PARLAMENT

ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

6. funkční období

106. USNESENÍ
VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ
PRÁVA A PETICE
z 15. schůze, konané dne 16. ledna 2008
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. 2007 a Výroční zprávě o činnosti v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, za rok 2007
Po úvodním slovu a odůvodnění předsedou výboru senátorem Karlem Bartákem
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. 2007 v souladu s § 142 odst. 4
zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu a dále Výroční zprávy o činnosti v oblasti
poskytování informací podle § 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, za rok 2007 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. 2007,
která je přílohou č. 1 tohoto usnesení;

II.

bere na vědomí
a) Výroční zprávu o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zpracovaná oddělením vztahů s veřejností Kanceláře Senátu za rok 2007, která je
přílohou č. 2 tohoto usnesení,
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b) Výroční zprávu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, zpracovaná tiskovým tajemníkem Kanceláře
Senátu za rok 2007, 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. 2007 a Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok
2007, vzít na vědomí;

IV.

určuje
zpravodajem pro projednání senátního tisku na schůzi Senátu Parlamentu České
republiky
senátora Karla Bartáka;

V.

pověřuje
předsedu výboru senátora Karla Bartáka toto usnesení předložit předsedovi Senátu
PČR Přemyslu Sobotkovi.

Doc. MUDr. Karel Barták, CSc., v. r.
předseda výboru

Doc. MUDr. Karel Barták, CSc., v. r.
zpravodaj výboru

RSDr. Vlastimil Balín, v. r.
ověřovatel výboru

Příloha č. 1
2

k usnesení č. 106/08

Zpráva
o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a
funkcionářům, o obsahu petic a způsobu jejich vyřízení za období
od 1.1.2007 do 31.12.2007

Senát Parlamentu České republiky obdržel v roce 2007 celkem 22 peticí a 50 jiných
podání od občanů. Petičního práva využilo celkem 43 502 občanů. Každá petice je výborem
posouzena z hlediska náležitostí předepsaných zákonem o právu petičním, projednána na
schůzi výboru, je vyžádáno odborné stanovisko k věcné stránce petice a stanoven další postup
pro její vyřízení. Pokud petice obsahuje požadavek na změnu zákonné úpravy, jsou petice
většinou postupovány všem senátorským klubům, které tak mohou uvážit, zda a jak náměty
využijí. Jsou také zasílány odpovědnému ministrovi k posouzení, k případnému využití a
k zapracování do vládní předlohy.
Obsahově se petice dotýkaly všech stran společenského dění, a to například v oblasti
volební soustavy, v oblasti kultury a školství, sociální, dopravy a životního prostředí,
mezinárodní politiky atd.
Senátu PČR nebo přímo Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
byly v průběhu roku doručeny dvě petice s počtem podpisů nad deset tisíc, které 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. Nejvíce podpisů - 18 764 - bylo pod peticí kterou
zaslal Spolek pro obnovu venkova ČR - „Petice proti diskriminaci obyvatel venkova ČR“.
Spolek žádá o zpracování vize rozvoje venkovského prostoru, která zajistí důstojné podmínky
života na venkově a jeho rozvoj. Petice byla předána k přímému vyřízení Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu a dále pak ke stanovisku Stálé komisi Senátu pro
rozvoj venkova a Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. VHZD
Senátu PČR požádal o stanovisko ministra financí ČR, který se vyjádřil z hlediska působnosti
MF ČR k této petici a k východiskům přístupu řešení. Na základě doporučení Komise Výbor
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí uspořádal k tomuto senátnímu tisku č.
91 dne 16. října veřejné slyšení výboru. Petice zatím nebyla na schůzi Senátu projednána.
Druhá petice nad 10 tisíc podpisů – 11 737 – „Zachraňte SOŠ a SOU obchodní
v Jablonci nad Nisou“ se týkala sloučení SOŠ a SOU obchodní se Střední školou řemesel a
služeb v Jablonci nad Nisou, při zachování stávajících oborů, a postupu řešení tohoto
problému návrhem na optimalizaci předloženého Libereckým krajem. Výbor uspořádal dne
27. března veřejné slyšení za účasti zástupců petentů, Libereckého kraje, MěÚ Jablonec n.
Nisou a MŠMT ČR. Petice byla projednána na 5. schůzi Senátu dne 19. dubna. Senát navrhl
petentům propracovat a předložit věcné argumenty a zdůvodnění jimi navrhované varianty
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pro jednání zastupitelstva Libereckého kraje, a podporuje zohlednění odborného hlediska se
zřetelem k požadavkům hospodářské sféry v regionu Jablonce n. Nisou.
Petice za změnu volebního systému do Parlamentu ČR „Již nikdy 100 na 100,
prosím!“ požaduje změnu Ústavy ČR, aby bylo napříště zabráněno vzniku povolební situace
100 proti 100. Petici podepsalo 3 477 občanů, kteří žádají přijetí závěrů a rozhodnutí
vedoucích ke změně volebního systému do Parlamentu ČR, ke změně způsobu jmenování
vlády či změně některých ustanovení o moci zákonodárné, která by vedla k odstranění možné
patové situace. Kopie petice byla předána k informaci senátorům a dále Ústavně-právnímu
výboru z hlediska změny ústavního zákona. Po rozpravě ÚPV došel k závěru, že volebnímu
výsledku 100 na 100 nelze zabránit žádným volebním systémem, přičemž ani změna počtu
členů Poslanecké sněmovny PČR nemusí nutně vést ke vzniku jednoznačné většiny v PS
PČR.
Petici vyjadřující nesouhlas s plánovanou transformací a zrušením 155. záchranného
praporu v Bučovicích podepsalo 1 926 občanů. Petenti poukazují na to, že tento vojenský
útvar zajišťuje nezbytnou ochranu obyvatel regionu před povodněmi, požáry, chemickými
haváriemi a dalšími živelnými katastrofami. Jeho zrušením by došlo k výraznému zhoršení
ochrany životů, zdraví i soukromého majetku obyvatel. O stanovisko výbor požádal
ministryni obrany ČR. Ta ve svém dopise ubezpečuje, že se nejedná o zrušení posádky, ale o
její reorganizaci. Rozhodně nedojde ke zhoršení kvality ochrany obyvatel ČR, protože
transformace záchranných praporů je prováděna svědomitě a promyšleně s cílem, aby
schopnosti sil a prostředků Armády ČR v rámci Integrovaného záchranného systému zůstaly
zachovány.
1 079 občanů Prahy 10 – Malešic zaslali Petici za Malešice bez mrakodrapů a
zachování přirozeného středu Malešic pro Pražany. Petenti požadují změnu územního plánu,
nepřipuštění zástavby přirozeného centra Malešic předimenzovanou stavbou s dopadem na
celé sídliště, veřejně projednávat veškeré návrhy územního plánu atd. Kopie petice byla
zaslána ke stanovisku starostovi Městské části Praha 10 a primátorovi hl. m. Prahy. Starosta
Městské části Praha 10 uvádí, že obsah petice byl projednán za účasti občanů na zasedání
zastupitelstva jako podnět. Všechny dotazy občanů, kteří se zúčastnili diskuse, byly
zodpovězeny. Záměrem dostavby centra Malešic se městská část zabývá již třetí volební
období. Na jednání byl občanům popsán průběh přípravy.
Výbor obdržel Petici za větší informovanost veřejnosti a za umístění základny
Národního raketového systému obrany Spojených států amerických v ČR. Petici podepsalo
1 055 občanů. Petenti uvádějí, že o umístění základny musí rozhodovat zvolení představitelé
na základě odborných stanovisek a žádají o poskytnutí dostatku informací jak o technických
parametrech radaru, tak o možných dopadech na bezpečnost ČR. Členové výboru souhlasí
s větší informovaností. Předsedovi vlády ČR byl zaslán dopis k podnícení zahájení účinné
informační kampaně, která by obyvatelům inkriminované oblasti podala objektivní poznatky.
Zástupci Poradny pro občanství / Občanská a lidská práva zaslali Petici proti některým
navrhovaným změnám v novele zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců, kterou podepsalo
1 035 petentů. V petici je vyjádřena obava, že některé změny v uvedených zákonech budou
mít negativní dopad na uprchlíky hledající v ČR útočiště před pronásledováním a pro život
cizinců obecně. Kopie petice byla zaslána všem senátorským klubům k seznámení
s argumenty petentů a k využití při projednávání zákona v plénu Senátu. Tato novela zákona –
senátní tisk č. 128 – byla projednána na 10. schůzi Senátu dne 5. prosince.
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Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické, Potštejn, zaslal petici se 705
podpisy českých, německých a holandských petentů, v níž upozorňuje na rozprodání části
původního inventáře v kostele Obnovené Jednoty bratrské v Potštejně. O stanovisko bylo
požádáno MK ČR a petentům doporučeno, v souvislosti a s ohledem na komplikovanost
problému, přímé setkání zástupců petentů s vedením Odboru církví MK ČR, které by mohlo
přispět k vyřešení celé záležitosti.
Výbor obdržel petici se 613 podpisy týkající se zákazu průjezdu kamionů obcí
Libouchec. Problém vznikl otevřením části dálničního úseku D8 do SRN, které nebylo
doprovázeno také otevřením příslušných dálničních nájezdů a způsobilo tak problémy řadě
obcí. Petice byla předána k přímému vyřízení Výboru pro hospodářství, zemědělství a
dopravu Senátu PČR. Tímto výborem bylo doporučeno v součinnosti s orgány místní
samosprávy vyvolat jednání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR o řešení nastalé situace.
Podle sdělení Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje je pro komunikaci
v inkriminovaném úseku vydáno časově omezené povolení pro provoz na komunikaci do 31.
prosince 2007. Pokud bude i po tomto datu neutěšený stav na komunikaci trvat, bylo
petentům doporučeno obrátit se na soud.
Zástupce petičního výboru pro vyrovnané rovné příležitosti L. Patera zaslal jménem
430 petentů Petici na podporu střídavé péče o děti po rozvodu a rozchodu rodičů. Petice byla
postoupena k přímému vyřízení Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR a ke
stanovisku ministrovi spravedlnosti ČR. Jak vyplývá z usnesení VZSP, výbor doporučuje při
projednávání legislativních norem prosazovat vždy základní právo dítěte na oba rodiče a
podporovat ta ustanovení, která umožní oběma rodičům podílet se na péči o dítě na základě
parity. Stanovisko MS ČR bylo petentům zasláno.
Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství zaslal petici
týkající se snižování meziročního nárůstu objemu mzdových prostředků ve školství a za
rozvoj vzdělanosti jako podmínky prosperity státu. Žádají o podporu a připojení se k petiční
akci a navrhují osobní setkání se členy výboru, kde by mohli závažnou situaci projednat.
Podpora petiční akce byla ponechána na jednotlivých členech výboru. ČMOS PŠ jde o
navázání kontaktu a o seznámení se stanovisky obou stran. Společné jednání se uskutečnilo i
s Podvýborem pro předškolní, základní a střední vzdělávání dne 26. června.
Členové Sdružení občanské sebeobrany se na výbor koncem roku obrátili ve věci
navrácení majetku zabaveného komunistickým režimem, jež jim nebyl vrácen v minulých 17ti
letech po návratu do země. Stali se proti své vůli účastníky soudních sporů se státem.
Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v několika případech rozhodl ve prospěch
stěžovatele, ale jen ve věci dlouho trvajícího procesu. V žádném případě nerozhodl ve věci
navrácení zabaveného majetku nebo odškodnění. Naproti tomu Výbor Spojených národů pro
lidská práva několikrát rozhodl o tom, že podmínka občanství v českém zákonodárství
odporuje podepsanému a ČR ratifikovanému Mezinárodnímu paktu o občanských a
politických právech, čímž ČR porušuje svou Ústavu. Petenti navrhují reformu restitučního
zákonodárství. Navrhují navrácení majetku cestou reivindikace, což je prostředek ochrany
vlastnictví, který spočívá v žalobě na vydání neprávem zadržované, individuálně určené věci.
V souvislosti s tím navrhují zahájení reformy české justice. Současná justice podle jejich
názoru není schopna se s restituční spravedlností vypořádat. Petice se bude řešit na nejbližší
schůzi výboru.
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Výbor připravuje veřejné slyšení týkající se nepřiměřené délky mnohých soudních
řízení a možnosti legislativních úprav, k němuž dal při setkání s předsedou výboru v průběhu
roku podnět MUDr. Yekta Uzunoglu, který se po 13ti letech čekání na spravedlnost dočkal
osvobozujícího rozsudku. Veřejné slyšení výboru na téma „Plánované legislativní změny by
měly přispět ke zrychlení trestního řízení“ se uskuteční dne 19. února 2008. Cílem veřejného
slyšení výboru je podnítit odbornou diskusi k takové legislativní úpravě, která by vedla
k odstranění nepřiměřené délky trestního řízení soudního a umožnila větší předvídatelnost
soudních rozhodnutí.
Výbor přijal i několik desítek podání od jednotlivých občanů, kteří se na Senát PČR
obracejí většinou jako na poslední instanci, která by jim mohla pomoci řešit nějakou složitou
situaci. V průběhu roku zaznamenal výbor, a to ve větším počtu než v dřívějších letech,
stížnosti na neprofesionalitu právních zástupců - advokátů, takže může být ohroženo právo na
spravedlivý proces zaručené Listinou základních práv a svobod v čl. 36. Například ve velmi
obsáhlém podání ze dne 7. prosince adresovaném předsedovi Senátu je kritizována právní
úprava v zákoně o Ústavním soudu ČR z pohledu občana, který se vůbec nemusí domoci
právního zastoupení, takže jeho stížnosti jsou odmítány pro nedostatky spočívající podle
názoru stěžovatele jen v nedostatečném formálním vybavení stížnosti, ač celé, ústavní stížnosti
předcházející, správní řízení bylo postiženo takovými vadami, které mohly zasahovat do
občanských práv a porušovat je.
Na všechna doručená jiná podání byla zpracována odpověď, v oprávněných případech
byla vyžádána odborná stanoviska příslušných resortů a orgánů.
Výbor se setkává i s tím, že občané s povděkem konstatují, že Senát PČR byl jediným
orgánem, který na jejich podání reagoval a odpověděl. Opětovně se ukázalo, že Senát PČR
může přispět k řešení složitých věcných problémů občanů.
Výbor projednává všechny petice doručené Senátu PČR na svých schůzích. Při jejich
vyřizování se také osvědčuje spolupráce se senátorkami a senátory zvolenými v regionech, jichž
se petice dotýkají, neboť mohou přímo na místě získat potřebné informace a vývoj dále sledují.
Všechny petice i další podání a informace o způsobu jejich vyřízení jsou k nahlédnutí
v sekretariátu Výboru pro vzdělávání, vědu, lidská práva a petice Senátu PČR. Obsah, způsob a
stav vyřizování je také patrný z připojené tabulky.
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Pořadové číslo

Datum
doručení

Číslo jednací

Obsah

1.

3.1.

71/07

2.

12.1.

K čj. 13662/06

3.

25.1.

760/07

Mgr. Dana Kodytková, Jablonec n. Nis. – rušení SŠ na
Liberecku a Jablonecku

4.

20.2.

1825/07

František Matějka, Most - ,,Již nikdy 100 na 100, prosím“

5.

20.2.

1919/07

Memorandum za nápravu vztahů státu a církví v ČR –
Koordinační výbor memoranda, Olomouc

6.

26.2.

2058/07

R. Halamová, Jablonec n. Nisou – Jednota bratrská

705

7.

9.3.

2699/07

Klub 3. armády, Plzeň – vybudování radarové základny

29

8.

12.3.

2963/07

Alena Kopecká, Společnost E. Beneše – proti výstavbě
Mariánského sloupu

34

9.

21.3.

3095/07

František Menšík, Brno – zhoršující se stav mostních
objektů na území ČR

1

PETICE 2007
Eva Štěpánková, Praha 4 – podpora MK ČR k vyřešení
vztahu mezi nositeli autor. práv a uživateli autor. děl
Jiří Krejza, Roudnice n. Lab. – vstupní poplatky do
domovů důchodců

Počet
podpisů

Datum
uzavření

111

Stav vyřízení
4.1.07 informace o obdržení

4.1.07

Uzavřeno
24.1.07 Magistrát hl. m. Prahy, DD Roudnice n.
Lab. – ke stanovisku

19.4.07

Uzavřeno
25.1.07 inf. o obdržení
13.2.07 inf. předsedovi Senátu
27.3.07 VSV
19.4.07 projednáno na schůzi Senátu
Uzavřeno
22.2. 07 inf. o obdržení
1.3.07 ÚPV – ke stanovisku

1

11 737

4.5.07
3477
19.4.07
1
4.4.07
3.5.07
4.4.07

30.7.07
28.8.07

Uzavřeno
22.2.07 inf. o obdržení
22.2.07 MK ČR – ke stanovisku
Uzavřeno
8.3.07 inf. o obdržení
27.3.07 MK ČR – ke stanovisku
Uzavřeno
9.3.07 inf. o obdržení
Uzavřeno
19.3.07 inf. o obdržení
4.4.07 NPÚ, Magistrát hl. m. Phy – ke
stanovisku
Uzavřeno
4.4.07 VHZD – k přímému vyřízení
4.4.07 inf. o postoupení
Uzavřeno
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10.

27.4.

4639/07

Petr Troníček, Praha 2 – ukončení pobytu Vietnamců
páchajících na území ČR trestnou činnost

1
a/a

11.

2.5.

4685/07

Pavel Sušický, Ústí n. Labem – zákaz průjezdu kamionů
obcí Libouchec

613

12.

21.5.

5469/07

Daniel Truxa, Praha 10 – Za větší informovanost veřejnosti
a za umístění základny Národního raketového systému
obrany USA v ČR

1055

-

K čj.
10962/06

Líza Machoninová, Praha 2 – ochrana sakrálních památek

188
petičních
archů

22.5.

6006/07

Mgr. František Dobšík, ČMOS, Praha 3 – snižování výdajů
na školství

1

2.10.07

10.7.07
19/06

13.

14.

4.6.

6017/07

BD Jasmínová, Praha 10 – sloučení speciálních škol

13.6.07

6526/07

Luboš Patera, Běleč – na podporu střídavé péče o děti po
rozvodu a rozchodu rodičů

430

16.

14.6.07

6412/07

Zbyněk Horváth, Zlín – na podporu J. Čunka

2438

17.

27.6.07

6978/07

Spolek pro obnovu venkova, Bělotín - proti diskriminaci
obyvatel venkova ČR

26.6.07

30.7.07

12.6.07 Magistrát hl. m. Phy – ke stanovisku
14.6.07 inf. o postoupení
Uzavřeno

20.9.07
27.6.07
18 764
(sen. tisk
č. 91)

3.5.07 VHZD – k přímému vyřízení
3.5.07 inf. o postoupení
Uzavřeno
29.5.07 inf. o obdržení
5.6.07 žádost o petiční archy
18.6.07 inf. o obdržení
Uzavřeno
29.5.07 návrh na společné jednání
6.6.07 společné jednání
5.6.07 návrh na společné jednání
26.6.07 společné jednání
Uzavřeno

1

15.

3.5.07 inf. o obdržení
22.5.07 MZV ČR, MPO ČR – ke stanovisku
22.5.07 inf. o postoupení
6.6.07 MV ČR – ke stanovisku

14.6.07 VZSP – k přímému vyřízení
14.6.07 inf. o postoupení
15.6. 07 MS ČR – ke stanovisku
Uzavřeno
15.6.07 inf. o obdržení
Uzavřeno
28.6.07 inf. o obdržení
18.7.07 VHZD – k přímému vyřízení, Stálá
komise Senátu pro rozvoj venkova – ke
stanovisku
30.7.07 VUZP – ke stanovisku
16.10.07 VSV pořádané VUZP
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18.

17.9.07

18.10.07

10026/07

11339/07

19.

Ing. Jiří Mísař, Praha 10 – Za Malešice bez mrakodrapů.
Přirozený střed Malešic pro Pražany

Mgr. Pavel Čižinský, Praha 1 – k zákonu o azylu a pobytu
cizinců

1079

20.9.07 Magistrát hl. m. Phy, Pha 10 – ke stan.
20.9.07 inf. o obdržení a postoupení
8.11.07

Uzavřeno

13.12.07

23.10.07 inf. o obdržení
22.11.07 rozdáno senátorským klubům
Uzavřeno

1035

20.

22.10.07

11478/07

Ivo Bárek, senátor, Vyškov – proti zrušení 155. záchran.
praporu v Bučovicích

1926

21.

9.11.07

12466/07

Bc. Pavel Kozák, Praha 2 – „Už nikdy bezmocně
nepřihlížejme zrodu epidemie v přímém přenosu!“

1

22.

27.12.07

14777/07
14778/07
14780/07
14781/07
14812/07
14815/07

Zástupci Svazu občanské sebeobrany – žádost o změnu
zákona o restitucích

12

20.11.07

20.12.07

23.10.07 inf. o obdržení
8.11.07 MO ČR – ke stanovisku
8.11.07 inf. o postoupení
Uzavřeno
13.11.07 VZSP – k přímému vyřízení
13.11.07 inf. o postoupení
Uzavřeno
2.1.08 inf. o obdržení
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Příloha č. 2
k usnesení č. 106/08
Výroční zpráva
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
zpracovaná oddělením vztahů s veřejností Kanceláře Senátu za rok 2007

a) Podání občanů
Od 1. ledna do 31. prosince 2007 bylo předáno k vyřízení oddělení vztahů s veřejností
Odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu, které je pověřeno zabývat se touto
agendou, celkem 1052 podání. Písemných podání bylo zasláno 176, elektronickou poštou
došlo 876 podání. Z toho dotazy odvolávajících se přímo na zákon č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, byly dva (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). Anonymních podání přišlo 86.
K legislativní činnosti nejvíce podnětů, připomínek a stanovisek zasílali občané k vládní
reformě, k Návrhu senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka, kterým se mění
zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o
dnech pracovního klidu a k Volbě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.
Pisatelé také žádali o informace k aktuálnímu stavu jejich projednávání, pozměňovací návrhy
a o informace o nabytí účinnosti přijatých zákonů, případně vyjadřovali názory k jednotlivým
zákonům a návrhům.
K činnosti Senátu PČR se dotazy vztahovaly zejména k informacím o akcích jím pořádaných.
V druhé polovině roku byl zaznamenán obrovský zájem o Výstavu Albrecht z Valdštejna a
jeho doba. Většina dotazů se týkala obecných informací k výstavě, ale i k možné současné
návštěvě Valdštejnského paláce. Lidé se zajímali i o školní exkurze ve Valdštejnském paláci
a velký ohlas mělo i školení pedagogů a Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě.
V mnoha podáních si pisatelé stěžovali na porušování lidských práv, na činnost soudů a
soudců, na orgány činné v trestním řízení a žádali Senát PČR o pomoc. Těmto pisatelům byla
většinou poskytnuta rada, jak mají v dané věci postupovat.
Další velkou skupinu tvořily kladné i negativní připomínky, stanoviska a úvahy od
jednotlivců a organizací k aktuálním politickým a společenským otázkám, např. vybudování
radarové základny USA v ČR, k reformě ve zdravotnictví, zejména poplatkům u lékaře,
k vládní reformě a politicko-ekonomické situaci. Posílali i své názory na volbu presidenta či
vstup ČR do Schengenského prostoru, případně reagovali na vystoupení jednotlivých senátorů
v médiích.
Podání adresovaná Senátu PČR byla postupována k informaci a případnému využití všem
senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezávislým a nezařazeným
přímo, nebo v závislosti na problematice rovněž věcně příslušným orgánům Senátu PČR, tj.
výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta
byla vyřizována většinou obratem.
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Telefonické dotazy a připomínky občanů se týkaly především aktuálně projednávaných
zákonů. Žádali o kontaktní adresy na senátorské kanceláře, Veřejného ochránce práv, orgány
státní správy. Zajímali se o informace k aktuálně probíhající schůzím nebo k akcím konaným
v Senátu PČR. Velký ohlas měly zejména kulturní akce.
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 (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u
nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.
1. Počet podaných žádostí o informace:

2

2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:

0

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

Další informace: v roce 2007 se žádosti o informace vztahovaly k poskytnutí vyjádření,
které zaslal Senát PČR Ústavnímu soudu k návrhu na zrušení některých ustanovení zákona
č.247/1995 Sb., který v roce 2006 podala skupina senátorů (1/07, 2/07).
Pořad. Datum
číslo
doručení

Obsah žádosti

Podané
odvolání
proti
rozhodnutí

Stav vyřízení

1/07

- žádost o poskytnutí
vyjádření, které zaslal
Senát Ústavnímu soudu
6. 9. 2007
k návrhu
na
zrušení
Ne
(dopis čj.
některých
ustanovení
9624/07)
zákona č.247/1995 Sb.,
který roce 2006 podala
skupina senátorů

17.9.2007 žadateli odesláno vyjádření
se zdůvodněním, proč se žádosti
nevyhovuje

2/07

- Stížnost na postup při
vyřizování
žádostí
o
informace
týkající
se vyjádření které zaslal
5.10. 2007
Senát Ústavnímu soudu
Ne
(dopis čj.
k návrhu
na
zrušení
10074/07)
některých
ustanovení
zákona č.247/1995 Sb.,
který roce 2006 podala
skupina senátorů

19.10.2007 pisateli odesláno vyjádření
o odložení žádosti z důvodu, že
požadovaná informace je materiálem,
který je určen pro rozhodovací činnost
Ústavního
soudu
při
kontrole
ústavnosti zákona č.247/1995 Sb.
Vydání požadovaných informací není
v působnosti činnosti Senátu.

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č.
106/1999 Sb.) a žádnému žadateli nebyly účtovány úhrady za poskytnutí požadovaných
informací.
Příloha č. 3
k usnesení č. 106/08
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Výroční zpráva
o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
zpracovaná tiskovým tajemníkem Kanceláře Senátu za rok 2007
V průběhu roku 2007 nebyly tiskovém tajemníkovi podány žádné žádosti podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a všechny dotazy a otázky ze strany
médií byly vyřizovány standardní agendou přímou komunikací s médii.
V roce 2007 bylo publikováno celkem 328 tiskových zpráv včetně avíz a mimořádných avíz
o akcích konaných v Senátu PČR. Celkem se uskutečnilo 76 tiskových konferencí.
Většina dotazů byla vyřizována prostřednictvím elektronické korespondence. Dotazy se
týkaly především:
1. legislativní práce Senátu Parlamentu ČR, schvalovacího procesu zákonů, stavu
zákonů, výsledků hlasování atd.
2. práce jednotlivých senátorů, klubů, výborů a komisí
3. chodu Kanceláře Senátu a financování Senátu PČR a Kanceláře Senátu
4. osobních záležitostí jednotlivých senátorů.
Mediální práci KS výrazně zasáhly dvě mimořádné události roku 2007: konání roku
Albrechta z Valdštejna, resp. výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba a mediální kampaň
kolem místopředsedy vlády a senátora Jiřího Čunka. Tato dvě odlišná témata sehrála
výraznou roli v zájmu o Senát PČR.
Mezi nejčastější dotazy patřily dotazy na rozpočet Kanceláře Senátu. Z rozpočtových otázek
patří dlouhodobě mezi nejčastější otázky platů, resp. odměňování senátorů a finančních
náhrad na jízdné, na asistenty a vybavení regionálních kanceláří.
Pravidelné jsou dotazy na rozpočty jednotlivých zahraničních cest, programy a cíle
zahraničních cest, a to obvykle u exotičtějších a vzdálených destinací.
Mediální pozornost přitahovaly i další mimořádné aktivity Senátu PČR, především Kulturní
léto ve Valdštejnské zahradě, které je médii a veřejností vnímáno pozitivně.
Velké pozornosti se těší veřejná slyšení, kulturní programy (v roce 2007 spojené především
s valdštejnskými tématy).
Veřejnoprávní televize ČT i v průběhu roku 2007 rozšiřovala počet vstupů a zpravodajských
relací ze Senátu PČR. Novinkou jsou živé telefonáty tiskového tajemníka a také senátorů
přímo z akcí konaných v Senátu PČR. Naopak po zániku televize 24CZ ubylo přímých
přenosů, především z jednání výborů. Relevantní náhrada mezi soukromými subjekty zatím
neexistuje.
Novinkou v mediální práci Kanceláře Senátu je pořádání tiskových konferencí ministrů –
senátorů na půdě Senátu PČR. Kvalitní příprava tiskových konferencí, zázemí a bezesporu
také přítomnost novinářů (během jednání pléna) jsou rozhodujícími faktory, které vedou
ministry k pořádání tiskových konferencí nikoliv na ministerstvech, ale v prostorách Senátu
PČR.
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Mediální obraz Senátu PČR se definitivně proměnil z diskusí o jeho smyslu k diskusi o
politickém vlivu a celkových politických konotacích. Senát PČR je vnímán jako významný
hráč na politické scéně. I v roce 2007 se Senátu PČR a také senátorům víceméně vyhnuly
negativní kauzy. Pokud se objevily (senátor Jiří Žák, senátorka Liana Janáčková), odehrávaly
se především v osobní rovině a bezprostředně Senát PČR nezasáhly. I česká mediální scéna
začíná vnímat Senát PČR jako subjekt zahraniční politiky, především ve vztahu k EU a
v regionálních tématech.
V roce 2007 se v Senátu PČR akreditoval rekordní počet novinářů, o možnost trvalého vstupu
požádalo celkem 20 novinářů, nepočítaje týmy Českého rozhlasu a České televize, které mají
přímo v Senátu PČR svá vysílací pracoviště. Své redakce zde nadále zřizují ČTK a Právo.
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