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Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2014

2014

Výroční zpráva
Stálé komise Senátu PČR pro krajany žijící v zahraničí
za rok 2014

V roce 2014 pracovala komise v patnáctičlenném složení. Členové komise jsou
členy různých stran a při jejich volbě je vždy respektováno paritní zastoupení
jednotlivých politických klubů.
Předsedou komise byl v 9. funkčním období na plénu Senátu v roce 2013 zvolen
pan Tomáš Grulich. Na první schůzi komise byli zvoleni místopředsedové pan
Jaromír Jermář a Stanislav Juránek.
Dalšími členy komise jsou: Jiří Bis, Jiří Čunek, Hana Doupovcová, Daniela
Filipiová, Miloš Janeček, Jaroslav Kubera, Pavel Lebeda, Mezian Hassan, Pavel
Trpák, Zdeněk Besta, Jaroslav Doubrava a Petr Guziana.
Při Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí pracuje také poradní sbor,
tzv. Konzultativní rada. V tomto roce pracovala dvacetičlenná rada, která byla
složena ze zástupců ministerstev a jiných státních organizací - tj. Ministerstvo
zahraničních věcí ČR - zmocněnec pro krajany, Akademie věd ČR - Etnologický
ústav, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR, Úřad vlády ČR a dále z 12 zástupců krajanů. V počtu 6
osob pracovali při Konzultativní radě ještě konzultanti, což jsou také zástupci
krajanů.
Komise se během roku sešla na 4 řádných schůzích, z toho byly 2 společně se
členy Konzultativní rady. Kromě těchto řádných schůzí probíhala v průběhu roku
řada dalších jednání, schůzek a jiných akcí.
Činnost komise v roce 2014:
14. 1. 2014 se v Senátu uskutečnilo na žádost francouzského velvyslanectví
setkání předsedy komise Tomáše Grulicha s panem Christophem-André Frassym,
což je senátor zastupující Francouze žijící v zahraničí. Ve Francii již od roku 1946
mají Francouzi žijící v cizině své zastoupení v Senátu. Od roku 2012 jsou zástupci
Francouzů žijících v zahraničí i v jejich poslanecké sněmovně. Pro srovnání, v
cizině žije kolem 2 miliónů lidí, kteří se hlásí k ČR. Francouzů žije v cizině 2,5
miliónu.
Dne 17. února se v Senátu konalo setkání u kulatého stolu s názvem: „Návratová
politika a efektivní využití potenciálu českých občanů v zahraničí”. Kulatý stůl byl
spoluorganizován s Mezinárodní organizací pro migraci. Na tomto jednání byl
mimo jiné představen sborník odborných textů z mezinárodní konference „Nová

emigrace z České republiky po roce 1989 a návratová politika”, pořádané v
Senátu 30. 9. - 1. 10. 2013
Dne 22. 4. 2014 navštívil předsedu komise poslanec Miroslav Adrian
Merka (Demokratický svaz Slováků a Čechů v Rumunsku), předseda
Jihobanátské pobočky DSSČR František Draxel a předsedové místních poboček
krajanského spolku DSSČR v českých vesnicích v Banátu, včetně pana pana
velvyslance Jiřího Šitlera. Jednání byl přítomný též senátor Miroslav Krejča.
Dne 29. 5. 2014 byla, jako každoročně, v Hlavním sále Senátu pod záštitou Stálé
komise pro krajany žijící v zahraničí uspořádána akce „Předávání cen Společností
pro vědu a umění“. SVU je mezinárodní nezisková a nepolitická organizace. Jejím
posláním je navazování a udržování kontaktů mezi vědci, umělci, studenty a
dalšími lidmi, kteří mají osobní, rodinný nebo profesní vztah k České republice
nebo Slovensku. Společnost založili v roce 1958 významní čeští a slovenští
krajané žijící v USA. Její činnost se následně rozšířila po celém světě. Místní
skupiny SVU fungují nejen v Evropě a v Americe, ale např. i v Austrálii a Jižní
Africe. Po roce 1989 obnovila SVU svou činnost i v Československu. Předávání
cen zahájil předseda komise Tomáš Grulich
21. 8. 2014 se na půdě Senátu uskutečnilo setkání a beseda s účastníky Kurzu
českého jazyka pro krajany žijící v zahraničí, který se již po 25. uskutečnil
v Dobrušce. Letos se kurzu zúčastnilo cca 65 osob a zájemci byli především z řad
mladých lidí. Mezi nejvzdálenější země, odkud přišli krajané prahnoucí po výuce
češtiny, patřily Chile, JAR, Uruguay, Venezuela, Austrálie, Argentina, Čína a
Filipíny. Krajané si nejprve prohlédli historické prostory Senátu a následně
probíhala beseda se s předsedou Tomášem Grulichem
28. 8. 2014 uspořádala komise besedu s účastníky Kurzu metodiky českého
jazyka pro krajany žijící v zahraničí. Letošního kurzu metodiky se zúčastnilo 22
zahraničních Čechů z řad učitelů, novinářů a bohemistů z celého světa.
Čtrnáctidenní kurz je organizován Ústavem jazykové a odborné přípravy
Univerzity Karlovy v Praze.
10. 9. se předseda komise zúčastnil mezinárodní konference, která se konala
v Národním muzeu pod názvem „Krajané a český jazyk“. Na tuto konferenci se
sjelo asi 120 osob z 18 zemí světa. Krajany mimo jiné přivítala Ája Vrzáňová,
která stojí v čele koordinačního výboru zahraničních Čechů. Místopředseda
Senátu Přemysl Sobotka pak v souvislosti s tématem konference připomněl, že
právě jazyk je národní identita, která nás spojuje. Ocenění za šíření českého
jazyka v zahraničí převzalo pět krajanů.
11. 9. 2014 Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí organizovala
zahájení 9. mezinárodního krajanského festivalu v prostorách Senátu, kterého se
zúčastnili předsedové krajanských spolků a zástupci souborů. V sobotu 13. 9.
2014, komise uspořádala ve Valdštejnské zahradě přehlídkový den. Během
odpoledne vystoupilo na 20 souborů z devíti zemí.

Celkový počet krajanů, kteří se zúčastnili tohoto Mezinárodního krajanského
festivalu, bylo cca 450. Přehlídka v zahradě a setkání krajanů s obyvateli Prahy
přispělo k lepšímu seznámení se s kulturní činnosti krajanů.
23. září 2014 přijal předseda komise Tomáš Grulich ředitele Kanceláře pro vztahy
s diasporami Úřadu vlády Moldavské republiky pana Viktora Lutenka. Hlavním
cílem této Kanceláře, je podle slov pana Lutenka založit kolektivní fond investic
členů diaspory, orientovaný na přilákání zahraničních investorů a založení
společných podniků. Strategický cíl země je v navrácení svých občanů domů
nejen fyzicky, ale i virtuálně, cyklicky, aby se migrace stala možností a nikoli
nutností.

V roce 2014 komise měla komise v plánu dvě zahraniční pracovní cesty:
Ve dnech 21. 6. – 25. 6. 2014 navštívila Los Angeles, San Diego, Dalas a West
delegace senátorů ze stálé Komise pro krajany žijící v zahraničí Senátu ČR.
Delegaci vedl předseda komise senátor Tomáš Grulich a dále ji tvořili senátoři
Jaroslav Kubera a Hassan Mezian. V Los Angeles se senátoři setkali na rezidenci
GK LA se zástupci krajanské obce a jednali se zástupcem starosty pro veřejné
práce a služby Kevinem Jamesem. V San Diegu se senátní delegace setkala se
zástupkyněmi České školy San Diego a besedovala s krajanskou komunitou
sdruženou kolem české „Chaloupky“ v Balboa Parku. Senátoři také podpořili
české firmy na mezinárodním veletrhu biotechnologií BIO 2014. V Dalasu se
delegace zúčastnila setkání učitelů čeština v českých školách v USA. Delegace
navštívila i městečko West v Texasu (60% obyvatel českého původu), kde v roce
2013 došlo k výbuchu skladu hnojiv. ČR v rámci pomoci zaslala na obnovu
Sokolovny a škol 10 mil. Kč.
Druhá cesta se uskuteční ve dnech 2. až 4. 12. 2014. Jde o návštěvu předsedy
Ústavu pro Slováky žijící v zahraničí pana Furdíka v Bratislavě a návštěvu české
komunity v Košicích.

V Praze dne 10. 10. 2014

Tomáš Grulich v.r.

Zpráva o činnosti
Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu
Deváté funkční období
(rok 2014)
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 osmé 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 2014 komise pracovala v tomto složení:
Antl Miroslav
Bayerová Marta
Gajdůšková Alena
Korytář Karel
Pešák Milan
Sekaninová Božena
Schwarz Zdeněk
Sušil Radek
Tesařík Martin
Členové komise jsou členy různých výborů a při jejich volbě je vždy
respektováno paritní zastoupení jednotlivých politických klubů.
Předsedou komise byl v tomto období Karel Korytář a místopředsedy Zdeněk
Schwarz a Božena Sekaninová.
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 2014 se konalo celkem 5 řádných schůzí, na
kterých bylo přijato celkem 26 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 9. funkčním období a dále neprodleně reaguje na aktuální naléhavé
problémy. V roce 2014 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 2014
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
schvalování a úprava provozní doby gastronomických oddělení
v souvislosti s provozním režimem KS
škody způsobené pracovníky KS a jejich řešeních škodní komisí KS
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-

schvalování komerčních akcí, které se konaly v areálu Senátu
příprava a realizace akce „Kulturní léto ve Valdštejnské zahradě“
výstavní plán pro rok 2014 ve Výstavní síni Senátu
harmonogram oprav fasád, říms a střech budovy C Valdštejnského paláce
nový informační materiál „Senát Parlamentu ČR“ i jeho anglické verze.
dokončení rekonstrukce ozvučení v Hlavním sále
přechod systému CCTV z analogového na digitální
úprava vstupu do recepce Kolovratského paláce
úprava webové prezentace Senátu pro děti a mládež
práce související s otevřením Valdštejnské zahrady
návrhy akcí při příležitosti významných výročí v letech 2015 a 2016
soudní spor se spol. Dopravní podnik a.s., pozemek 120, k. ú. Malá Strana

Na pozvání Marjana Maučece, sekretáře horní komory slovinského parlamentu,
uskutečnila Stálá komise Senátu pro práci kanceláře Senátu ve dnech 3. - 6.
června 2014 pracovní návštěvu Slovinska. Delegaci vedl předseda komise Karel
Korytáře. Cesty se dále zúčastnili místopředsedkyně komise senátorka Božena
Sekaninová, místopředseda komise senátor Zdeněk Schwarz a tajemnice komise
Marie Šrámková.
Hlavní závěry z jednání a doporučení:
a) Přes rozdílnost postavení, volby a kompetencí horních komor parlamentů
ČR a Sl se delegace shodly nad potřebou užší spolupráce a větší
koordinace stanovisek národních parlamentů při posuzování národní a
evropské legislativy.
b) Pro Slovinskou horní komoru parlamentu je zajímavé a inspirující
zakotvení Senátu PČR jako „pojistky demokracie“; Slovinci aktuálně řeší
hlubokou vnitropolitickou krizi, kdy vláda v demisi vykonává pouze
nezbytné úkoly k zajištění chodu státu, rozpuštěný slovinský parlament na
mimořádných zasedáních dokončuje rozpracované legislativní úkoly.
c) Pro českou delegaci byly zajímavé poznatky ze zavedení elektronického
přenosu všech dokumentů pro jednání parlamentu.
Závěrem si dovoluji konstatovat, že činnost Komise jako orgánu Senátu je
nezastupitelná. Děkuji všem členům Komise za obětavou a svědomitou práci
v uplynulých dvou letech. 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.

Karel Korytář
předseda komise

Praha, 7. října 2014

2

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

V Praze dne 15. října 2014

ÚVOD
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova (dále SKRV) se v roce 2014
pravidelně scházela.

Komise pracovala v tomto složení:
Zdeněk Besta (Senátorský klub ČSSD)
Hana Doupovcová (místopředsedkyně komise, Senátorský klub ČSSD)
Jan Hajda (Senátorský klub ČSSD)
Václav Homolka (Senátorský klub SPOZ+KSČM+Severočech)
Jan Horník (místopředseda komise, Klub Starostové a Ostravak)
Stanislav Juránek (Klub pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a nezávislí)
Jan Látka (Senátorský klub ČSSD)
Radko Martínek (Senátorský klub ČSSD)
Miroslav Nenutil (Senátorský klub ČSSD)
Vladimír Plaček (Senátorský klub ČSSD)
Božena Sekaninová (Senátorský klub ČSSD)
Petr Šilar (místopředseda komise, Klub pro obnovu demokracie – KDU-ČSL a
nezávislí)
Dagmar Terelmešová (Senátorský klub ČSSD)
Veronika Vrecionová (Senátorský klub ODS)
Miloš Vystrčil (místopředseda komise, Senátorský klub ODS)
Dagmar Zvěřinová (předsedkyně komise, Senátorský klub ČSSD)

SCHŮZE KOMISE
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkov se v roce 2014 sešla na čtyřech schůzích
komise, bylo přijato celkem 18 usnesení komise, tři schůze byly výjezdním
zasedáním komise do různých částí České republiky. 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, 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 2014

Stejně jako v předchozích letech i v roce 2014 Stálá komise Senátu pro rozvoj
venkova převzala záštitu nad soutěží Vesnice

roku 2014. V historických

prostorách Valdštejnského paláce proběhlo v září 2014 slavnostní vyhlášení
vítězů soutěže o Oranžovou a Zelenou stuhu Vesnice roku 2014. Do konce roku
je plánované společné slavnostní setkání účastníků letošního ročníků této soutěže
v Senátu.
•

výjezdní zasedání Brno – Regiontour 2014

Komise se zúčastnila zahajovacího dne veletrhu regionů Regiontour 2014,
členové komise vedli individuální rozhovory se zástupci měst a krajů ČR.
•

výjezdní zasedání komise na Mělnicko

Členové komise navštívili střední Čechy, prohlédli si drobné zemědělské a
výrobní podniky v regionu. Navštívili také oceněné vesnice soutěže Vesnice roku
a jednali se starosty a zástupci MAS o čerpání evropských fondů.
•

zpráva Státního pozemkového úřadu o programu rozvoje venkova

Na své desáté schůzi se členové komise seznámili se zprávou Státního
pozemkového úřadu, který má na starosti program rozvoje venkova a čerpání
prostředků v letech 2007 až 2013.
•

slavnostní setkání krajů na Vyšehradě „Má vlast 2014“

Nad touto akcí převzala komise již pošesté záštitu a komisi zde reprezentoval
senátor Miroslav Nenutil. Výstava celý rok putuje po všech krajích ČR a také po
vybraných knihovnách a nádražích. V září 2014 byla výstava umístěna také ve
Valdštejnské zahradě.
•

zahraniční pracovní cesta do Litvy

Pracovní cesta proběhla v březnu 2014 a byla zaměřená na problematiku
zemědělství, rozvoje venkova a rozvoje odlehlých oblastí – jednu z nich komise
v průběhu cesty také navštívila.

•

zahraniční pracovní cesta do Chorvatska

Cesta se uskutečnila v květnu 2014 a během cesty členové delegace navštívili
různorodé regiony Chorvatska – Rab, Zadar, příhraničí s Bosnou a Hercegovinou,
Záhřeb a Daruvar. Ve všech lokalitách se delegace setkala se zástupci místní
samosprávy a diskutovala především témata, která se týkala rozvoje venkova a
čerpání fondů EU. Na cestu navázala pracovní jednání v Praze se zástupci
krajanské menšiny v Daruvaru.
•

slavnostní vyhlášení výsledků ocenění Oranžová a Zelená stuha 2014
v rámci soutěže Vesnice roku 2014

Tradiční akce Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova se uskutečnila v září
letošního roku. Na akci navazuje slavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku
2014 v Senátu plánované na prosinec 2014.
•

výjezdní zasedání komise na Chebsko a Tachovsko

V dubnu 2014 komise navštívila senátní obvod sen. Miroslava Nenutila – Chebsko
a Tachovsko. Setkala se se starosty menších měst a obcí a navštívila zemědělské
a výrobní podniky v regionu.
•

výjezdní zasedání komise na Vysočině

Výjezdní zasedání na Vysočině připravila předsedkyně komise sen. Dagmar
Zvěřinová a uskutečnilo se společně s výjezdním zasedáním Výboru pro
záležitosti EU Senátu PČR. Komise navštívila zemědělské a průmyslové podniky
v regionu, seznámila se s čerpáním fondů a dotací z EU.
•

zahraniční pracovní cesta komise do Polska

Cesta Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova do Polské republiky se uskutečnila
21. – 26. září 2014 a byla vedená místopředsedou Senátu PČR panem
Přemyslem Sobotkou. Členové delegace se setkali s partnerským výborem
Senátu Polské republiky, navštívili Lodžké a Velkopolské vojvodství. Cesta byla
zaměřena na rozvoj venkova a čerpání dotací z EU.
•

slavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2013 a vyhlášení
vítězů soutěže „Společné zařízení roku 2013“

Tato akce byla z organizačních důvodů realizována až v březnu 2014 a poskytla
prostor pro setkání vítězů prestižní soutěže Vesnice roku, kterou komise
každoročně podporuje. Nově bylo na akci předáváno ocenění „Společné zařízení
roku 2013“ – ocenění nejlepších pozemkových úprav.

•

slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o titul „Nejkrásnější nádraží
2014“

Akce se bude konat již osmým rokem a Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
tuto akci vždy pořádá. Předpokládaný termín konání je 11. listopadu 2014.
•

Kiritof v Jevišovce

Pravidelné setkání občanů chorvatské národnosti, kteří se narodili v České
republice – Kiritof, komisi na této akci zastoupil sen. Zdeněk Besta.
•

Národní konference Venkov 2014 v Konstatnitových Lázních

Komisi na této akci zastoupil senátor Miroslav Nenutil.
•

novelizace horního a geologického zákona

Komise na své schůzi projednala nutnost novelizace horního a geologického
zákona a ustavila pracovní skupinu, která se touto problematickou bude zabývat
i v příštím funkčním období. Pracovní skupina na této legislativní činnosti úzce
spolupracuje se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva
životního prostředí ČR a dalšími odborníky.

Ing. Dagmar Zvěřinová, v. r.
předsedkyně Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

V Praze dne 14. října 2014

ÚVOD
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (dále SKSP) se v roce 2014
pravidelně scházela k projednání přiřazených senátních tisků.
Komise pracovala v tomto složení:
Petr Bratský (senátorský klub ODS)
František Bublan (senátorský klub ČSSD)
Vladimír Dryml (senátorský klub SPOZ+KSČM+Severočech)
Milada Emmerová (senátorský klub ČSSD)
Daniela Filipiová (předsedkyně komise, senátorský klub ODS)
Alena Gajdůšková (senátorský klub ČSSD)
Petr Gawlas (senátorský klub ČSSD)
Miluše Horská (Klub pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí)
Libor Michálek (Klub pro obnovu demokracie - KDU-ČSL a nezávislí)
Jiří Oberfalzer (místopředseda komise, senátorský klub ODS)
Eva Richtrová (senátorský klub ČSSD)
Zdeněk Schwarz (místopředseda komise, senátorský klub ODS)
Eva Syková (senátorský klub ČSSD)
Zdeněk Škromach (místopředseda komise, senátorský klub ČSSD)
Jan Žaloudík (senátorský klub ČSSD)

SCHŮZE KOMISE
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky se v roce 2014 sešla na pěti
schůzích. V rámci těchto zasedání komise přijala celkem 6 usnesení. Komise
projednala senátní tisk č. 283 – návrh zákona, kterým se mění zákon č.
121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a
o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a
zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů
(zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, dále projednala
senátní tisk č. 279 – Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok
2013.

DALŠÍ AKTIVITY
•

návštěva Českého telekomunikačního úřadu

V březnu 2014 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 Českého rozhlasu a České televize „Přítomnost a
budoucnost médií veřejné služby“

V dubnu 2014 se zástupci komise zúčastnili semináře „Přítomnost a budoucnost
médií veřejné služby“, který pořádal partnerský Volební výbor PS PČR. Na
semináři zazněly aktuální informace o trendech ve vysílání médií veřejné služby a
také o zapojení nových technologií do vysílání.
•

účast na konferenci „Evropské standardy v médiích“

V dubnu se v Senátu konala konference „Evropské standardy v médiích“, kterou
pořádala 1. místopředsedkyně Senátu a členka komise sen. Alena Gajdůšková.
Konference se zabývala situací ve veřejnoprávním vysílání v České republice a
veřejnou službou veřejnoprávních médií.
•

návštěva Státního fondu kinematografie

Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky navštívila vedení Státního fondu
kinematografie a setkala se s ředitelkou fondu paní Helenou Bezděk Fraňkovou.
Členové komise se seznámili s fungováním fondu a aktuálním stavem financování
české filmové tvorby.
•

Pracovní cesta do Itálie

Studijní cesta do Itálie se uskutečnila ve dnech 10. – 11. června 2014. Komise
navštívila veřejnoprávní stanici RAI, jednala s bikamerální Komisí pro dohled nad
veřejným vysíláním Parlamentu Italské republiky a s Úřadem pro regulaci a
záruky informačního systému. Na závěr cesty navštívila soukromou televizní
stanici SKY. Tématem cesty byla veřejnoprávní média, jejich fungování a dohled
nad nimi.
•

seminář „Jedno z pěti“

Z podnětu předsedkyně komise sen. Daniely Filipiové se komise v průběhu
celého

roku

zabývala

problematikou

sexuální

zneužívání

dětí

a

rolí

veřejnoprávních médií v prevenci tohoto jevu. Komise uspořádala v květnu 2014

seminář za účasti zástupců České televize, Českého rozhlasu, Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání a zástupců ministerstev. Dále probíhají pracovní
jednání k tomuto tématu.
•

účast na konferenci „Mediální reflexe 2014“

Konferenci pořádala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ve spolupráci
s Českou televizí a Českým rozhlasem. Hlavním tématem byla ochrana dětí a
mladistvých, média a politika a politická reklama. Komisi na akci zastoupili
senátoři Zdeněk Škromach a Libor Michálek.

ZÁVĚR
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky v roce 2014 navázala na své
aktivity

z předchozího

rozhlasového

a

ministerstev,

zástupci

období

televizního

a

intenzivně

vysílání.

regulačních

Schůzí

orgánů,

se
SKSP

zástupci

věnovala
se

problematice

účastnili

jednotlivých

zástupci
medií

odborníci.

Daniela Filipiová, v. r.
předsedkyně Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky

a

Zpráva o činnosti
Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
za období od prosince 2013 do října 2014
Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury (dále jen „ústavní
komise“ nebo „komise“) působila na počátku sledovaného období jako desetičlenná, po
jmenování senátora Jiřího Dienstbiera členem vlády klesl počet jejích členů na devět. Sedm
z nich byli senátoři, v dalších dvou případech se jednalo o bývalé senátory – dlouholeté členy
komise.
x
x
x
Komise se ve sledovaném období sešla na pěti schůzích, z nichž jedna byla společnou
schůzí s mandátovým a imunitním výborem Senátu a jedna společnou schůzí s ústavněprávním výborem Senátu. Usnesení nepřijala žádné, několikrát však vtělila výsledky svých
jednání do dopisu předsedkyně komise určeného podle povahy věci předsedovi Senátu,
předsedovi mandátového a imunitního výboru Senátu nebo členům vlády (viz dále).
x

x

x

A) Chronologicky prvním tématem komisí diskutovaným byl právní rámec volby
prezidenta republiky, resp. jeho problémy. Je totiž nanejvýše žádoucí všemožné problémy
analyzovat a odstranit s dostatečným předstihem před další prezidentskou volbou, přičemž
nelze vyloučit ani potřebnost ústavní změny.
Komise oslovila několik expertů, kteří za problém označili zejména návrhové
oprávnění občanů ve vztahu ke kontrole věrohodnosti petičních archů (ověřování podpisů) a
celý model limitů financování volební kampaně a jejich kontroly. K tomu byly přiřazeny
poznatky získané z činnosti mandátového a imunitního výboru Senátu, který je kontrolním
orgánem pro financování prezidentské volební kampaně, a vlastní poznatky členů komise.
Předběžný soubor námětů komise byl probrán na společném jednání ústavní komise a
mandátového a imunitního výboru a podle výsledků diskuse byl upraven do podoby
společného dopisu předsedů obou dotčených orgánů ministrům vnitra a pro legislativu.
Exekutivě je nabízena součinnost – vzhledem ke složitosti věci by totiž revize právního rámce
měla být v gesci vlády, jež by také měla definitivně rozhodnout o osudu volebního zákoníku,
o němž se mluví už nejméně deset let.
Náměty k řešení byly rozděleny na ústavní a zákonné, týkaly se obou zmíněných
problémových okruhů a také soudního přezkumu jak samotných voleb, tak i financování. Mj.
je třeba rozhodnout, zda vůbec volební výdaje limitovat – provázáno by to mělo být i s jinými
typy voleb, čemuž by se měly uzpůsobit kontrolní mechanismy.
B) Dalším tématem byl tzv. stykový zákon, o němž se s přestávkami debatuje zhruba
od roku 1999. Na základě iniciace vedením parlamentních komor byl připraven další pracovní
návrh, který vyšel ze starších variant, ovšem kriticky zhodnocených. Opět se v něm objevuje
zvláštní úprava jednání o návrzích zákonů, které vyžadují souhlas obou komor, dále
podrobnosti k zasílání návrhů zákonů mezi komorami, a to jak během volebního období
Poslanecké sněmovny, tak při jeho uplynutí, postavení meziparlamentních delegací atd.

Pracovní znění bylo projednáno na společné schůzi ústavní komise a ústavně-právního
výboru Senátu a po zapracování připomínek zasláno ústavně-právnímu výboru Poslanecké
sněmovny. Na jaře se uskutečnilo pracovní setkání členů obou senátních orgánů se členy
sněmovního podvýboru pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. Poslanci na místě vyjádřili
několik námětů k úpravám, přislíbili nicméně prodebatování návrhu v poslaneckých klubech a
sdělení případných připomínek zhruba v červnu. Zatím k tomu nedošlo, takže je na zvážení,
zda podat návrh zákona jako běžnou senátní iniciativu, anebo se nadále snažit o zjištění
předběžného názoru poslaneckých klubů.
C) Tak jako v jiných letech se i letos debatovalo o způsobu (dílčí a komplexní novely)
a obsahu změn Ústavy, a to jak na základě informací z Poslanecké sněmovny, tak na základě
prezentace vládních záměrů ministrem Jiřím Dienstbierem. Obšírně byly projednány pracovní
nástiny jak dílčích změn v postavení prezidenta republiky, tak konstrukce obecného referenda.
D) Kromě toho komise jednala o praktických otázkách činnosti Senátu. Přezkoumala
důvody opakovaného předkládání mezinárodních smluv Senátu pouze kvůli jejich
neprojednání rozpuštěnou Poslaneckou sněmovnou. Na základě toho se předsedkyně komise
obrátila na předsedu Senátu s doporučením vyjasnit si různé modality jednání o
mezinárodních smlouvách s předsedou vlády. Mělo by být přinejmenším odlišováno mezi
neprojednáním smlouvy komorou a jejím aktivním odepřením souhlasu k ratifikaci; v prvním
případě by neměla být komora, která již souhlas vyslovila, zatěžována nutností to učinit
znovu.
Další otázkou bylo omezení Senátu v iniciaci změn rozhodnutí o souhlasu s vysláním
ozbrojených sil do zahraničí.
Poslední problém se týkal odůvodňování rozhodnutí mandátového a imunitního
výboru Senátu, k čemuž byla dožádána stanoviska několika expertů. Výsledky diskuse byly
formulovány v dopise předsedovi příslušného výboru: z odůvodnění by mělo být patrné, o
jaký jde skutek, jak je kvalifikován a proč byla zvolena příslušná sankce. V kombinaci
s rozpravou v plné schůzi půjde o vodítko rozhodování senátorů, kteří se jednání výboru
neměli možnost účastnit.
E) V dalším funkčním období by mělo být rozhodnuto o osudu tzv. stykového zákona.
Totéž se ale týká projednávaného návrhu novely Ústavy ve věci postavení NKÚ. Očekávat lze
dokončení projednávání návrhy novely zákona o jednacím řádu Senátu (t. č. v Poslanecké
sněmovně). Otevřenou je otázka změn ústavního pořádku (postavení prezidenta republiky,
referendum aj.). Pokračovat by měly debaty nad výročními zprávami vládního zmocněnce pro
zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva, jakož i nad vývojem ve stavu
podpisů a ratifikací mezinárodních smluv o lidských právech. Tady došlo k prodlevám daným
vysokým počtem členů komise jdoucích do voleb.
V Praze dne 17. října 2014
Eliška Wagnerová v. r.
předsedkyně komise

