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Zpráva předsedy Senátu o činnosti Senátu v 12. funkční období

Legislativa
Od listopadu 2018 do září 2018 se konalo celkem 26 schůzí Senátu.
Do konce funkčního období se ještě budou konat 27. a 28. schůze – ta se uskuteční bez
senátorek a senátorů zvolených v roce 2020, kteří budou skládat slib na ustavující schůzi
Senátu dne 11. listopadu 2020.
Senát v tomto období projednal v součtu 181 návrhů zákonů postoupených Poslaneckou
sněmovnou – z toho:
• 111 schválil;
• 49 vrátil Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy (z nich 14 prošlo ve znění
Senátu, 33 ve znění PS, ve 2 případech nebyl přijat žádný zákon);
• 15 zamítl (ve 13 případech PS přehlasovala Senát, zbývající 2 zákony nebyly
schváleny);
• u 5 zákonů Senát nepřijal usnesení;
• u 1 vyjádřil vůli se návrhem zákona nezabývat.
Senátní návrhy zákonů
Ve 12. funkčním období senátoři předložili celkem 8 návrhů senátních návrhů zákonů.
Do Poslanecké sněmovny pak senátoři předložili celkem 6 návrhů zákonů.
Zákonodárný proces během 12. funkčního období dokončily a ve Sbírce zákonů byly
vyhlášeny celkem 3 zákony.
Na projednání v 1. čtení čeká v Poslanecké sněmovně 6 senátních návrhů zákonů.
V průběhu 12. funkčního období byly Senátem projednány tyto petice:
- Petice "Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb" /senátní tisk č.
252/
Petice na podporu biotroniky /senátní tisk č. 314/.
Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
/senátní tisk č. 265/.
Petice Braňme média veřejné služby! /senátní tisk č. 283/.
Petice Zdravé a prosperující lesy pro příští generace /senátní tisk č. 53/.
Petice za zákon pro zelené lesy Šumavy /senátní tisk č. 73/.
Petice Za zachování práv bezúhonných občanů v oblasti legálních zbraní /senátní tisk
č. 119/
Petice za rovné podmínky při aplikaci reformy Společné zemědělské politiky EU po roce
2020 předložená 8. 7. 2019 /senátní tisk č. 117/ nebyla zatím projednána.
Veřejná slyšení Senátu
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Ve 12. funkčním období Senát uspořádal 6 veřejných slyšení Senátu:
29. ledna 2019 - 17. veřejné slyšení Senátu na téma Situace ve strukturálně postižených
regionech
14. 6. 2019 - 18. veřejné slyšení Senátu na téma Potřebuje Česká republika vodní koridor
Dunaj – Odra – Labe?
23. 6. 2020 - 19. veřejné slyšení Senátu na téma Pandemie v kontextu bezpečnosti osobních
dat a informačních systémů
3. 9. 2020 - 20. veřejné slyšení Senátu na téma Poštovní služby pro stát, nebo pro společnost?
14. 9. 2020 - 21. veřejné slyšení Senátu na téma Světlo – dobrý sluha, zlý pán
23. 9. 2020 - 22. veřejné slyšení Senátu na téma Kontrolní postupy finanční správy
Dále se bude konat:
22. 10. 2020 - 23. veřejné slyšení Senátu na téma Střet zájmů a dotační politika
Evropská agenda, zahraniční politika
Evropských tisků bylo v Senátu projednáno celkem 42 (8x N, 31x K, 3x J) a 4 žádosti
o vyslovení předchozího souhlasu s některými rozhodnutími činěnými v orgánech Evropské
unie. Pravidelně před či po jednání Evropské rady Senát projednával informaci vlády
o pořadu jejího jednání a o pozicích vlády na tomto jednání. Mimo tyto tradiční informace
Senát rovněž projednal Rozpočtovou strategie sektoru veřejných institucí na léta 2020 – 2022,
Konvergenční program České republiky, Prohlášení ze Sibiu, Zprávu o vývoji EU v roce
2018, Zprávu vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za
rok 2018, Zprávu o vývoji EU v roce 2019, Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí
na léta 2021-2023 a Konvergenční program České republiky (2020)
Senát dále projednal mezinárodních smluv 33.
Ve 12. funkčním období se konalo v Senátu 64 oficiálních přijetí zahraničních partnerů a
téměř 150 konzultací s velvyslanci na úrovni předsedy Senátu, místopředsedů Senátu či
výborů. Senátoři vycestovali na desítky zahraničních cest.
V srpnu 2020 v Senátu proběhlo vystoupení ministra zahraničních věcí Spojených států
amerických pana Michaela Richarda Pompea před senátory Parlamentu ČR.
Předseda Senátu absolvoval v roce 2019 např. oficiální návštěvu Slovenské republiky,
oficiální návštěvu Sultanátu Omán, oficiální návštěvu Polské republiky, oficiální návštěvu
Mongolska či návštěvu USA. V roce 2020 pak dvě zahraniční cesty: oficiální návštěvu
Slovenské republiky (24. 6. 2020) a návštěvu Taiwanu (29. 8. – 5. 9. 2020).
Předseda Senátu pořádal v rámci předsednictví České republiky ve Visegrádské skupině ve
dnech 17. a 18. 11. 2019 konferenci předsedů Parlamentů zemí V4 u příležitosti 30. výročí
sametové revoluce, které se zúčastnili předsedové obou komor Parlamentu ČR, předseda
slovenské Národní rady, předseda Národního shromáždění Maďarska, nově zvolená
předsedkyně polského Sejmu a místopředseda polského Senátu, aby si mimo jiné připomněli
30. výročí pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě.
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14. listopadu 2019 se konalo za účasti téměř 150 současných i bývalých zákonodárců
Slavnostní shromáždění k 30. výročí listopadových událostí roku 1989.
Veřejnost
Veřejnost se i v průběhu 12. funkčního období Senátu mohla přesvědčit, že horní komora
Parlamentu je vůči občanům otevřená ústavní instituce jak z hlediska poskytování informací
o své činnosti, tak z hlediska přístupnosti svého sídla. Ani Senátu se nicméně v roce 2020
nevyhnula nutnost zavést opatření, snižující riziko šíření koronavirové nákazy, což vedlo
zvláště k omezení akcí pro veřejnost a komentovaných prohlídek pro organizované skupiny.
Senátní areál si o víkendech a státních svátcích v rámci individuálních prohlídek prohlédlo
celkově 62 tisíc lidí. Komentované prohlídky absolvovalo více než 24 tisíc osob (většinou
organizované školní skupiny).
Souhrnem během 12. funkčního období uspořádali funkcionáři, orgány Senátu a senátorské
kluby (v rámci bodového systému) 168 odborných akcí, konferencí, seminářů, společenských
setkání a samotní senátoři uspořádali dále 20 akcí. Veřejných slyšení výborů proběhlo 11. Pod
záštitou jednotlivých senátorů se konalo 93 výstav a 30 koncertů Kulturního léta pro širokou
veřejnost. Občané byli zváni také na Dny otevřených dveří Senátu, Hradozámecké noci, Den
dětí nebo Tradiční setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě.
Zvláštní pozornost věnoval Senát v roce 2019 akcím pořádaným ve Valdštejnském paláci
u příležitosti 30. výročí sametové revoluce, mezi nimi odborným konferencím, koncertům,
výstavám, konferenci předsedů parlamentních komor V4 nebo slavnostnímu shromáždění
současných a bývalých senátorů. Horní komora Parlamentu byla jedinou ústavní institucí
v zemi, která uceleně a důstojně připomněla 30. výročí sametové revoluce, což zaznamenala
i česká média.
Kulturními, společenskými a edukativními akcemi pro odbornou nebo širokou veřejnost
reflektoval Senát v uplynulém funkčním období také další významná výročí, mj. 30. výročí
svatořečení Anežky České, 30. výročí obnovení svobodného skautingu, 100 let od narození
kardinála Tomáše Špidlíka ad. V roce 2020 se Senát zapojil rovněž do celonárodního
osvětového projektu Valdštejnský rok, který na celostátní úrovni organizoval Národní
památkový ústav.
Ve 12. funkčním období obdržela Kancelář Senátu přes 8 200 podání od občanů, skupin
a organizací a 49 žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., z nichž velké většině bylo vyhověno,
a požadované informace byly poskytnuty.
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Přehled schůzí 12. funkčního období Senátu
Rok 2018
4 schůze
1. schůze – 14. 11. 2018
Ustavující schůze 12. funkčního období. Volba funkcionářů Senátu, ustavení orgánů Senátu.
2. schůze – 15. 11. 2018
Celkem 16 bodů, z toho 10 zákonů, 2 senátní návrhy zákonů a 2 evropské tisky
Stanovisko k současné politické situaci – účast Andreje Babiše ve vládě - usnesení Senátu
č. 23
Tabulka tisků
3. schůze – 12. 12. 2018
Celkem 4 body, z toho 1 zákon a 3 informace vlády o jednání Evropské Rady
Tabulka tisků
4. schůze – 19. 12. 2018
Celkem 19 bodů, z toho 11 zákonů, 4 mezinárodní smlouvy a 14 evropských tisků
Výzva Senátu nejvyšším ústavním činitelům – usnesení Senátu č. 70
Tabulka tisků
Rok 2019
10 schůzí

5. schůze – 30. 1. 2019
Celkem 25 bodů, z toho 9 zákonů, 3 mezinárodní smlouvy a 4 evropské tisky
Usnesení Senátu ke Dni památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti –
usnesení Senátu č. 81
Volba kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce /senátní tisk č. 34/ (za Senát byly
nominovány Markéta Selucká a Eliška Wagnerová) – usnesení Senátu č. 87
Tabulka tisků
6. schůze – 27. 2. 2019
Celkem 10 bodů, z toho 2 zákony, 2 mezinárodní smlouvy a 3 evropské tisky
Stanovisko k pietním aktům, které pořádá Český svaz bojovníků za svobodu nebo se na jejich
organizaci podílí – usnesení Senátu č. 113
Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, výzva prezidentovi usnesení č. 114
Tabulka tisků
7. schůze – 20. 3. 2019
Celkem 17 bodů, z toho 6 zákonů a 4 evropské tisky
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Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s
jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc.) /senátní tisk č. 47/ s návrhem nebyl vysloven souhlas
Tabulka tisků
8. schůze – 2. 5. 2019
Celkem 26 bodů, z toho 12 zákonů a 2 mezinárodní smlouvy
Slib senátora Davida Smoljaka zvoleného v doplňovacích volbách do Senátu
Volba kandidátů na funkci zástupce Veřejného ochránce práv /senátní tisk č. 77/ (za Senát
byli nominováni Markéta Selucká a Jiří Šesták) – usnesení Senátu č. 142
Usnesení Senátu k závěrům 17. veřejného slyšení Senátu na téma "Situace ve strukturálně
postižených regionech" – usnesení Senátu č. 158
Tabulka tisků
9. schůze – 12. 6. 2019
Celkem 27 bodů, z toho 3 zákony, 2 senátní návrhy zákonů a 4 mezinárodní smlouvy
Volba člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů /senátní tisk č. 78/ - kandidátkou
byla paní Lenka Procházková - Senát k tomuto bodu nepřijal usnesení
Volba místopředsedy Úřadu na ochranu osobních údajů /senátní tisk č. 79/ (místopředsedou
Úřadu byl zvolen Josef Prokeš) - usnesení Senátu č. 170
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /senátní tisk č. 89/ - usnesení
Senátu č. 179
Usnesení Senátu k vyjádření nesouhlasu s postupem Státní dumy Federálního shromáždění
Ruské federace, která chce legitimizovat invazi vojsk Varšavské smlouvy na území
Československa v srpnu 1968 – usnesení Senátu č. 180.
Tabulka tisků
10. schůze – 24. 7. 2019
Celkem 27 bodů, z toho 13 zákonů, 1 senátní návrh zákona, 1 mezinárodní smlouva a 6
evropských tisků
Usnesení ke spolupráci mezi vládou ČR a Senátem Parlamentu ČR – usnesení Senátu č. 192
Volba členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů /senátní tisk č. 118/ (zvoleni
František Bublan a Eduard Stehlík) - usnesení Senátu č. 196
Návrh senátorů na podání ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky Ing. Milošovi
Zemanovi /senátní tisk č. 128/ - návrh nebyl schválen
Tabulka tisků
11. schůze – 14. 8. 2019
Celkem 14 bodů, z toho 7 zákonů a 2 senátní návrhy zákonů
Závěry veřejného slyšení Senátu s názvem "Potřebuje Česká republika vodní koridor Dunaj Odra - Labe?" – usnesení Senátu č. 233
Návrh usnesení Senátu k rozpočtové debatě a budování obrany státu – usnesení Senátu č. 234
Tabulka tisků
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12. schůze – 30. 10. 2019
Celkem 26 bodů, z toho 7 zákonů, 1 senátní návrh zákona, 5 mezinárodních smluv a 7
evropských tisků
Volba kandidátů na zástupce Veřejného ochránce práv /senátní tisk č. 146/ (Senát nominuje
Moniku Šimůnkovou) - usnesení Senátu č. 244
Průběžná zpráva Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv - usnesení Senátu č. 263
Tabulka tisků
13. schůze – 4. 12. 2019
Celkem 11 bodů, z toho 6 zákonů a 2 mezinárodní smlouvy
Volba kandidátů na funkci Veřejného ochránce práv /senátní tisk č. 161/ (Senát nominuje
Víta Schorma a Jana Matyse) – usnesení Senátu č. 268
Návrh usnesení Senátu k situaci ve Zvláštní správní oblasti Hong Kong – usnesení Senátu č.
276
Tabulka tisků
14. schůze – 11. 12. 2019
Celkem 11 bodů, z toho 8 zákonů a 1 mezinárodní smlouva
Tabulka tisků
Rok 2020 – doposud 12 schůzí
15. schůze – 29. 1. 2020
Celkem 23 bodů, z toho 16 zákonů a 1 mezinárodní smlouva
Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s
jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D.) /senátní tisk č. 166/ –
usnesení Senátu č. 295
Tabulka tisků
16. schůze – 19. 2. 2020
Novým předsedou Senátu byl zvolen Miloš Vystrčil.
17. schůze – 8. 3. 2020
Celkem 11 bodů, z toho 10 zákonů
Usnesení Senátu k aktuální situaci v České republice v souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu – usnesení Senátu č. 324
Tabulka tisků
18. schůze – 25. 3. 2020
Celkem 5 bodů, z toho 5 zákonů
Tabulka tisků
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19. schůze – 9. 4. 2020
Celkem 3 bodů, z toho 3 zákony
Tabulka tisků
20. schůze – 16. 4. 2020
Celkem 18 bodů, z toho 15 zákonů
Informace vlády k současné situaci v EU v souvislosti s onemocněním COVID-19 – usnesení
Senátu č. 346
Návrh usnesení Senátu k situaci v zemi po rozhodnutí vlády prodloužit nouzový stav do 30.
dubna – usnesení Senátu č. 365
Návrh pravidel pro jednání orgánů Senátu s využitím technických prostředků – usnesení
Senátu č. 366
Tabulka tisků
21. schůze – 29. 4. 2020
Celkem 23 bodů, z toho 8 zákonů, 6 mezinárodních smluv a 4 evropské tisky
Úpravy státního rozpočtu, boj s pandemií a povinnost rozvoje schopností Armády ČR –
usnesení Senátu č. 383
Tabulka tisků
22. schůze – 13. 5. 2020
Celkem 7 bodů, z toho 7 zákonů
Návrh usnesení Senátu ke stavu zpracovávání a zveřejňování dat pro informovanou přípravu
proti-epidemiologických, ekonomických a dalších opatření nejen v souvislosti s šířením
koronaviru SARS CoV-2 – usnesení Senátu č. 404
Návrh usnesení Senátu k Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí na léta
2021 – 2025 – usnesení Senátu č. 405
Tabulka tisků
23. schůze – 20. 5. 2020
Celkem 7 bodů, z toho 2 zákony a jeden senátní návrh zákona
Návrh usnesení Senátu k 75. výročí ukončení II. světové války a odsouzení zločinů proti
lidskosti spáchaných zejména v období obou světových válek – usnesení Senátu č. 412
Návrh usnesení Senátu k ostrakizaci přeshraničních pracovníků – usnesení Senátu č. 414
Návrh usnesení Senátu k pokusům Čínské lidové republiky o vměšování do vnitřních
záležitostí České republiky – usnesení Senátu č. 415
Tabulka tisků
24. schůze – 10. 6. 2020
Celkem 24 bodů, z toho 7 zákonů, 1 senátní návrh zákona, 4 mezinárodní smlouvy a 6
evropských tisků
Návrh usnesení Senátu k naplňování strategického záměru pro ochranu před následky sucha
pro území České republiky – usnesení Senátu č. 426
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Tabulka tisků
25. schůze – 22. 7. 2020
Celkem 36 bodů, z toho 11 zákonů, 3 senátní návrhy zákonů, 2 mezinárodní smlouvy a 8
evropských tisků
Slib senátora Hynka Hanzy zvoleného v doplňovacích volbách do Senátu
Návrh usnesení Senátu k situaci před prezidentskými volbami v Bělorusku – usnesení Senátu
č. 475
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /senátní tisk č. 292/ –
usnesení Senátu č. 477
Návrh usnesení Senátu k situaci ve zvláštní správní oblasti HongKong – usnesení Senátu č.
478
Návrh usnesení Senátu k projednání návrhu zákona o správě voleb vládou České republiky –
usnesení Senátu č. 479
Tabulka tisků
26. schůze – 12. 8. 2020
Celkem 14 bodů, z toho 3 zákony, 1 senátní návrh zákona a 1 evropský tisk
Volba kandidáta na předsedu Úřadu pro ochranu osobních údajů /senátní tisk č. 296/ –
usnesení Senátu č. 488
Usnesení Senátu k závěrům 19. veřejného slyšení Senátu na téma "Pandemie v kontextu
bezpečnosti osobních dat a informačních systémů" – usnesení Senátu č. 492
Tabulka tisků
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