematickým okruhem byl tzv. stykový zákon, jehož poslední pracovní
verze vznikla v roce 2014. V roce 2015 byly projednávány připomínky k němu (Parlamentní
institut, legislativní odbor Kanceláře Poslanecké sněmovny) a následně i stanoviska
poslaneckých klubů. V jejich duchu byl návrh upraven, doplněn důvodovou zprávou a za
účasti předsedy partnerského podvýboru poslance Jeronýma Tejce koncem roku schválen jako
podnět ústavní komise k zákonodárné iniciativě Senátu. T. č. se dokončuje jeho senátní
projednávání. Pokud by byl nakonec oběma komorami schválen, znamenalo by to dokončení
procesu trvajícího s přestávkami zhruba od roku 1999; současně by zmizel snad poslední dluh
zákonodárce vůči Ústavě. Jakkoliv nelze očekávat po přijetí zákona výrazné změny, přesto by
mohl některé procesní postupy vyjasnit či usnadnit.
3. V rámci „různého“ je třeba především zmínit zaujetí stanoviska k petici vyzývající
Senát k podání ústavní žaloby pro vybrané, zejména zahraničněpolitické výroky prezidenta
republiky. Komise, i s přihlédnutím ke stanoviskům expertů, konstatovala, že výroky jsoucí
předmětem petice nebyly velezradou ani hrubým porušením ústavního pořádku. Současně
však formulovala tezi o limitech role politicky neodpovědné hlavy státu zejména při
zastupování státu navenek, kdy je třeba – právě v důsledku možnosti přičítání činů a výroků
hlavy státu České republice – maximální zdrženlivosti.
Kromě toho na půdě komise probíhaly dílčí debaty na témata typu lhůt relevantních
pro svolání „ustavující schůze“ Senátu nebo novely Ústavy k rozšíření pravomocí Nejvyššího
kontrolního úřadu.
Výhledy pro rok 2016:
Od počátku tohoto roku se komise zabývá problematikou elektronizace legislativního
procesu a Sbírky zákonů, v čemž bude nadále pokračovat. Připravujeme seminář k technice
změn senátních volebních obvodů a k podobě obecních voleb. Projdou-li návrhy ústavních
změn sněmovním prvním čtením, nabízí se jednak vstoupit v jednání se sněmovními partnery,

jednak připravit solidní konferenci k posouzení navrhovaných změn, jejich vazeb a dopadů.
Ve stadiu přípravy je pravidelné setkání s vládním zmocněncem pro zastupování ČR před
Evropským soudem pro lidská práva.

V Praze dne 19. února 2016

Eliška Wagnerová v. r.
předsedkyně komise

