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Výroční zpráva Stálé komise Senátu PČR pro krajany
žijící v zahraničí za rok 2020
V roce 2020 měla Stálá komise Senátu pro krajany žijící
v zahraničí (dále Komise) 8 členů a jejím předsedou byl Tomáš
Czernin.
V lednu zemřel dlouholetý člen Stálé komise Senátu PČR pro
krajany žijící v zahraničí pan předseda Senátu PČR Jaroslav
Kubera, který pracoval v Komisi 18 let. Během jara doplnil Klub
ODS do Komise svého člena pana senátora Jaroslava Zemana.
Místopředsedou Komise byl v tomto roce pan senátor Patrik
Kunčar a ověřovateli byli paní senátorka Jitka Seitlová a pan
senátor Peter Koliba. Při Komisi i nadále pracovala Konzultativní
rada, což je poradní sbor složený z dvaceti osob a jejími členy
jsou: úředníci z ministerstva zahraničních věcí, z ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy, z ministerstva vnitra,
z ministerstva průmyslu a obchodu, z ministerstva práce a
sociálních věcí. Českou diasporu žijící v zahraničí v Konzultativní
radě
zastupují
členové
krajanských
spolků,
redaktoři
krajanských časopisů a médií či lidé, kteří se o krajany
dlouhodobě zajímají především profesně.
V srpnu zemřel člen Konzultativní rady a bývalý předseda Stálé
komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí pan Tomáš
Grulich, který byl členem Komise 12 let, jejím místopředsedou 2
roky a jejím předsedou 8 let. Po jeho úmrtí měla Konzultativní
rada 19 osob.
V roce 2020 měla komise tři schůze a přijala 16 usnesení. Mezi
nejvýznamnější usnesení patřilo usnesení č. 23, ve kterém
komise navrhla Senátu usnesení k podpoře Programu podpory
českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 – 2025,
které bylo Senátem PČR přijato. V tomto usnesení Senát požádal
vládu o pokračování tohoto programu s tím, aby i nadále gestory
vlády pro plnění tohoto programu bylo Ministerstvo zahraničních
věcí ČR společně s Ministerstvem školství, mládeže a
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tělovýchovy ČR a zároveň, aby tato pracoviště koordinovala
prostřednictvím Meziresortní komis pro Čechy žijící v zahraničí
práci dalších ministerstev. Dále Senát požadoval tímto
usnesením po vládě dvojnásobné navýšení rozpočtu tohoto
programu z důvodu zdvojnásobení počtu žadatelů krajanských
spolků o finanční dary oproti letům minulým.
Komise přijala usnesení č. 29, ve kterém navrhla Senátu
usnesení, aby vyzvala vládu k projednání návrhu zákona o
správě voleb. Senát dlouhodobě vyvíjí úsilí o usnadnění výkonu
politických práv českých občanů žijících v zahraničí, především
změnu volebního zákona s možností korespondenčního hlasování
našich občanů v zahraničí. Senát usnesení schválil.
Vzhledem k situaci koronavirové krize uspořádala Komise svoje
akce pouze v lednu a v únoru. Ostatní naplánované akce musela
zrušit nebo přesunout na rok 2021.
První akcí byla mezinárodní konference s názvem „Český původ
brazilského prezidenta Juscelina Kubitscheka“, která se
uskutečnila 27. ledna 2020 v Senátu. Záštitu nad touto
konferencí přijal i místopředseda Senátu a člen Komise pan
senátor Milan Štěch. Našimi odbornými partnery při této
konferenci byly Krajanské muzeum vystěhovalectví do Brazílie
pod vedením pana Petra Polakoviče a Velvyslanectví ČR v Brazílii.
Na tuto konferenci také přiletěli čtyři vystupující Brazilci bádající
o českém původu prezidenta Kubitcheka. Na konferenci zazněly
erudované příspěvky českých akademiků a badatelů. Na závěr
konference byly vyřčeny úkoly a zadání pro další bádání jak na
české, tak i na brazilské straně.
Druhou akci, kterou Komise uspořádala, byl kulatý stůl s názvem
„ Aktuální potřeby české diaspory s výhledem na léta 2021 –
2025“. Třetího února 2020 se tohoto kulatého stolu zúčastnili
náměstci
Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR, úředníci, kteří mají ve své
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gesci krajanskou problematiku napříč ministerstvy, krajané, Češi
žijící v zahraničí, členové Konzultativní rady, etnologové a další.
Z tohoto kulatého stolu vzešly závěry, které Komise projednala
na své schůzi a následně přijala usnesení na podporu Programu
podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta 2021 –
2025.
V rámci dalších možných aktivit v době nouzového stavu se
předseda Tomáše Czernin zúčastnil dne 7. května slavnostního
aktu, který měl za cíl připomenout význam Čechů žijících
v zahraničí. Akci zorganizovalo Ministerstvo zahraničních věcí
České republiky společně se Senátem před sochou Panny Marie
z Exilu na Strahově, darem českých krajanů z USA a z Kanady.
Dále se předseda Tomáš Czernin zúčastnil plánovaného setkání
českých škol ve Spojených státech Amerických a v Kanadě
v květnu 2020 virtuálně. Velkou výhodou takového setkání, dle
ohlasu zúčastněných, bylo, že se vzájemně seznámili napříč
kontinenty a získali na sebe kontakty. V rámci konference se
například podařilo najít nový námět, jak např. zjednodušit
přípravu na výuku.
V červnu se za Komisi zúčastnil pan senátor Mikuláš Bek
prezentace dvojjazyčné knihy Školského spolku Komenský
s názvem „Školský spolek Komenský – 150 let českého školství
ve Vídni“. Akce se konala v Brně za účasti autorky paní dr. Vlasty
Valešové a na pozvání Školského spolku Komenský.
Další virtuální konference, které se předseda Tomáš Czernin
aktivně zúčastnil, byla XII. mezinárodní konference českých škol
v zahraničí, která se uskutečnila v rámci Týdne češtiny ve světě
v srpnu 2020. Konference se zúčastnilo 65 zástupců škol z
Evropy, USA a Kanady. Celkem se jednal o 35 různých škol z 22
zemí.
V roce 2020
se uskutečnila pouze jedna zahraniční cesta
Komise. Jednalo se o delegaci místopředsedy Senátu PČR a člena
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Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí pana
senátora Jiřího Oberfalzera a předsedy Komise senátora Tomáše
Czernina v září do Švýcarska. Nejprve se delegace setkala
s krajany a Čechy žijícími v Curychu. Delegace navštívila Českou
školu bez hranic Curych, která sídlí v Centru Čechů a Slováků
v Curychu, kde byla beseda se senátory a Čechy žijícími
v zahraničí. Následně delegace navštívila spolek CzechIN, který
se představil ve svých prostorách a zároveň pozval členy a
vedení Sokola Curych, kteří představili svou činnost. Následovala
zde beseda i s dalšími představiteli spolků z této oblasti
Švýcarska. Následně delegace pokračovala do Ženevy, kde se
konaly dvě významné akce, které organizovaly krajanské spolky
Beseda Slovan Ženeva, Svaz spolků Čechů a Slováků ve
Švýcarsku a Nadace Jana Masaryka. První akcí bylo předání
faksimile textu čtyř pražských artikulů a dvou pamětních mincí
ČNB Mezinárodnímu muzeu reformace v Ženevě. Druhou akcí
bylo znovuodhalení památníku Jana Masaryka v parku Rigot
v Ženevě, jen pár kroků od ženevského sídla OSN. Akce se
konala 14. září, v den výročí narození Jana Masaryka a zároveň
i úmrtí jeho otce a spoluzakladatele Československé republiky
Tomáše G. Masaryka. Této akce se zúčastnili významní hosté,
kterými byli předseda kantonální rady Antonio Hodgers,
generální tajemník WFUNA Bonian Golnohammadi a také paní
Libuše Paukert-Lehar, jedna z posledních žijících osob, které se
osobně s Janem Masarykem setkaly.
Předseda komise Tomáš Czernin se setkal během roku s krajany
a Čechy žijícími v zahraničí na půdě Senátu PČR, ovšem
v omezené míře, a řešil konkrétní problémy a požadavky krajanů
z celého světa.

Ing. Tomáš Czernin v.r.
předseda Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v
zahraničí
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Zpráva o činnosti Stálé komise Senátu pro práci
Kanceláře Senátu za rok 2020
12. funkční období

Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu (SKKS – dále jen komise) byla
ustavena již na první schůzi Senátu dne 22. ledna 1997. Od té doby trvale pracuje
jako jeden z nezastupitelných 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 a tím
zároveň výjimečné. Komise plní úlohu spojníka mezi Kanceláří Senátu (dále jen
KS) a senátory, čímž napomáhá k rychlému řešení vzniklých problémů a k
vzájemné kvalitní komunikaci bez zbytečných průtahů.

V roce 2020 komise pracovala v tomto složení:
Antl Miroslav
Doubrava Jaroslav
Dušek Jiří
Goláň Tomáš
Holeček Petr
Hubáčková Anna
Nytra Zdeněk
Seitlová Jitka
Sušil Radek
Vilímec Vladislav
Členové Komise jsou zároveň členy různých odborných výborů a při jejich volbě je
respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů. Předsedkyní
komise je Jitka Seitlová a místopředsedou Zdeněk Nytra.
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Stejně jako v předchozích letech se komise scházela v pravidelných intervalech
tak, aby vždy aktuálně projednala všechny předložené náměty, žádosti, přehledy
apod. V roce 2020 se konaly 3 řádné schůze. Celkem bylo přijato 27 usnesení, ze
kterých bylo 12 usnesení přijato per rollam. K některé problematice (přímé
podněty senátorů apod.) nebyla přijata usnesení a řešila se buď přímo a okamžitě,
nebo formou výstupu v zápisu z jednání.
Od 5. schůze v roce 2019 jsou pozvánky na jednání komise zveřejňovány na webu
(internetu) Senátu s upozorněním, že se nejedná o veřejné jednání. Jak již bylo
uvedeno, činnost a rozsah práce této komise zahrnuje velmi široké spektrum. Při
své činnosti vychází zejména ze Senátem schválených úkolů komise ve 12.
funkčním
období
a
dále
neprodleně
reaguje
na aktuální naléhavé problémy.
Celý rok 2020 byl poznamenán opatřeními spojenými s COVID-19, které značně
omezily činnost Kanceláře Senátu a Komise.
V roce 2020 se komise zabývala těmito tématy:
-

schvalování akcí, ke kterým je v souladu se souborem interní legislativy
Senátu nutné vyjádření komise (akce jednotlivých senátorů nebo sen.
klubů) – celkem 6 akcí
problematika zpravodajských zpráv u jednotlivých výborů Senátu
možné varianty zlepšení pokrytí vybraných prostor Senátu Wi-Fi
signálem
strategie a vize budoucího rozvoje využití systému IT technologií a el.
pošty v Senátu
možnosti redukce využívání papíru v Senátu, tzv. „bezpapírový Senát“
možnosti el. podávání faktur ve formátu PDF s el. podpisem
škodní protokoly zaměstnanců za rok 2019
škodní protokoly týkající se zaviněných i nezaviněných škod senátorů a
doporučení dalšího postupu vedoucí KS
funkčnost zabezpečovacího monitorovacího systému
zasílání časopisu Senát senátorům do kanceláří ve volebních obvodech
vybavení prostor Senátu defibrilátory
distribuce časopisu Senát do regionálních kanceláří senátorů
údržba hlasovacího a dalšího technického zařízení v Jednacím sále
vstup do Senátu pro emeritní senátorky a senátory
sluchátka (mikrofony) pro videokonference
definitivní řešení protokolárních darů a upomínkových předmětů pro
využití senátorů a návštěv veřejnosti (mj. odkup, prodej, vytvoření
katalogu)
schvalování a úprava provozní doby gastronomických oddělení v
souvislosti s provozním režimem KS
organizační změny ve struktuře Kanceláře Senátu
podněty a připomínky senátorů ke zlepšení chodu KS

Podrobnosti k jednotlivým bodům jsou dostupné v usneseních komise na webu
Senátu.
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V roce 2020 Komise neabsolvovala žádnou zahraniční cestu. Plánovaná cesta do
francouzského parlamentu byla kvůli COVID-19 zrušena.
Pozn. Zpráva o činnosti SKKS je aktuální ke dni 1. 10. 2020.

Jitka Seitlová v. r.
předsedkyně komise
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Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020

V Praze dne 29. září 2020

ÚVOD
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (dále SKRV) se v roce 2020 scházela a
pracovala v tomto složení:

předseda komise:
Miroslav Nenutil

místopředsedové komise:
Zdeňka Hamousová, Pavel Karpíšek, Petr Šilar, Jiří Vosecký
členové komise:
Miroslav Adámek, Pavel Fischer, Petr Holeček, Anna Hubáčková, Ladislav Chlupáč, Karel
Kratochvíle, Herbert Pavera, Přemysl Rabas, Emilie Třísková, Petr Vícha,
externista:
Radko Martínek

SCHŮZE KOMISE
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova v roce 2020 svolala celkem 2 schůze, z čehož
jedna musela být zrušena z důvodu propuknutí pandemie coronaviru SARS CoV-2. Bylo
přijato celkem 17 usnesení komise.
Projednávání schůze SKRV bylo s ohledem na pandemii coronaviru neveřejné.
K projednávání byli zváni jen zástupci dotčených ministerstev, regulačních orgánů,
spolků a svazů.
Dne 20. října 2020 proběhne ještě 11. schůze komise, na které se budou projednávat tři
postoupené zákony: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu
zvířat proti týrání, Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
(vodní zákon), Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech (katastrální zákon)
Členové komise se kromě účasti na schůzi komise, účastnili i dalších jednání a setkání v
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a přijímali osobní účast na setkáních řešící aktuální
témata rozvoje zemědělství a venkova. Dále se věnovali legislativní činnosti také
prostřednictvím svých výborů.
Komise na své schůzi projednala senátní tisk č. 263 – Návrh senátního návrhu zákona
senátora Zdeňka Nytry a dalších senátorů, o zvláštním opatření zmírňujícím dopady
zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s
krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2,

ve znění pozdějších zákonů, do rozpočtů územních samosprávných celků. Podstatou
návrhu zákona byl jednorázový příspěvek samosprávám jako kompenzace za restrikce
nařízené Vládou ČR v době nouzového stavu. Zpravodajskou zprávu přednesl sen.
Miroslav Nenutil (usnesení č. 52).

AKTIVITY KOMISE
Z důvodu pandemie coronaviru SARS CoV-2 se většina tradičních akcí komise nekonala.
Jde o např. o akci Oranžové a Zelené stuhy, Vesnice roku, Žít krajinou, Krojované
slavnosti, Nejkrásnější nádraží apod. Konaly se jen některé akce.

•

Spolek pro obnovu venkova ČR

SKRV i v roce 2020 pokračovala ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR.
Za komisi byl do Spolku pro obnovu venkova nominován sen. Karel Kratochvíle, člen
komise. Tato spolupráce byla též v tomto roce omezená vzhledem ke koronavirové
pandemii.

•

Regiontour Brno 2020

Komise se v lednu zúčastnila zahajovacího dne veletrhu regionů Regiontour Brno 2020,
členové komise využili tuto příležitost k individuálním jednáním se zástupci měst, krajů
a dalšími vystavovateli.

•

Holiday Word 2020

Komise se v únoru zúčastnila zahajovacího dne veletrhu Holiday Word 2020, členové
komise využili tuto příležitost k individuálním jednáním se zástupci měst, krajů ČR,
přítomnými velvyslanci a vystavovateli.

•

Dny malých obcí v Praze

Komise se v únoru také zúčastnila zahajovacího dne veletrhu Dny malých obcí v Praze,
členové komise využili tuto příležitost k individuálním jednáním se zástupci měst a krajů
ČR.

•

přijetí rakouské delegace

Počátkem března přijala komise delegaci Výboru pro zemědělství, lesnictví a vodní
hospodářství rakouské Spolkové rady v čele s jejím předsedou Martinem Preinederem.
Hlavním cílem návštěvy bylo seznámit rakouskou delegaci s rozvojem českého venkova.

V Dymokurech se delegace v průběhu jednotlivých setkání seznámila detailně s fungováním
části českého venkova, měla možnost projednat otázky podpory rozvoje venkova, vzdělávání
na venkově, zajištění dopravní infrastruktury, čerpání prostředků z fondů EU, a to přímo
s majitelem společnosti Czernin Dymokury s.r.o.
Při prohlídce Zemského hřebčince Písek, s.p.o. se delegace seznámila s chovem koní. Ředitel
hřebčince Karel Kratochvíle provedl delegaci stájemi, předvedl drezúru koní a osvětlil historii
plemenářství v Písku. Seznámil se šlechtěním koní a odchovem teplokrevných i
chladnokrevných hřebečků a všemi problémy s tím spojenými. Přijetí rakouské delegace ještě
více prohloubilo vzájemné česko-rakouské vztahy.

•

Ceny Adolfa Heyduka

Komise udělila záštitu V. ročníku ceny Adolfa Heyduka za rok 2019. Slavnostního
vyhlášení ceny Adolfa Heyduka se v červnu letošního roku na zámku ve Svijanech
zúčastnil za komisi její předseda sen. Miroslav Nenutil a předal Pamětní listy komise. Tato
ocenění se předávají památkám přívětivým ke zdravotně znevýhodněným.

•

Regiony ČR – Lysá nad Labem

Komise se v červnu zúčastnila zahajovacího dne veletrhu Regiony ČR v Lysé nad Labem,
členové komise využili tuto příležitost k individuálním jednáním se zástupci měst a krajů
ČR.

•

slavnostní setkání krajů na Vyšehradě „Má vlast 2020“

Nad touto akcí převzala komise již podvanácté záštitu. Slavnostní zahájení putovní
výstavy proběhlo v červnu, tradičně na Vyšehradě a v září byla výstava umístěna ve
Valdštejnské zahradě.

•

odhalení koutku slávy v Národním zemědělském muzeu

V návaznosti na tradiční akci komise Síň slávy – pocta za rozvoj venkova proběhlo
v červnu slavnostní odhalení koutku slávy v Národním zemědělském muzeu. Tím byla
odhalena trvalá expozice osobností, které se zásadní měrou podílely svým celoživotním
úsilím o rozvoj venkova ČR či přispěly mimořádným počinem k rozvoji venkova ČR.
Za komisi zúčastnil její předseda sen. Miroslav Nenutil

•

Natura Viva – Lysá nad Labem

Komise se v srpnu zúčastnila zahajovacího dne veletrhu Natura Viva 2020, členové
komise využili tuto příležitost k individuálním jednáním se zástupci měst, krajů ČR a
představiteli spolků.

•

tisková konference Česká chuťovka a Dětská chuťovka 2020

V srpnu uspořádala komise tiskovou konferenci k soutěži Česká chuťovka a Dětská
chuťovka 2020, nad níž má naše komise záštitu. Jejím cílem je představit soutěž, jejímž
vyvrcholením je předání ocenění nejúspěšnějším českým potravinářům. Za 11 let
fungování této soutěže bylo touto značkou kvality oceněno ohromujících 1007 potravin
od 218 skvělých českých výrobců. Slavnostní vyhlášení letošního 12. ročníku bylo
bohužel zrušeno z důvodu pandemie koronaviru.

•

návštěvy regionů, výjezdní zasedání

Členové komise v průběhu měsíce srpna navštívili dva regiony – Chebsko a Písecko. Na
Písecku se delegace seznámila s chovem a šlechtěním koní a odchovem teplokrevných i
chladnokrevných hřebců a všemi problémy s tím spojenými. Na Chebsku se delegace
zúčastnila Velké ceny města Chebu v atletice, diskutovala se starosty obcí, navštívila
klášter v Kladrubech, několik agroturistických hospodářství a prošla přírodní rezervaci
SOOS u Františkových lázní.

•

Zahraniční pracovní cesty komise

Komise měla v tomto roce naplánované dvě zahraniční cesty komise. V červnu do
Francie, tato cesta však byla přeložena na příští rok 2021 z důvodu

pandemie

koronaviru a druhá do Polska v termínu od 31. 8. – 4. 9. 2020 se uskutečnila.

Zahraniční pracovní cesta do Polska
Cílem cesty byla návštěva Dolnoslezského vojvodství a posílení vzájemných vztahů mezi
Polskem a Českou republikou. Delegace komise v čele s místopředsedou Jiřím
Oberfalzerem se setkala s představiteli tohoto vojvodství, navštívila agroturistická
hospodářství, některá města a obce tohoto vojvodství a setkala se s jejich starosty.
Projednala podporu společných projektů rozvoje venkova a rozvoj příhraniční spolupráce.
V městě Kladska položila květiny k hrobu prvního arcibiskupa a metropolity českého Arnošta

z Pardubic.

ZÁVĚR
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova se v roce 2020, přestože nemohla navázat na
veškeré své aktivity z předchozích období z důvodu pandemie coronaviru, tak se
intenzivně věnovala problematice venkova, jeho rozvoje a posílení.

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

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2020

V Praze dne 25. 9. 2020

ÚVOD

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále SKSP) se v roce 2020 scházela a
pracovala v tomto složení:

předseda komise:
Václav Chaloupek

místopředsedové komise:
Faktor Ladislav, Wagenknecht Lukáš
členové komise:
Bek Mikuláš, Červíček Martin, Hilšer Marek, Horská Miluše, Žaloudík Jan,
Smoljak David, Karpíšek Pavel
externista:
Bratský Petr

SCHŮZE KOMISE
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky v roce 2020 svolala celkem 3 řádné
schůze. Komise zasedala i během nouzového stavu po propuknutí pandemie coronaviru
SARS CoV-2. Komise přijala celkem 7 usnesení. Byl projednán senátní tisk č. 86 –
Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2019, zpravodajskou zprávu
přednesl sen. Ladislav Faktor.
Komise na svých schůzích dále projednala úlohu a postavení České televize v situaci
coronavirové pandemie. S generálním ředitelem diskutovala o programové struktuře
vysílání a opatřeních v této nouzové situaci. Bylo konstatováno, že je nutné podávat
občanům objektivní a ověřené informace a dostát tak úloze bezchybně fungujícího
veřejnoprávního média.

Projednávání schůzí SKSP byla s ohledem na pandemii coronaviru neveřejná.
K projednávání byli zváni jen zástupci dotčených ministerstev, regulačních orgánů,
spolků a svazů.
Členové komise se pravidelně účastnili schůzí komise, ale i dalších jednání a setkání
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a přijímali osobní účast na setkáních řešící
aktuální témata ve sdělovacích prostředcích. Dále se věnovali legislativní činnosti také
prostřednictvím svých výborů.

DALŠÍ AKTIVITY
Z důvodu pandemie coronaviru SARS CoV-2 se řada tradičních akcí komise nekonala.
•

V srpnu komise uspořádala kulatý stůl „Volba rad do médií veřejné služby“.
Kulatý stůl byl věnován nezávislosti veřejnoprávních médií se zaměřením na zajištění
nezávislosti mediálních rad. Semináře se účastnili i zahraniční hosté. Hosté
z Evropského centra pro svobodu médií představili Poziční dokument, který se
zaměřuje na zajištění nezávislosti mediálních rad.

Zahraniční pracovní cesty komise
V tomto roce se měli uskutečnit dvě pracovní zahraniční cesty. V dubnu na Ukrajinu,
tato cesta byla kvůli koronavorové pandemii zrušena a přeložena na rok 2021. Cesta
do Rakouska měla být spojená současně s cestou do Maďarska. Zde došlo ke zrušení
části cesty do Maďarska, která se uskuteční jako samostatná pracovní cesta v roce
2021.
•

Pracovní cesta komise do Rakouska
Následně po srpnovém kulatém stolu, který byl věnován volbě rad do médií veřejné
služby, proběhla v září studijní cesta do Rakouska. Komise se ve Vídni setkala
s partnery ze Spolkové rady a navštívila budovu ORF, kde vedla rozhovory
s generálním ředitelem a vedoucím oddělení pro kontrolní grémia. Dále došlo i
k setkání s vedením a zástupci zemského studia ORF Burgerland. Tématem cesty byla
veřejnoprávní média, jejich fungování, nezávislost a dohled nad nimi. Dále pak se
probírala i role nově rozvíjejících se platforem jako např. Netflix

ZÁVĚR
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se v roce 2020, přestože nemohla navázat
na veškeré své aktivity z předchozích období z důvodu pandemie coronaviru, tak se
intenzivně věnovala problematice rozhlasového a televizního vysílání.

Václav Chaloupek, v.r.
předseda
Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

Zpráva o činnosti
Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
za období od ledna do října 2020
Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury (dále také jen
„ústavní komise“ či „komise“) pokračovala ve své činnosti ve složení zvoleném na počátku 12.
funkčního období Senátu. Předsedou byl senátor Jiří Dienstbier, místopředsedou senátor
Zdeněk Hraba, členy z řad senátorek a senátorů Miroslav Adámek, Michael Canov, Martin
Červíček, Marek Hilšer, Miluše Horská, Šárka Jelínková, Zdeněk Papoušek, Milan Štěch a
Miloš Vystrčil. K nim je třeba přičíst dva členy z okruhu bývalých senátorů, jimiž byli Jiří
Šesták a Miroslav Škaloud.
Ve sledovaném období se ústavní komise sešla na pěti schůzích, z nichž jedna byla
společná s partnerskou ústavní komisí Poslanecké sněmovny. Přijala dvě usnesení stanoviska.
x
x
x
Co se témat jednání týče, pokračovala komise zprvu v rozjednané agendě, jež však byla
již od jara ovlivněna koronavirovou krizí, která znamenala koncentraci pozornosti členů
Parlamentu na otázky bezprostředního zvládání krizové situace. Na jedné straně to vedlo ke
zpomalení projednávání návrhů jsoucích v Poslanecké sněmovně, na druhé straně se objevila
témata nová.
1. Začneme-li těmi posledně zmíněnými, zhmotnila se ve stanovisku k „Petici proti
omezení pravomocí Parlamentu České republiky během nouzového stavu“ (usnesení č. 5), jež
bylo přijato na základě žádosti věcně příslušného výboru Senátu. Komise ocenila obezřetnost
občanů – petentů při hodnocení činnosti veřejné moci a přihlásila se k debatě o změně právní
úpravy krizových stavů. Ukázalo se totiž, že postavení ministra zdravotnictví při zvládání
epidemií je neadekvátně volné, resp. málo vyvážené (politickými) kontrolními prvky. Taková
debata by mohla být příležitostí pro žádoucí revizi ústavního zákona o bezpečnosti.
2. Další problémový okruh představoval návrh zvláštního zákona umožňujícího volit
osobám umístěným do karantény kvůli nemoci covid-19. Komise o něm detailně debatovala se
zástupci ministerstva vnitra. To samé platí pro pracovní návrh novely ústavního zákona o
bezpečnosti, vůči němuž však byli členové komise podstatně kritičtější. Říci se to dá zvláště o
nově konstitucionalizovaném stavu nebezpečí, a to jak ve vztahu k základnímu vymezení, tak
vůči vládě jako jednomu z možných rozhodovatelů o tomto stavu. Ústavní zákon o bezpečnosti
by každopádně zasloužil důkladnější a širší analýzu.
3. Odhlédneme-li od témat souvisejících se zvládáním koronoviru, zmínit je třeba druhé
z přijatých stanovisek (usnesení č. 4), jehož předmětem byl návrh senátního návrhu novelizace
Listiny základních práv a svobod, který pojednával o nutné obraně života za pomoci zbraně.
Na základě několika odborných vyjádření přijala komise poměrně kritické stanovisko, v němž
upozornila na hodnotu stability ústavního lidskoprávního katalogu, vyhovující zákonnou
úpravu nutné obrany a úskalí navrhovaného textu jak vzhledem k pravděpodobnému účelu
(vyhnutí se regulatornímu účinku evropského práva), tak vzhledem k možným dopadům na
právní praxi.
4. Z debat vedených se sněmovní ústavní komisí je třeba vyzdvihnout dvojici ústavních
předloh. První je dalším pokusem o novelizaci č. 43 Ústavy, tentokráte na základě rozdělení

působnosti Parlamentu a vlády čistě se zřetelem k času vyslání či pobytu ozbrojených sil: do
60 dnů rozhodování vlády, nad 60 dnů rozhodování Parlamentu. V obou komisích nicméně
převážil názor, že není vhodné takto razantně posílit vládu, pročež je třeba hledat novou podobu
jednotlivých výjimek formulovaných ve prospěch vládního rozhodování (např. záchrana životů,
plnění mezinárodních závazků apod.).
Druhá z debatovaných předloh mířila jednak k fixaci volebních termínů voleb do Senátu
a zastupitelstev územních samosprávných celků, jednak k zajištění neměnnosti senátních
volebních obvodů. Nakonec bylo dosaženo dohody, že senátní volební obvody nebudou
neměnné, jelikož by to oslabovalo rovnost volebního práva, ale měnit se budou v delších
časových obdobích. Zmocnění pro to poskytne Ústava.
5. Specifický problémový okruh vytvořily četné návrhy zavedení ústavní ochrany vody,
jimž bylo věnováno jednání organizované ve spolupráci s komisí VODA – SUCHO. Slyšeni
byli zástupci navrhovatelů i experti z oblasti ústavního práva a práva životního prostředí.
Předběžným výsledkem byl závěr, podle nějž může mít ústavní úprava smysl jen tehdy,
vyplyne-li z ní i něco jiného, než je konstatování o důležitosti vody. Otázkou rovněž je, zda
není dostatečná efektivní ochrana na úrovni zákonů a podzákonných právních předpisů. Neníli efektivní, měla by se takovou stát. Ústavní úprava může svou roli sehrát až v případě, kdy
úprava zákonná nestačí.
6. Všemi shora uváděnými body se vine společná linka: jaká má být role Senátu
v procesu provádění změn ústavního pořádku? Nejde jen o obsah jednotlivých změn, ale i to,
nakolik mají být projednávány samostatně, anebo v provázaných „balíčcích“, jež zohlední
preference jednotlivých aktérů procesu ústavních změn a současně i stabilitu ústavního
pořádku. Rovněž o tom byla na schůzích komise opakovaně řeč, přičemž jako jasné priority
Senátu, mělo-li by dojít ke změny Ústavy, byly vytyčeny prodloužení třicetidenní lhůty,
rozšíření čl. 40 Ústavy přinejmenším o zákony o Ústavním soudu, Nejvyšším kontrolním úřadu
a České národní bance a zjednodušení procesu ústavní žaloby.
7. Spíše s intepretací a aplikací Ústavy souvisela diskuse s představiteli ministerstva
zahraničních věcí o možnostech zjednodušeného schvalování mezinárodních smluv, pakliže
smlouvy samotné pro určité dílčí změny nepředpokládají kompletní ratifikační proces. Podle
členů komise tu je prostor pro modifikaci stávající praxe, ovšem vyvážený informacemi o
takových smluvních změnách.
Závěr: Během let své existence posunula ústavní komise těžiště své činnosti od pokusu
o komplexní novelizaci Ústavy spíše ke střežení základních parametrů našeho ústavního řádu,
zaujímání stanovisek k nejrůznějším návrhům vládním, poslaneckým i senátorským a diskusi
se zainteresovanými aktéry jak ze struktur státní moci, tak z odborné veřejnosti. Takovou úlohu
může jistě plnit i nadále.

Jiří Dienstbier
předseda ústavní komise

Zpráva o činnosti Stále komise Senátu VODA-SUCHO za
rok 2020
12. funkční období

V červenci 2018 (11. funkční období Senátu PČR) ustavil tehdejší místopředseda
Senátu PČR Ivo Bárek po dohodě s předsedy všech senátorských klubů Pracovní
skupinu pro problematiku voda – sucho s cílem zjistit stav systémového
naplňování platné vládní Koncepce na ochranu před následky sucha pro území ČR
(dále Koncepce).
Stálá komise Senátu VODA-SUCHO (dále SKVS, Komise) byla v návaznosti na
zmíněnou pracovní skupinu následně ustavena 14. listopadu 2018 usnesením
pléna Senátu PČR č. 12 z 1. schůze ve 12. funkčním období Senátu PČR.

Náplní činnosti SKVS pro 12. funkční období je:
 Dohlížet nad souladem všech platných zákonů a opatření s vládní
Koncepcí na ochranu před následky sucha pro území České republiky;
 připomínkovat či navrhovat zákony a vydávat doporučení Senátu
k usnesením týkajícím se problematiky vody a sucha;
 podílet se na efektivní činnosti relevantních odborných, akademických,
resortních a meziresortních orgánů zabývajících se problematikou sucha;
 hledat účinnou legislativní spolupráci v oblasti vody – sucha mezi všemi
odpovědnými resorty a institucemi i s ohledem na nezbytnou zahraniční
spolupráci;
 podporovat výměnu odborných názorů na řešení problémů sucha
v dynamice
hospodářského,
technologického,
společenského
a politického vývoje situace;
 prostřednictvím svého předsedy v případě potřeby informovat věcně
příslušné výbory a nejméně 1x ročně předkládat zprávu Senátu.

V roce 2020 komise pracovala v tomto složení (14 členů):
 Jiří Burian, předseda, vol. obvod č. 18 - Příbram
 Ivo Bárek, místopředseda, vol. obvod č. 57 - Vyškov
 Jiří Dušek, člen, vol. obvod č. 58 – Brno město
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Zdeňka Hamousová, členka, vol. obvod č. 6 - Louny
Jan Horník, člen, vol. obvod č. 1 – Karlovy Vary
Anna Hubáčková, místopředsedkyně, vol. obvod č. 79 - Hodonín
Rostislav Koštial, člen, vol. obvod č. 56 - Břeclav
Petr Orel, místopředseda, vol. obvod č. 67 – Nový Jičín
Jitka Seitlová, členka, vol. obvod č. 63 - Přerov
Jan Sobotka, místopředseda, vol. obvod č. 39 - Trutnov
Petr Šilar, člen, vol. obvod č. 46 – Ústí nad Orlicí
Petr Kubala, člen, předseda Svazu vodního hospodářství ČR
Pavel Punčochář, člen, zástupce Ministerstva zemědělství ČR
Lukáš Záruba, člen, zástupce Ministerstva životního prostředí ČR

Členové (senátoři) SKVS jsou zároveň členy různých odborných výborů a při jejich
volbě je respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů. Předsedou
komise je Jiří Burian a místopředsedy jsou Ivo Bárek, Anna Hubáčková, Petr Orel
a Jan Sobotka. Specifikem komise jsou tři nesenátoři z řad odborníků na danou
problematiku: Pavel Punčochář z MZe ČR, Petr Kubala za Svaz vodního
hospodářství/generální ředitel Povodí Vltavy, s.p./ spolupředseda Mezirezortní
komise VODA-SUCHO, a ředitel odboru ochrany vod MŽP ČR Lukáš Záruba.
Celý rok 2020 byl poznamenán opatřeními spojenými s COVID-19, která značně
omezila činnost SKVS.

Jednotlivé schůze SKVS za rok 2020:
7. schůze 27. 2. 2020
Hlavním bodem jednání byla závěrečná zpráva SKVS za rok 2019 a návrh usnesení
pro plénum Senátu (jeho text je součástí této zprávy). Návrh usnesení
korespondoval
se
závěry
Poziční
zprávy
o pokroku při plnění Koncepce ochrany před následky sucha pro území České
republiky za rok 2019, jejímž autorem byla Mezirezortní komise VODA-SUCHO.
Návrh usnesení byl připomínkován členy komise a na místě projednán. Vzhledem
k nedostatečnému počtu účastníků byl dodatečně přijat na 8. schůzi SKVS dne
2. 6. 2020. Plénum Senátu přijalo toto usnesení na své 24. schůzi Senátu
v 12. funkčním období (10. 6. 2020). Dále byl na komisi projednán a přijat Plán
činnosti na rok 2020 včetně výjezdního zasedání komise na Želivku (23. 4. 2020)
a uskutečnění semináře (24. 9. 2020) „GENEREL LAP a navržené lokality“. Obě
akce byly z důvodu COVID-19 zrušeny.
Na programu jednání byla tato témata:
 Závěrečná zpráva o činnosti SKVS za rok 2019 a návrh usnesení pro
plénum Senátu PČR
 Plán činnosti SKVS na rok 2020
 Ústavní ochrana vody
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SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ
STÁLÁ KOMISE SENÁTU VODA - SUCHO
16. USNESENÍ
z 8. schůze konané dne 2. června 2020
k návrhu usnesení s doporučeními komise pro plénum Senátu PČR.
Po úvodním slově předsedy komise Jiřího Buriana a po rozpravě
KOMISE

I.

schvaluje usnesení k naplňování strategického záměru pro ochranu
před následky sucha pro území České republiky, které je přílohou tohoto
usnesení;

II.

doporučuje Senátu Parlamentu České republiky přijmout usnesení,
které by mělo formu politického zadání pro vládu ČR k naplňování
strategického záměru pro ochranu před následky sucha pro území České
republiky, které je přílohou tohoto usnesení;

III.

pověřuje předsedu komise Jiřího Buriana předložit toto usnesení
předsedovi Senátu PČR.

Jiří Burian v. r.
předseda komise

Rostislav Koštial v. r.
ověřovatel komise
3

Příloha usnesení č. 16 z 8. schůze Stálé komise Senátu VODA-SUCHO
(SKVS) ze dne 2. 6. 2020 k návrhu usnesení s doporučeními komise
pro plénum Senátu PČR:

Návrh usnesení SKVS pro plénum Senátu PČR k naplňování strategického
záměru pro ochranu před následky sucha pro území České republiky,
které bylo v tomto znění přijato plénem na 24. schůzi Senátu ve
12. funkčním období (10. 6. 2020).

1) Senát PČR považuje:
- problematiku sucha a nedostatku vody na území ČR za vážný objektivní jev,
který může lidská civilizace v nejbližší budoucnosti pouze zmírnit, ale měla by
s ním počítat a připravit se na něj. Není sporu o tom, že změny a poruchy klimatu
s sebou nesou vážné sociální, hospodářské a politické důsledky jak v ČR,
tak i v mezinárodních souvislostech;
- vládní Koncepci na ochranu před následky sucha pro území České republiky za
základ řešení fenoménu sucha, ze které si Stálá komise Senátu VODA-SUCHO
vybrala jako klíčové úkoly zajištění kvantity a kvality vodních zdrojů a zajištění
zásobování pitnou vodou pro obyvatelstvo ČR a obnovu schopnosti krajiny poutat
a zadržovat vodu;
- za systémový základ legislativního řešení problematiky sucha pro nejbližší
období, kromě případné zvýšené ochrany vody prostřednictvím jejího zakotvení do
ústavního pořádku a novely vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) v oblasti
operativního řešení nedostatku vody, i návrh novely zákona (č. 416/2009 Sb.),
o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury
elektronických komunikací, novely lesního zákona (č. 289/1995 Sb.) a novely
zákona o myslivosti (č. 449/2001).
Pro realizaci všech plánovaných infrastrukturních projektů je primárně zcela
nezbytné zajistit a zjednodušit vypořádání souvisejících majetkoprávních vztahů.
Teprve na tomto základě lze zahájit přípravné práce ve stavebním řízení, to
následně promítnout do plánování reálných finančních potřeb a návazně
i promítnout do parametrů příslušných programů zejména ministerstev životního
prostředí a zemědělství.

2) Senát konstatuje, že
- přes velké pracovní úsilí škály orgánů, organizací, ústavů a jednotlivých
expertů, zúčastněných na řešení problematiky sucha, je koncepce nedostatečně
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naplňována a koordinována jak věcně, tak organizačně i legislativně, a v důsledku
pak i nejasně a nedostatečně finančně zajištěna.
3) Senát PČR vyzývá vládu:
- k naplňování úkolů této Koncepce v její komplexnosti, filosofii a logice. V této
souvislosti upozorňuje zejména na nutnost urychlené novelizace zákona
č. 416/2009 Sb. a též na neplnění usnesení vlády ČR č. 479/2016 v oblasti základní
přípravy budoucí nové vodohospodářské a vodárenské infrastruktury v důsledku
nedostatečného finančního zabezpečení, ačkoliv programy těchto opatření
i s vyjádřením finančních potřeb vláda schválila;
- k urychlení přípravy a realizace adaptačních opatření, jejichž předpokladem jsou
neodkladné změny grantových schémat a zjednodušení administrace, případně její
přenesení z žadatele na stát;
- k urychleným opatřením na podporu efektivní environmentální osvěty pro
obyvatele ČR, což by v řadě případů urychlilo realizaci opatření, která se mohou
dotknout obyvatelstva;
- k důslednému dodržování Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020
(ve znění aktualizace z roku 2016).
4) Senát PČR doporučuje vládě:
- aby zajistila zpracování studie výhledu množství a kvality vody v České republice
se zohledněním vývoje hydrologické situace v jednotlivých lokalitách pro potřeby
zásobování obyvatel pitnou vodou a dalšího užívání vody, včetně návrhu opatření
se zohledněním recyklace odpadních vod a modernizace čistírenských technologií;
- aby zvážila vypracování Strategie pro krajinu, která by řešila zejména naléhavé
zadržení vody v krajině a určila jeho priority;
- aby stanovila jednotlivým úkolům koncepce a realizačním opatřením
jednoznačnou odpovědnost jmenovitým uvedením jejich gestorů a zajistila zpětné
hodnocení opatření včetně návrhů nutných změn.
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8. schůze 2. 6. 2020
Na pozvání předsedy SKVS na jednání komise dorazil ministr životního prostředí
ČR Richard Brabec a ministr zemědělství ČR Miroslav Toman. Hlavním bodem byla
diskuse na téma Plnění vládní Koncepce ochrany před následky sucha pro území
České republiky v návaznosti na aktuální stav sucha v ČR. Následně byly
dodatečně přijaty (projednány již na 7. schůzi): návrh usnesení s doporučeními
komise pro plénum Senátu PČR a Plán činnosti SKVS na rok 2020.

Na programu jednání byla tato témata:
 Plnění vládní Koncepce ochrany před následky sucha pro území České
republiky v návaznosti na aktuální stav sucha v ČR
 Návrh usnesení s doporučeními komise pro plénum Senátu PČR
(dodatečné schválení)
 Plán činnosti SKVS na rok 2020 (dodatečné schválení)

V roce 2020 Komise neabsolvovala žádnou zahraniční cestu.

Pozn. Zpráva o činnosti SKVS za rok 2020 je aktuální ke dni 1. 10. 2020.

Jiří Burian v. r.
předseda komise
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Zpráva o činnosti
Dočasné komise Senátu k návrhům auditním zprávám
za rok 2020
Komise byla ustanovena 13. června 2019 na 9. schůzi Senátu PČR usnesením
č. 182. Mandát komise byl stanoven do 31. ledna 2020. Na 12. schůzi Senátu
Parlamentu ČR usnesením č. 263 byl mandát dočasné komise prodloužen
do konce 12. funkčního období.
Dočasná komise i nadále pracovala ve složení: Zdeněk Nytra, předseda komise,
senátorka Renata Chmelová a senátoři Mikuláš Bek, Jiří Dienstbier, Tomáš Goláň
a Ladislav Václavec jako místopředsedové komise a další členové senátoři
Miroslav Adámek, Michael Canov, Martin Červíček, Václav Hampl, Miroslav
Nenutil a Lukáš Wagenknecht.
Dočasná komise se v tomto období zaměřila na diskusi s odbornou veřejností
nad problematickými okruhy, které dle členů komise vyžadují změnu legislativy.

28. ledna 2020 se uskutečnil seminář na téma „Střet zájmů podle finančního
nařízení EU“, který uspořádala dočasná komise společně s Výborem
pro záležitosti EU Senátu PČR.

Od února 2020 komise připravovala veřejné slyšení ke střetu zájmů a dotační
politice. Vzhledem k mimořádné situace s COVID-19 byl termín odložen na 22.
října 2020.
27. února 2020 členové dočasné komise přijali delegaci Výboru pro rozpočtovou
kontrolu (CONT) Evropského parlamentu, vedenou předsedkyní výboru Monikou
Hohlmeier. Cílem mise do ČR bylo analyzovat, jak jsou v Česku využívány evropské
peníze. Záměrem výboru bylo zjistit, zda české úřady brání vzniku střetu zájmů a jak
situaci s případně vzniklým střetem zájmů řeší.

S odbornou veřejností členové dočasné komise debatovali i na svých schůzích.
Na 9. schůzi členové dočasné komise zahájili debatu k návrhu zákona o evidenci
skutečných majitelů (sněmovní tisk 886/0). V plodné diskusi vystoupili jak
zástupci předkladatele MSp ČR a MF ČR na jedné straně, tak zástupci Asociace pro
podporu a rozvoj svěřenských fondů a zástupci neziskových organizací.
Nyní členové dočasné komise pracují na závěrečné zprávě Dočasné komise Senátu
k návrhům auditních zpráv, která bude předložena na poslední schůzi Senátu
v tomto funkčním období.

V Praze dne 18. září 2020
Zdeněk Nytra v. r.
předseda komise

