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E D I T O R I A L

Milé čtenářky, milí čtenáři,
jednou z věcí, která mě (a domnívám se, že všechny senátorky
a senátory) v souvislosti s fungováním horní parlamentní komory trápí nejvíce, je nízká účast voličů při senátních volbách.
Někdo vidí jako řešení tohoto problému uzákonění volební povinnosti, která by se týkala nejen voleb senátních, ale i všech ostatních. Jiní prosazují rozšíření kompetencí Senátu, a tím jeho
zatraktivnění pro občany. A další by Senát nejraději zrušili.
V úvahu jistě připadá i změna volebního systému. V tomto čísle
se právě nad takovou variantou polemicky zamýšlejí senátorka
Anna Hubáčková (Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí) a senátor Jiří Dienstbier (Senátorský klub ČSSD). Oba jejich texty na
toto téma rozhodně stojí za přečtení.
Neméně zajímavé jsou i dva příspěvky týkající se aktuální legislativy. Kolega Václav Láska (nezařazený) se v rubrice Komentář senátora zabývá vášně budící tzv. zbraňovou novelou. Kolega
Jaroslav Větrovský (Senátorský klub ANO) pak rozebírá další
aspekty návrhů změn v ústavním zákoně o bezpečnosti ČR.
Jistě pro vás bude zajímavý i souhrn senátní zákonodárné iniciativy, který včetně infografiky naleznete na straně 14. A závěrem
bych rád připomněl, že také Senát Parlamentu ČR samozřejmě
pamatuje na letošní 100. výročí vzniku samostatného Československa. Seznam akcí, které při této příležitosti ve Valdštejnském
paláci a zahradě chystáme, naleznete na straně 12. Toto téma bylo
diskutováno i na společné schůzce vedení obou parlamentních
komor. Shodli jsme se, že oslavy tak významného výročí si už ve
fázi příprav vyžadují mimořádnou pozornost, a proto budeme realizaci akcí pořádaných oběma komorami pečlivě koordinovat.
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L E G I S L A T I V A

SCHŮZE SENÁTU
Od posledního vydání časopisu Senát se uskutečnila jedna schůze Senátu, na které senátoři
projednali celkem 29 jednacích bodů.

T

ato schůze Senátu byla atypická v tom, že se konala na počátku nového volebního období Poslanecké sněmovny, tedy
v době, kdy Senátu nebyly postoupeny žádné nové návrhy
zákonů k projednání. Nicméně i tak byl pořad této schůze bohatý.
Senát projednal 9 evropských dokumentů. S řadou z nich, stejně
jako s informacemi vlády ČR o výsledcích jednání říjnové Evropské
rady a pozicích vlády a programu jednání prosincové Evropské
rady, seznámil Senát odstupující předseda vlády Bohuslav Sobotka.
Při této příležitosti uvedl, že „je to i moje poslední vystoupení na
půdě Senátu v pozici předsedy vlády ČR. Chtěl bych využít této příležitosti, abych vám jako předseda vlády i za celou vládu ČR poděkoval za spolupráci v uplynulých čtyřech letech. Chtěl bych poděkovat Senátu jako celku, všem senátorkám, senátorům, senátním
výborům a jejich představitelům. Já tu spolupráci pokládám za
konstruktivní a věcnou, tak jak probíhala v těch minulých čtyřech
letech. Jsem přesvědčen, že i když jsme vždycky neměli na všechno
stejný názor, docházelo třeba i k úpravám vládních návrhů na půdě
Senátu, že jak vláda, tak Senát se snažily postupovat vždy v zájmu
občanů, v zájmu České republiky. Dovolte mi při této příležitosti,
abych všem senátorkám a senátorům popřál štěstí ve vašem osobním životě. Chtěl bych popřát Senátu jako celku, aby se zhostil té
své důležité role, kterou má podle mého názoru, být pojistkou stability demokratického a právního státu v naší zemi. Takže ještě jednou děkuji za vaši spolupráci, bylo mi ctí.“

4–

Evropská občanská iniciativa jako možnost ovlivnit
proces tvorby evropských předpisů? Ano, či ne?
Jedním z projednávaných evropských dokumentů byl také návrh
nařízení o evropské občanské iniciativě. Senát ve svém usnesení
zdůraznil, že evropská občanská iniciativa představuje jedinečný,
významný a inovativní nástroj participativní demokracie, jenž
dává občanům EU výjimečnou příležitost aktivně přispět do demokratické diskuze a ovlivnit proces tvorby právních aktů v EU.
Zároveň horní komora ve svém usnesení vyjádřila lítost nad vysokým počtem iniciativ, které komise doposud odmítla zaregistrovat, a je přesvědčena, že důvodem omezeného dopadu institutu
evropské občanské iniciativy je neochota komise předkládat na
základě iniciativy podpořené stanoveným počtem podpisů návrhy
právních aktů, pokud iniciativa neodpovídá politice komise. Přímým důsledkem je ztráta zájmu evropské veřejnosti o tento nástroj. Senát proto považuje za nezbytné v procesu posuzování iniciativy komisí zvážit úlohu Evropského parlamentu, neboť je
jedinou institucí, jejíž členové jsou voleni přímo občany EU. V případě, kdy komise nepředloží ve lhůtě 12 měsíců návrh právního
aktu s potřebným počtem podpisů, měli by mít organizátoři iniciativy možnost obrátit se na Evropský parlament, aby uplatnil
právo žádat komisi o předložení příslušného návrhu právního
aktu. Nicméně senátor Zdeněk Nytra upozornil v této souvislosti
na to, že pouze čtyři iniciativy ze 47 byly uznány a že by bylo ko-
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rektní říct, jaké iniciativy mezi jinými byly podány a zamítnuty.
Jednalo se např. o nepodmíněný základní příjem pro všechny, doplnění evropské hymny o text v esperantu, nespalování odpadů,
rozšíření volebního práva pro cizince, omezení rychlosti ve městech na 30 km/hod. a zastavení jaderné energetiky v EU. Uvedl zároveň, že by považoval za vhodnější spíše posilovat funkci parlamentů členských zemí EU.

Obměna členů Rady Ústavu pro studium
totalitních režimů
Senát se na své schůzi zabýval také volbou členů Rady Ústavu pro
studium totalitních režimů. Rada je nejvyšším orgánem Ústavu,
skládá se ze 7 členů volených a odvolávaných Senátem. Návrhy
kandidátů na členy Rady předkládají Senátu Poslanecká sněmovna, prezident republiky a občanská sdružení nebo jiné právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je zkoumání historie, archivnictví, výchova, vzdělávání nebo ochrana lidských práv, anebo
občanská sdružení sdružující účastníky odboje proti nacismu
nebo odboje nebo odporu proti komunismu nebo bývalé politické
vězně. Tentokrát se blížil konec pětiletého funkčního období 3 členům Rady navržených sdruženími. Senát vybíral z 22 kandidátů.
V 1. kole nebyl zvolen nikdo, do 2. kola postoupilo 7 s nejvyšším
počtem hlasů. Ve 2. kole byli členy Rady zvoleni Karel Černý, Jiří
Junek a Jiří Liška.

Regulace držení zbraní budí emoce
Senát projednal také změnu ústavního zákona o bezpečnosti České
republiky. Poslanecká sněmovna z podnětu skupiny poslanců zamýšlela v Ústavě ČR zakotvit právo pro občany České republiky nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo k naplňování úkolů při plnění
povinnosti podílet se na zajišťování bezpečnosti České republiky.
Po obsáhlé diskusi, ve které vystoupili zastánci přijetí této změny
i její odpůrci, Senát nepřijal usnesení, a návrh tak nebyl schválen,
jelikož se jednalo o změnu ústavního zákona. V tomto případě nemůže být Senát přehlasován. Více se o tzv. zbraňové novele dočtete
také na dalších stránkách časopisu, v textech senátorů Václava
Lásky a Jaroslava Větrovského.
Projednávání této novely předcházelo projednání petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU. Senát ve
svém usnesení konstatoval, že petice je důvodná a že je v zájmu evropských zemí koordinovat úpravu národních zbraňových zákonů
při společném postupu v boji proti terorismu a ochrany obyvatel
před teroristy. Podle senátorů některé body příslušné evropské
směrnice sledují více než boj proti terorismu cíl odzbrojení veřejnosti na úroveň, která je obvyklá v některých členských zemích EU.
Zbraňová legislativa České republiky je dle mínění Senátu zcela přiměřená a správná, přičemž reflektuje, jak v České republice tradiční
právo držet zbraň pro ochranu života, zdraví a majetku, tak aktuální
hrozby plynoucí z teroristických útoků a není důvod, aby Česká republika omezovala nad rámec nezbytný pro boj s terorismem právo
českých občanů držet zbraň pro osobní obranu. V této souvislosti
Senát doporučil vládě, aby při přípravě zákona implementujícího
předmětnou směrnici důsledně dbala na ochranu práv oprávněných
držitelů zbraní, zejména pak u těch ustanovení, která nemají souvislost s avizovaným bojem s terorismem.

Senát se zabýval i peticemi za zrušení EET
a za změnu tzv. protikuřáckého zákona
Senát projednal další 2 petice, které Senátu předložilo více než
10 000 občanů. Jednou z nich byla petice za zrušení zákona o evidenci tržeb (EET). Senát doporučil vládě, aby zvážila možnost změnit tento zákon tak, že vyjme z evidence tržeb ty podnikající fyzické
a právnické osoby, které nedosahují výše ročního obratu 750 tisíc Kč.
Druhou pak byla petice za změnu tzv. „protikuřáckého zákona“.
Také v tomto případě proběhla, i za účasti petentů a dotčených

osob, bouřlivá diskuse. Ale vzhledem k tomu, že názory zastánců
i odpůrců změn protikuřáckého zákona jsou velmi odlišné, nebylo
přijato žádné doporučení. Senát tak vzal tuto petici pouze na vědomí. Více si k problematice petic můžete přečíst v článku předsedy petičního výboru Zdeňka Papouška.

Senátoři považují zákon o střetu zájmů za
neúměrně tvrdý vůči představitelům měst a obcí
Na návrh Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí se Senát zabýval návrhem usnesení k uplatňování zákona
o střetu zájmů a vyjádřením celostátních organizací obcí a měst.
Senátor Miloš Vystrčil ve svém úvodním vystoupení zmínil dopis
tří největších organizací, které sdružují zástupce obcí a měst, ve
kterém upozorňují, že novela zákona o střetu zájmů způsobuje, že
zejména neuvolnění starostové, místostarostové, příp. radní již odmítají nadále vykonávat své funkce, odstupují z nich, případně nepočítají se svou další kandidaturou ve volbách. Ten důvod spočívá
v neúměrné tvrdosti tohoto zákona, kdy se povinnost veřejných
funkcionářů zveřejňovat informace o svém movitém a nemovitém
majetku vztahuje i na jejich rodinné příslušníky, příp. společníky
ve firmách. Zároveň jsou veškeré údaje z elektronického registru
volně dostupné komukoli. Senát následně přijal usnesení, ve kterém konstatoval, že aplikace zákona č.159/2006 Sb., o střetu
zájmů, včetně centrálního registru oznámení a metodiky Ministerstva spravedlnosti, nepřiměřeně zasahuje do soukromí veřejných funkcionářů a zároveň i do práv třetích osob a vyzval vládu
ČR k urychlené přípravě návrhu novely zákona směřující především k přiměřené ochraně práv a svobod třetích osob a k odpovídající ochraně osobních údajů veřejných funkcionářů.

Sport na venkově je dle Senátu ohrožen
Dalším aktuálním bodem, kterému Senát věnoval pozornost, byla
situace v rámci státní podpory sportu ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Iniciátorem zařazení tohoto bodu byl
Podvýbor pro sport, který spatřoval problém v zastavení distribuce dotačních prostředků na provoz a údržbu sportovišť, což
ohrožuje zejména venkovské tělovýchovné jednoty. Ministr školství Stanislav Štech uvedl, že byl nucen zastavit, respektive znovu
vyhlásit čerpání tohoto programu, aby bylo v souladu s nálezem
Nejvyššího kontrolního úřadu. Zároveň také upozornil na finanční navýšení prostředků, která v minulosti proběhla. Nevidí
tedy problém v jejich výši, ale v pravidlech, v lidech a v transparentnosti celého procesu. Senát následně ve svém usnesení konstatoval nespokojenost se stavem financování sportu a požaduje
sjednání okamžité nápravy a Ministerstvo školství vyzval, aby
změnilo podmínky vybraných dotačních programů tak, aby bylo
zabezpečeno financování provozu a údržby tělovýchovných jednot a sportovních klubů bez ohledu na to, zdali se jedná o pobočné nebo členské spolky.

Senát připravil několik zákonodárných iniciativ
V úvodu jsme zmínili, že Poslanecká sněmovna nyní po volbách
zahajuje legislativní proces. U všech návrhů zákonů, které Poslanecká sněmovna neprojedná během svého volebního období, totiž
legislativní proces končí a navrhovatelé je případně musí předložit
znovu. Senát však své zákonodárné iniciativy projednává průběžně
a na této schůzi schválil 4, které budou předloženy Poslanecké sněmovně, další 3 přikázal výborům k projednání a 1 návrh zamítl.
Podrobnosti o senátních iniciativách naleznete dále v časopise.
Sylva Kyselová
ředitelka senátní sekce
a organizačního odboru Kanceláře Senátu
Jan Knotek
koordinátor schůze Senátu
–5
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SVĚT NENÍ ČERNOBÍLÝ
Ivo Bárek
místopředseda Senátu

Od roku 2014 je místopředsedou
Senátu, vlastní zbrojní průkaz,
nedává si novoroční předsevzetí
a nebojí se při rozhodování
používat selský rozum. Ivo Bárek
je senátor „srdcař“, který nemá
rád zjednodušování politiky na
černobílé vidění světa.

V prosinci se v Senátu projednávala novela, která zakotvovala do
Ústavy ČR právo držet zbraň. I přes negativní stanoviska senátních výborů jste hlasoval pro novelu. Proč?
Od začátku jsem tvrdil, že pro ni budu hlasovat. Její návrh, který
nakonec předložila skupina poslanců, byť mohla totéž učinit vláda,
ale nebylo dost času, byl reakcí na evropskou zbraňovou směrnici,
která komplikuje život i legálních držitelů zbraní. S ohledem na
zákony, které u nás problematiku držení zbraní upravují a které
jsou v rámci celé Evropy velmi přísné, si myslím, že směrnice zasahuje spíše ty země, které nemají držení zbraní tak tvrdě pojaté.
Jenže na druhé straně zasáhne i nás a i přes naše přísná vnitřní
pravidla omezí naše práva a svobody. Jen namátkou připomenu
omezení sběratelů historických či znehodnocených zbraní.
A další Vaše důvody…
Jsem z regionu, kde bezpečnost a obrana je jedno ze silných
témat. Náš vztah k armádě je na Vyškovsku velmi těsný. Máme vojenskou posádku, tedy zde žije spousta současných či bývalých vo-

jáků. A ti by to podle mého názoru mohli chápat tak, že je stát nepodpoří v právu použít zbraň pro zajištění bezpečnosti státu. A třetím důvodem je pak samotná Lisabonská smlouva, ve které stojí,
že je pravomocí každého státu si zajišťovat bezpečnost. Respektuji
názor ústavních právníků, kteří měli na novelu opačný názor, při
posuzování návrhů zákonů se ale spoléhám i na selský rozum, a tak
tomu bylo také v tomto případě.
Vy sám máte zbrojní průkaz?
Mám. A zkoušky před jeho získáním byly opravdu velmi důsledné, což jen podporuje můj názor na přísnost naší zbraňové legislativy.
V nedávné době se v Senátu řešila řada petic, jednou z nich byla
právě i ta proti evropské zbraňové směrnici. Jsou petice podle Vás
efektivní nástroj pro občany?
Určitě ano. Jak jinak se mají lidé ozvat? A na koho se obrátit?
Právě v Senátu máme prostor, díky Jednacímu řádu, se těmto ini-
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R O Z H O V O R

ciativám občanů věnovat. Už jen sehnat deset tisíc podpisů, které
jsou nutné pro to, aby se peticí zabývalo celé plénum, není jednoduché. Petice podle mě do Senátu patří, a to nejen ty zabývající se
velkými tématy, ale samozřejmě i ty, které řeší regionální problémy. Jsme totiž zástupci regionů a dosah regionálních záležitostí
často bývá i celorepublikový.
Jako místopředseda Senátu se účastníte řady zahraničních cest.
Je něco, co podle Vás rozmanité země, které jste v Africe či Asii
navštívil, spojuje?
Na všech mých zahraničních pracovních cestách do těchto zemí
mě příjemně překvapila nesmírná vstřícnost a úcta lidí. A také to,
že všichni znali Českou republiku i díky mnohým úspěšným projektům v rámci naší rozvojové pomoci. Řada lidí, ať už ze Súdánu,
Laosu či Kambodže, ještě v někdejším Československu také studovala. Dnes působí na vysokých státních postech či jsou úspěšnými
podnikateli. Říkám o nich, že jsou významnými spojníky mezi jejich zeměmi a Českou republikou, kteří mohou významně pomoci
rozvoji vztahů mezi našimi zeměmi.
Do Súdánu jste ale nemířili jenom s diplomatickým posláním
podpořeným podnikatelskou delegací…
Cílem cesty byla také podpora české archeologické mise, která
v Súdánu roky působí. Naši archeologové tam jsou nesmírně vážení. Obzvláště v lokalitě Wad Ben Naga, kterou jsme navštívili.
Podle mě už to není jen o archeologii, ale také o lidských vztazích.
Právě třeba díky našim odborníkům navázaly Otrokovice vztahy
s tamější vesnicí a pomohly tam například se stavbou školy nebo
čištěním pitné vody. Tak se dá říci, že čeští archeologové neobjevují
jenom minulost Súdánu, ale budují i jeho budoucnost.
Pokud se vrátíme zpátky do České republiky, čas od času se objevují názory na zrušení horní komory…
Tyto názory považuji za nesprávné. Senát za svou existenci již
mnohokrát prokázal, že plní svoji roli ústavní pojistky důstojně.
Byla také řada věcí, jak s dopadem například na fiskální politiku,
tak na činnost samosprávy, které Senát v minulosti zastavil.
V horní komoře působí lidé z praxe, upozorňují na nedostatky zákonů, které pak vrací s navrženými změnami do Poslanecké sněmovny. Každý senátor má dvě role, které jsou úzce propojené, a to
roli při tvorbě legislativy a pak práci ve svém regionu, kde sbírá
poznatky, a ty prolíná i do zákonodárné činnosti.
Čeho si na Senátu nejvíce ceníte?
Při jednáních, hledání kompromisů či hlasováních jsou pro nás
praktičnost a dopady na společnost důležitější víc než politika. Bohužel to veřejnost a média nevnímají tak výrazně, jak bych si přál.
Na druhou stranu tu jsou regiony, kde se většina mých kolegů senátorek a senátorů aktivně zapojuje do dění a pomáhají tam. A lidé
vnímají, že jste z jejich regionu a bojujete za něj. Se svým senátorem se občan může ztotožnit, ale nemyslím si, že se tak silně může
ztotožnit i se svým poslancem, který je především součástí stranické hierarchie.
Říká se o Vás, že jste senátor „srdcař“…
To jsem. Není to jen zaměstnání na plný úvazek. Voliči nám senátorům dali důvěru, funkci od nich máme „půjčenou“, jsme jim
odpovědní a podle toho se musíme chovat. Nadto, nejsme jenom
reprezentanti lidí v regionu, kteří nás volili, ale všech občanů.
S funkcí ve veřejném životě se pojí především odpovědnost…
Přesně tak. V tomto ohledu to výborně vystihují, ač ze stranických protipólů, bývalý předseda Senátu, který už dnes není senátorem, Přemysl Sobotka a nynější předseda Senátu Milan
Štěch. Oba dva měli a mají stejně konzistentní přístup: na prvním

místě zastupuji Českou republiku, pak je Senát a teprve pak je
„politický dres“.
V souvislosti s nízkou voličskou účastí do Senátu se stále častěji
hovoří o změně volebního systému. Jaký je váš názor na různé
návrhy?
Jsem přívržencem návrhu kolegy Jiřího Dienstbiera, který vychází z australského modelu, tedy jednokolového většinového systému. Myslím, že je to rozumný návrh a že by to volbu celkově
zjednodušilo.
Jedno z témat, které se řeší, je také zavedení obecného referenda.
Jste pro?
Obecně nejsem proti, pokud by byla jasně definovaná pravidla.
Jednak povinný minimální počet lidí, kteří by se ho museli zúčastnit, aby bylo platné. A také kolik lidí by se muselo vyjádřit pro
jednu z alternativ, aby bylo závazné. Referendum podle mě není
jen pouhé vyslovení se k jasně položené otázce ANO nebo NE, ale
je to také vytvoření dostatečného prostoru před samotným hlasováním pro širokou veřejnou diskusi. Aby to nebylo jen něco jako
„sázková kancelář“, kde se sází na vítěze, ale opravdu odpovědné
rozhodování lidí na základě znalosti problému, který se řeší.
A k tomu je třeba vést debatu. Nemůžeme zjednodušovat politiku
na černobílé vidění světa. Svět není černobílý.
Letošní rok je plný významných národních výročí. Například rok
1918, 1938, 1968. Který z nich je pro Vás z historického hlediska
nejzajímavější?
Rok 1918, protože bez vzniku Československa by nebylo samostatného českého státu. Zároveň ale roky 1938 a 1968 jsou milníky,
které negativně ovlivnily náš vývoj. Můžeme se ptát, kde bychom
dnes byli, kdyby si nacismus reprezentovaný Adolfem Hitlerem
mimo jiné nesnažil podmanit slovanské národy nebo kdyby k nám
nepřijela „pomáhat“ s demokracií vojska Varšavské smlouvy.
S rokem 1918 je neodmyslitelně spjat první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Neidealizujeme si ho?
Ideální politik podle mě neexistuje. Stejně jako není žádný člověk ideální. Ale když se podívám na Masarykovy klady a zápory, určitě pro mě převažují klady. Věděl, co chce, šel za svým cílem, měl
nějaké představy, které dokázal realizovat, a ctil právní stát. Pro
státnost je důležité, že existují nějaké vzory, a Masarykův přístup
k jeho funkci a k češství příkladný je.
Odlehčená otázka závěrem. Dal jste si nějaké novoroční předsevzetí?
Žádná předsevzetí si nedávám. Snažím se mít hlavně nadhled.
Prioritou je zdraví. Žijeme jen jednou a kazit si zbytečně život
nemá smysl. Někdy se mi bohužel zdá, že si ho sami kazíme zahořklostí a neúctou mezi sebou. Vzhledem k tomu, jak jsme malý
národ, si myslím, že bychom měli být přívětivější sami k sobě.
Denisa Čermáková
vedoucí oddělení vztahů s veřejností Kanceláře Senátu

Ing. Ivo Bárek
• senátor za volební obvod č. 57 – Vyškov
• do Senátu byl poprvé zvolen v roce 2002
• od roku 2014 místopředseda Senátu Parlamentu ČR
• v letech 2006 – 2014 předseda Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí
• od roku 2010 člen ČSSD
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V Ý B O R Ů

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OD OCHRANY PŘÍRODY
K ROZPOČTOVÉ
ODPOVĚDNOSTI
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí se při své činnosti soustředí především
na ta témata, která se vztahují k činnostem obsaženým již v samotném názvu výboru. Řadu senátních
tisků projednává jako výbor garanční, v dalších souvisejících případech pak projednává dotčené zákony
a vydává k nim také doporučení pro plénum Senátu. Činnost výboru je tak velmi rozmanitá a zahrnuje
agendu od ochrany životního prostředí přes problematiku obcí až k ochraně osobních údajů.

V

ýbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí je jedním z největších výborů, má 12 členů. Všichni
členové mají dlouhodobé znalosti z veřejné správy – velká
část je dlouholetými současnými či bývalými starosty či místostarosty měst, hejtmany (ministry) či vysokými státními úředníky,
což se pozitivně odráží na pečlivé a profesionálně odváděné práci.
Všechny podklady zařazené výboru jsou probírány velmi podrobně, a díky tomu výbor navrhuje poměrně často změny návrhů
zákonů či jejich zamítnutí. V převážné míře jsou tyto návrhy
úspěšné při schvalování na plénu Senátu. Poměrně často však, ke
škodě věci, jsou pak senátní návrhy přehlasovány Poslaneckou
sněmovnou.

Stěžejní zákony projednávané výborem
Od začátku 11. funkčního období výbor projednal na dvanácti
schůzích výboru 44 návrhů zákonů. Výbor byl též aktivní v projednávání šesti evropských tisků, ke kterým přijal stanoviska, čtyř
mezinárodních smluv a zprávy k životnímu prostředí. Mezi čtyři
hlavní zákony, které výbor projednával a navrhl zásadnější změny
či zamítnutí, byly v tomto období především:
a) Novela zákona o ochraně přírody a krajiny (o národních parcích; tisk 25), kde výbor navrhl opravit několik chyb a nedostatků zákona a navrátit možnosti přímo dotčených obcí podílet
se na schvalování důležitých dokumentů národních parků, a to
jako kompromis přijatelný i pro předkladatele návrhu zákona.
Na plénu byl k těmto pozměňovacím návrhům schválen i jednatřicetibodový komplexní návrh, v důsledku čehož byl zřejmě
upravený návrh zákona Senátu přehlasován Poslaneckou sněmovnou.
b) Novela stavebního zákona (tisk 108), kterou výbor projednával
opakovaně a obsáhle. Přestože při hlasování na výboru nebylo
8–

schváleno závěrečné usnesení, mnohé návrhy projednávané výborem byly přijaty při jednání pléna.
c) Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (tisk 349) jako
zmatečný, neúčinný a nefunkční byl navržen výborem k zamítnutí, což podpořilo i plénum Senátu, ale byl opakovaně schválen
Poslaneckou sněmovnou. Z iniciativy členů výboru byl padesáti
devíti senátory napříč kluby podán návrh Ústavnímu soudu na
zrušení některých ustanovení zákona.
d) Návrh zákona o řízení a kontrole veřejných financí (tisk 183)
navrhl výbor zamítnout, což opět podpořilo i plénum Senátu.
Nakonec nebylo senátní veto přehlasováno ani v Poslanecké
sněmovně, a zákon tak skončil neúspěšně ku prospěchu věci
a také mj. měst a obcí. Jednalo se opět o návrh formalistický,
administrativně náročný a neřešící podstatné problémy veřejných kontrol.
Při projednávání a přijímání změn se výbor snaží především
opravovat, doplňovat či zmírňovat dopady nových zákonů či novel
a částečně se to daří prosazovat.

Problematika ochrany osobních údajů
i otázka ústavní stížnosti
Jednání výboru se nevěnuje jen oficiálním tiskům přiřazeným Organizačním výborem, ale i dalším problémům. V podzimních měsících se výbor soustředil na velmi živé téma, kterým je budoucí zavedení nařízení EU ve věci ochrany osobních údajů (GDRP), kde se
bohužel opět projevuje laxnost ústřední státní správy, pokud jde
o rychlost přípravy národní legislativy plynoucí z evropských závazků, a na druhé straně snahy o aktivistické zpřísňování povinností
vyplývajících z nařízení EU. Při opakovaném projednávání této
problematiky na konci ledna výbor konstatoval přetrvávající nedobrý stav přípravy právních norem ze strany vlády a navrhl, aby
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byl tento bod (problém) zařazen na nejbližším jednání pléna Senátu. Druhým problémem, kterému se výbor věnoval s návrhem
usnesení pro plénum a iniciováním podání ústavní stížnosti, byla
novela zákona o střetu zájmů. Ta má na jedné straně dopad i na neuvolněné členy rad na malých městech, čímž dále vytlačuje aktivní
a úspěšné lidi ze samospráv. Na druhé straně vede také nesmyslně
k odkrytí a veřejnému zpřístupnění podrobných majetkových poměrů rodin nejvyšších ústavních činitelů. Přitom účinnost takovéhoto zveřejňování je z hlediska proklamované protikorupčnosti více
než pochybná a neúčinná a má dopad na velký okruh lidí.

Nechybí semináře či soutěže pro mládež
Výbor zorganizoval také řadu seminářů. Jeden z nich s názvem
„Sesuvy, podceňované nebezpečí“ se zabýval problematikou sesuvů půdy a hornin včetně řícení skalních masívů a teoretickými
i praktickými příklady od nejrůznějších skupin odborníků a zainteresovaných institucí. Pořádali jsme také seminář „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost“, což byla akce
ve spolupráci se Svazem měst a obcí, které se zúčastnilo mnoho
starostů a pracovníků veřejné správy. Toto téma je jedním z nejdůležitějších oblastí územního rozvoje společně se zaostáváním
strukturálně postižených krajů, jako je Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. Výbor dále zajišťoval další oficiální akce,
jako např. mezinárodní konferenci na téma „Digitální ekonomika
a společnost“ (ve spolupráci s ČVUT Praha) nebo závěrečnou konferenci celoroční soutěže ekologického institutu Veronica s tematikou ochrany klimatu, zaměřenou na děti a mládež. Spolu s poslaneckým výborem uspořádal vyhlášení výsledků 3. ročníku
soutěže „Komunální politik roku 2017“, kdy se podílel i na předávání cen.

Inspiraci hledáme i v zahraničí
Inspirativní byla i červnová cesta zástupců výboru do Horního Rakouska a Národního parku Bavorský les (NP Bavorský les). V Rakousku proběhla celá řada setkání a diskuzí se zaměřením na veřejnou správu. Při návštěvě NP Bavorský les byl patrný odlišný
přístup k samotné podstatě národních parků, a to jak v péči o přírodu, tak i o návštěvníky a zapojení místních aktérů. Zřetelnější je
v Německu více ten přístup, který v souladu s definicí Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) se více zaměřuje vedle ochrany
přírody aktivně i na problematiku rekreace, turismu a života místních obyvatel. To mj. spočívá v budování turistické infrastruktury,
např. velkých parkovišť vně i uvnitř území NP, intenzivní spolupráci ve veřejné dopravě, provozování několika infocenter, expozice
lesa, minizoo atp. A ve spolupráci s privátními investory se správa
podílí i na dalších aktivitách, z nichž největší je asi stezka v korunách stromů. V neposlední řadě je patrná i úspěšná dlouhodobá
obnova lesů a péče o přírodu.
Zbyněk Linhart
předseda Výboru po územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí
Složení Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí:
Předseda: Zbyněk Linhart
Místopředsedové: Jitka Seitlová, Jiří Carbol, Jan Látka,
Zdeněk Nytra
Členové: Zdeňka Hamousová, Jan Horník, Renata Chmelová,
Radko Martínek, Ivo Valenta, Petr Vícha, Miloš Vystrčil
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P O L E M I K A

JAK ZMĚNIT
SYSTÉM
V souvislosti s dlouhodobě nižší volební účastí občanů při senátních volbách se v horní komoře
začaly diskutovat návrhy, jak zvýšit zájem veřejnosti o vybírání kandidátů do Senátu. Jakou
cestou se má horní komora začít ubírat?

Senát jako volební téma
Nízká volební účast, obzvlášť u senátních voleb, je již tradičním tématem debat novinářů, politiků,
ale i občanů, obzvlášť v čase hned
po volbách. A letos na podzim to
můžeme čekat opět. První kolo
senátních voleb se bude konat
v souběhu s volbami do obecních
zastupitelstev, kde je účast voličů
tradičně hodně vysoká a dá se tedy
očekávat i poměrně vysoká účast
v prvním kole senátních voleb.
Druhé kolo to už bude určitě jinak. Předpokládám, že proběhne
s malým zájmem voličů, ale jsem přesvědčená, že tím nedávají voliči najevo, že je Senát vůbec nezajímá. Občané totiž nedostávají
volební lístky domů, ale až ve volební místnosti, a tak si mnoho
z nich ani nevšimne a neuvědomí, že se druhé kolo senátních
voleb vůbec koná. A tak se k diskusím, zda parlament má, či nemá
být dvoukomorový, přidávají diskuze, zda senátní volby mají, či
nemají být dvoukolové. V poslední době se čím dál častěji objevují
debaty o zrušení Senátu – horní komory Parlamentu ČR. A zdá
se, že to brzy můžeme vidět i jako budoucí volební téma některé
z parlamentních stran.

Senát ano, či ne?
Senát funguje více než dvacet let a jeho vznik provázely velké pochybnosti, diskuze a nedůvěra. I já jsem v té době neměla úplně
jasno, zda Senát bude fungovat tak, jaký byl úmysl legislativců,
nebo zda to nebude odkladiště pro méně úspěšné politiky. Máme
za sebou dvacet let fungování Senátu a já jsem si své dřívější obavy
konfrontovala se skutečností. Mnohokrát jsem se k tomu srovnání
vracela i v době své volební kampaně, protože někteří voliči si
(k mému překvapení) pamatovali mé tehdejší komentáře a obavy,
a tak se mě ptali, kdy došlo ke změně v mém přesvědčení. Ani přesně nevím, ale určitě to bylo někdy v průběhu působení Josefa Kani,
senátora mého volebního obvodu č. 79 – Hodonínsko, tedy v letech
1998–2004. Osobně jsem se s ním znala a jeho přímý přenos činností ze Senátu byl zřejmě pro mě tím rozhodujícím argumentem
významu Senátu.
Jsem přesvědčená, že Senát za těchto dvacet let existence prokázal své opodstatnění a plní své funkce – vychytávání chyb v zá10 –

konech, dozoru nad stabilitou země, jako pojistka kontinuity přijímání zákonů např. při rozpuštění Poslanecké sněmovny.

Jak zatraktivnit Senát a zlepšit volební účast?
Senát je stále jakousi nenápadnou institucí, mnoho občanů si ho
plete s Poslaneckou sněmovnou nebo ho považuje za její součást.
Považuji za velice důležité neustále práci Senátu propagovat a provádět osvětu u veřejnosti. Nepřestávat přesvědčovat, že i vyspělá
demokracie potřebuje pojistku a vysvětlovat proč. Hlavním posláním Senátu je činnost zákonodárná, neovlivní např. rozpočet, dotační tituly, rozhodování o strategiích či územním rozvoji, a tak
se může zdát málo atraktivním a přínosným.
Osvěta a otevřenost práce Senátu by měla být samozřejmostí,
ale nestačí. Efektivita těchto činností bývá malá a účinek pomalý.
Za rychlejší a daleko účinnější považuji změnu zákona č. 247/1995
sb., o volbách do Parlamentu ČR. Z vlastní zkušenosti z voleb
v roce 2016 vím, že mnozí občané vůbec nevěděli, že senátní volby
jsou dvoukolové. Nepřišly jim volební lístky, nešli volit. Jistě není
to samospasitelné, ale doručení volebních lístků každému voliči
v obou kolech určitě zvýší volební účast. Z toho důvodu jsem připojila podpis pod senátní návrh zákona předkládaného předsedou
Senátu Milanem Štěchem. Doufám, že se tato malá změna osvědčí.
Zůstávám totiž zastáncem jak dvoukomorového parlamentu, tak
dvoukolového volebního systému u senátních voleb.
Dalším možným prvkem, který zvýší atraktivitu Senátu jako důležitého prvku pojistky demokracie, je nastavení určitých nových
kompetencí. Nemám tím na mysli kompetence, které zapojí Senát
do exekutivy, ale zavedení kontrolních mechanismů např. vůči prezidentovi, což považuji za velmi potřebné obzvlášť po zavedení
přímé volby prezidenta. Domnívám se, že by to mohlo zvednout
význam Senátu a jeho důležitost pro občany.
Anna Hubáčková
členka Ústavně-právního výboru
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VOLEBNÍ
DO SENÁTU?

Aktuální stav
Volby do Senátu se konají podle
zásad většinového systému. V každém z 81 volebních obvodů se volí
jeden senátor. V prvním kole voleb
do Senátu voliči vybírají ze všech
kandidátů v obvodu. Získá-li některý z kandidátů většinu všech
hlasů, je zvolen. Není-li v prvním
kole nikdo zvolen, koná se s týdenním odstupem druhé kolo voleb, ve
kterém voliči volí z dvou kandidátů
s nejvyšším počtem hlasů v prvním
kole. Zvolen je ten, kdo získá více hlasů.
První kolo voleb do Senátu se zpravidla koná zároveň buď s volbami do krajských, nebo s volbami do obecních zastupitelstev.
Účast voličů v prvním kole voleb do Senátu v posledních třech řádných volbách byla v průměru 35,69 %, účast ve druhém kole byla
v průměru 16,89 %. V druhém kole jde o nejnižší voličskou účast
ve srovnání se všemi ostatními typy voleb konanými v ČR.

druhého kola. Návrh řeší jedinou ze zmíněných příčin nízké účasti
ve druhém kole. Domnívám se proto, že volební účast může zvýšit
jen nepatrně. Podstatu problému významně neřeší.
Druhý diskutovaný návrh přináší zásadní změnu volebního systému voleb do Senátu. Dvoukolový systém nahrazuje jednokolovým, tzv. australským. Volič by nevybíral hlasovací lístek s jediným
kandidátem. Všichni kandidáti ve volebním obvodu by byli uvedeni
na jediném, společném hlasovacím lístku. Volič by kandidáty označil pořadím, číslem 1 pro něj nejlepšího kandidáta a postupně další
kandidáty podle osobní preference.
Počítání výsledků voleb si lze představit tak, že se hlasovací
lístky rozdělí kandidátům na hromádky podle toho, který kandidát
na nich byl označen číslem 1. Pokud na hromádce některého
z kandidátů je většina všech hlasovacích lístků, je zvolen. Pokud
nikdo nemá většinu lístků, vyřadí se z dalšího počítání kandidát
s nejméně hlasy (lístky na hromádce) a hlasovací lístky se přerozdělí na hromádky těch kandidátů, kteří jsou na hlasovacích lístcích
další v pořadí. Má-li některý kandidát většinu hlasů, je zvolen.
Nemá-li, pokračuje se dále stejným způsobem, dokud někdo většinu nezíská.

Možné příčiny nezájmu

Výhody jednokolového systému

Příčiny malého zájmu o volby do Senátu jsou různé. Historicky
díky prodlevě s ustavením Senátu po vzniku ČR někteří lidé pochybují o smysluplnosti své účasti. Různé typy voleb se pro mnohé
konají příliš často, v případě druhého kola senátních voleb jde
o druhé hlasování během týdne. Ze zkušenosti senátorů je zřejmé,
že voliči často netuší, že se druhé kolo koná, neboť do schránek
nedostanou informaci o jeho konání. Zásadní pokles v druhém
kole je dán zjevně souběhem prvního kola s jiným typem voleb.
V druhém kole mnoho voličů nemá kandidáta preferovaného
v prvním kole.

Pro voliče je volba zajímavější, není nucen vybírat jediného kandidáta, ale může stanovit pořadí. Není nucen k taktické volbě, vypadne-li jeho oblíbený kandidát, připočte se jeho hlas dalšímu jím
v pořadí určenému. Stačí přijít volit jen jednou, navíc vždy zároveň
i ve volbách do zastupitelstev krajů nebo obcí. Návrh zajišťuje zvolení senátorů s vyšší účastí voličů, a tím i s vyšší legitimitou.
Jiří Dienstbier
místopředseda Stálé komise Senátu
pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

Návrhy k diskusi
Nízká účast zejména v druhém kole voleb je častou záminkou ke
zpochybňování legitimity Senátu. V poslední době proto běží diskuse, jak zvýšit atraktivitu voleb do Senátu, a tím i účast voličů. Výsledkem jsou zatím dva návrhy na úpravu voleb do Senátu. První
návrh je velmi jednoduchý. Prodlužuje časový odstup prvního a druhého kola voleb z jednoho na dva týdny. Tato změna umožňuje další
změnu - stanovení povinnosti roznést do schránek voličům informaci o konání voleb a hlasovací lístky kandidátů postupujících do
– 11
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A K C E

P R O

V E Ř E J N O S T

PŘIPOMÍNÁME SI 100 LET
OD VZNIKU
ČESKOSLOVENSKA
A DALŠÍ VÝZNAMNÁ
VÝROČÍ
Letošní rok se ponese ve znamení mimořádných výročí, z nichž nejvýznamnější je bezesporu
100 let od vzniku samostatného československého státu. K tomuto národnímu jubileu,
ale i k dalším kulatým výročím zásadních mezníků naší historie, připravuje Senát celou řadu
akcí pro veřejnost, na které vás již nyní srdečně zveme.

připomíná 100 let od svého vzniku, ustavena totiž byla ještě týž
den jako samostatná republika, tedy 28. října 1918.
Od 2. července až do konce října pak bude ve Valdštejnské zahradě ke zhlédnutí výstava Československo v proměnách Evropy
20. století, kterou připravuje Historický ústav Akademie věd ČR.
Tento unikátní projekt doprovodí na sklonku září i třídenní mezinárodní vědecká konference, na níž se ve Valdštejnském paláci setkají historici a další badatelé z celého světa.
Mimořádné jubileum naší státnosti si díky záštitě předsedy Senátu Milana Štěcha připomeneme i hudebně. Těšit se můžete
mimo jiné na koncert „K poctě československých legionářů“,
který se uskuteční ve Valdštejnské zahradě 27. května v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro. Na tomto promenádním koncertu Hudby Hradní stráže a Policie ČR zazní
skladby Františka Kmocha, Karla Hašlera a dalších skladatelů a vojenských kapelníků.
Oslavy 100 let samostatného státu vyvrcholí ve Valdštejnské zahradě v sobotu 8. září Setkáním senátorek a senátorů s občany,
které taktéž doprovodí zajímavý hudební program.

100. výročí vzniku Československa
Pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha se budou ve Valdštejnské zahradě konat hned dvě velké výstavy ke 100. výročí vzniku
Československé republiky.
V rámci expozice Okamžiky století si budou moci zájemci od
začátku dubna do 18. května prohlédnout ve Valdštejnské zahradě
události uplynulého století tak, jak je zachytili fotografové Československé resp. České tiskové kanceláře (ČTK). Ostatně i ta si letos
12 –

50. výročí pražského jara
Další důležitý mezník naší historie, tedy události roku 1968, bude
tématem výstavy k 50. výročí pražského jara. Ta se bude konat pod
záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské od 19. dubna
do 9. září v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce. Výstavu připravuje Ústav pro studium totalitních režimů ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. I tuto výstavu doprovodí odborný seminář,
který se zaměří mimo jiné na to, jak pražské jaro prožívali lidé
nejen v Praze, ale i v dalších regionech.
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80 let od mnichovské dohody
Senát je od počátku svého ustavení nejen zákonodárným tělesem,
ale i institucí, která pořádáním vzpomínkových akcí k důležitým
mezníkům českých dějin přispívá k uchování historické paměti
národa. A k událostem, na které bychom neměli zapomenout,
patří i ty méně šťastné, a dokonce i ty, které předznamenaly léta
nesvobody a útlaku našeho národa.
Jedním z tragických okamžiků československé historie byl bezesporu konec září 1938, kdy byla podepsána mnichovská dohoda,
kterou bylo Československo donuceno k odstoupení pohraničí.
Právě 80 let od mnichovské dohody připomene výstava Mnichovská dohoda 1938 v kontextu evropských dějin 20. století, kterou
si budou moci návštěvníci Valdštejnského paláce prohlédnout
v Mytologické chodbě od 13. září až do poloviny ledna následujícího roku. Expozici připravují odborníci z Historického ústavu
Akademie věd a konat se bude stejně jako doprovodný seminář pod
záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské.

70 let od únorového převratu
K temným momentům československých dějin patří také únorové
události roku 1948. Od komunistického převratu v Československu letos uplyne 70 let. Veřejnost si spolu se senátory a pamětníky
bude moci toto výročí připomenout 25. února v 10:30, kdy se bude
pod záštitou místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery konat pietní
akt u pamětní desky Senátu v Nerudově ulici.

Na začátku března se u příležitosti téhož výročí rovněž pod záštitou místopředsedy Senátu Jaroslava Kubery uskuteční v Hlavním sále Valdštejnského paláce mezinárodní konference Odkaz
boje proti totalitám pro naši současnou společnost.

Další akce pro veřejnost
Těšit se v letošním roce můžete nejen na výše uvedené mimořádné
akce k „osmičkovým“ výročím, ale i na kulturní akce, které se pořádají v sídle Senátu již zcela tradičně. Už nyní pro vás chystáme
kromě dalšího celou řadu výstav ve Výstavní síni Senátu, dny otevřených dveří nebo koncerty Kulturního léta, které se budou
konat od začátku května do poloviny září opět každý čtvrtek od
17 hodin. Bližší a průběžně aktualizované informace k mimořádným i tradičním akcím naleznete na webových stránkách Senátu
www.senat.cz v Sekci pro veřejnost. Informovat vás o nich budeme
i na senátním facebookovém profilu a twitterovém účtu a samozřejmě i na stránkách časopisu Senát. Sledovat můžete také centrální web letošních oslav www.spolecnestoleti.cz, kde naleznete
informace o akcích z celého Česka. A ještě jedna dobrá zpráva na
závěr: vstup na všechny akce pro veřejnost konané v sídle Senátu
zůstává i nadále zdarma. Těšíme se na vás!
Pavlína Heřmánková
ředitelka odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu

Foto: Tomáš Rasl
– 13
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S E N Á T N Í

I N I C I A T I V Y

PŘES DVACET
ZÁKONODÁRNÝCH
INICIATIV SENÁTORŮ
V roce 2017 připravili a předložili senátoři 10 vlastních návrhů zákonů. Za celé poslední volební
období Poslanecké sněmovny (2013–2017) to bylo 23 návrhů. 8 z nich následně schválila
Poslanecká sněmovna a vešly v platnost, dvanácti z nich se ale poslanci vůbec nezačali zabývat.
V závěru roku projednala horní komora 8 senátních návrhů zákonů.

N

a prosincové schůzi se většina senátorů ztotožnila s návrhem senátora Vladimíra Plačka, podle kterého se EET
nemá vztahovat na sociální ústavy, nemocnice a část lékařských ambulancí. Podle navrhovatelů je objem hotovostních plateb
v těchto zařízeních nízký, pouze v řádech desetitisíců ročně. „Jedná
se o nápravu určité nerovnosti z pohledu zařízení sociálních služeb
a zdravotnických zařízení,“ uvedl Plaček. Současný zákon totiž vyjímá z povinnosti evidovat hotovostní tržby pouze příspěvkové organizace.
Oblasti zdravotnictví se týká také další senátorská novela, podle
které terapeut a specialista čínské medicíny má být vyřazen ze seznamu odborných zdravotnických pracovníků. Podle kritiků z řad
lékařských fakult nebo České lékařské komory jde spíše o léčitelství.
Velká diskuse nejen v Senátu se vedla o zavádění elektronických
receptů. Ty musejí vystavovat od začátku letošního roku všichni
lékaři. Devět senátorů proto předložilo novelu, podle které by se
systém spustil až o dva roky později, tedy v roce 2020. Poslanecká
sněmovna však senátní novelu, stejně jako návrh ODS na pětiletý
odklad, nestihla schválit do konce roku 2017. Kritici z řad senátorů
sdílí obavu, že spuštění povinných elektronických receptů prohloubí nedostatek praktických lékařů na venkově. V doprovodném
usnesení senátoři vyzvali ministerstvo zdravotnictví, aby minimalizovalo rizika masivního náběhu systému v lednu roku 2018.

Návrh, který má zajistit lepší informovanost voličů a podpořit
nárůst volební účasti při senátních volbách, předložil předseda Senátu Milan Štěch a připojila se k němu více než polovina senátorů
napříč politickými kluby. Podobně jako u prezidentských voleb by
se měl rozestup mezi prvním a druhým kolem hlasování prodloužit
na dva týdny a nově by před 2. kolem měli voliči obdržet hlasovací
lístky do svých schránek. „Návrh je kompromisním řešením odborníků, kteří řešili, jak zvýšit zájem voličů o volby do Senátu. Jejich neúčast ve druhém kole může vyvěrat z neznalosti a neinformovanosti,“ vysvětlil předseda Senátu. Novela v Senátu postoupila
do druhého čtení a senátoři se jí budou zabývat znovu po projednání ve výborech.
Naopak závěrečným hlasováním v Senátu už prošly dvě novely:
první z nich předložil senátor Libor Michálek a některé investiční
fondy podle ní mají přijít o daňové zvýhodnění, které mohou zneužívat developerské společnosti. Druhá novela předložená senátorkou Eliškou Wagnerovou počítá se zrušením přestupkové imunity
ústavních soudců. Cílem je, aby ústavní soudci odpovídali za své
přestupky stejně jako kterýkoliv jiný občan.
Eva Davidová
tisková tajemnice Senátu

Přehledně: senátní návrhy zákonů schválené v prosinci
Ve 2. čtení (zasláno Poslanecké sněmovně)
Tisk č. 130: část investičních fondů má přijít o daňové zvýhodnění, které je v rozporu se zahraničními pravidly
Tisk č. 190: EET se nemá vztahovat na některé lékařské ambulance, sociální ústavy a nemocnice
Tisk č. 191: odklad elektronických receptů na rok 2020
Tisk č. 336: soudci Ústavního soudu mají přijít o úplnou přestupkovou imunitu
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V 1. čtení (postoupeno výborům Senátu)
Tisk č. 206: vyřazení terapeuta a specialisty čínské medicíny ze
seznamu odborných zdravotnických pracovníků
Tisk č. 207: handicapovaní klienti domovů pro seniory nebudou muset dokladovat použití příspěvku na mobilitu
Tisk č. 209: návrh změny volebního zákona, mezi 1. a 2. kolem
senátních voleb mají být 2 týdny, voliči dostanou lístky do
schránek
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S E T K Á N Í

V E D E N Í

P A R L A M E N T U

JEDNÁNÍ VEDENÍ
SNĚMOVNY A SENÁTU
Stalo se již tradicí, že na začátku roku se setkávají představitelé obou komor Parlamentu, aby
projednali aktuální otázky společného zájmu. Tématem letošní pracovní večeře byla mezi jinými
možná užší spolupráce poslanců a senátorů při přípravě návrhů změn Ústavy nebo dále příprava
společné schůze obou komor Parlamentu ČR: při této slavnostní příležitosti složí nově zvolený
prezident slib do rukou předsedy Senátu.

R

ok 2018 je prvním, kdy bude (od 1. 9.) spolupráce horní
a dolní komory Parlamentu upravena stykovým zákonem,
který měl za cíl mj. přispět ke kvalitnějšímu legislativnímu
procesu. Ukazuje se, že příprava na tzv. e-legislativu, tedy převedení celého procesu schvalování zákonů do elektronické podoby,
přináší řadu technických problémů. Konkrétně v Senátu je z důvodů časového zvládnutí nových požadavků (průběžné ukládání
a ověřování celého procesu projednávání včetně pozměňovacích
návrhů do elektronické podoby) nezbytné prodloužit lhůtu
30 dnů, kterou má horní komora dnes k dispozici, na 60 dnů, což
ovšem znamená sice drobnou, ale přesto změnu Ústavy ČR.
K tomuto tématu a k některým dalším eventuálním drobným
změnám Ústavy bude proto zahájeno společné jednání ústavní komise Senátu i obdobné komise Poslanecké sněmovny. Cílem jejich
práce je příprava takových ústavních změn, které by byly pro obě
komory přijatelné a měly dostatečný potenciál získat v nich potřebnou ústavní většinu.
Velmi aktuální je také příprava společné schůze Senátu a Poslanecké sněmovny, na které skládá slib nově zvolený prezident
republiky. Ta se uskuteční 8. března ve Vladislavském sále Praž-

Na půdě Poslanecké sněmovny přivítal letos poprvé Milana Štěcha
její nový předseda Radek Vondráček. Zdroj: Poslanecká sněmovna.

ského hradu. Schůzi svolává předseda Poslanecké sněmovny
Radek Vondráček a prezident skládá Ústavou předepsaný slib do
rukou předsedy Senátu Milana Štěcha.
Tématem jednání byla také spolupráce při přípravě akcí pořádaných k významným výročím roku 2018.
Eva Davidová, tisková tajemnice Senátu

Místopředsedové Senátu Jiří Šesták, Ivo Bárek, Jaroslav Kubera a Miluše Horská, předseda Senátu Milan Štěch, předseda Poslanecké
sněmovny Radek Vondráček a místopředsedové Jan Hamáček, Petr Fiala a Vojtěch Pikal. Zdroj: Poslanecká sněmovna.
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K O M E N T Á Ř

S E N Á T O R A

PROBLEMATIKA ZBRANÍ
V SENÁTU
Na začátku vyhroceného sporu o budoucnost držitelů zbraní v České republice stála nepovedená
směrnice EU, která měla držení zbraní regulovat. Už v průběhu vzniku směrnice se lidé zajímající
se o tuto problematiku rozdělili na dvě skupiny. První, většinovou, která se směrnicí z různých
důvodů nesouhlasila. Byl jsem její součástí. Druhá, výrazně menšinová, ji hájila. Zdálo by se tedy,
že postoj ke směrnici a reakci na ní bude jednotný.

J

enže pak přišlo Ministerstvo
vnitra
v čele s Milanem
Chovance s reakcí. Novelou ústavního zákona
o bezpečnosti ČR. A označilo ji za jedinou možnou
a správnou reakci pro ty,
co se směrnicí nesouhlasí.
A ty, kdo by snad s tímto
návrhem nesouhlasili,
označili za pacifisty, posluhovače Bruselu, lidi
odpírající ostatním právo
držet zbraň. A tím násilně
velkou skupinu nesouhlasící s danou směrnicí rozdělili. A tak se stalo, že já,
dlouholetý zastánce práva držet zbraň pro osobní obranu, držitel
desítky krátkých střelných zbraní, jsem byl onálepkován jako nepřítel držitelů zbraní. A to jen proto, že jsem odmítl souhlasit
s konkrétním návrhem zákona.
O čem skutečně daný návrh novely ústavního zákona je? Za
prvé je zcela neúčinný vůči dané směrnici. Pokud bychom se proti
směrnici chtěli bránit využitím určitých výjimek, tak musíme prokázat, že podmínky pro dané výjimky splňujeme fakticky. Že tradice, na kterou se odvoláváme, v naší zemi fakticky dlouho existuje. V konkrétním případě tedy, že v Česku je tradicí, že lidé drží
zbraň pro obranu země. Že s ní pravidelně cvičí. Že jsou součástí
faktických plánů na obranu země. Ale v České republice žádná taková tradice není a nebyla. A nemůžeme tuhle tradici nahradit
tím, že si ji napíšeme do ústavního zákona.
Za druhé ústavní pořádek má být to nejstabilnější v právním
státě. Má být do něj zasahováno jen v nezbytně nutných případech.
Když není pochyb o tom, že vývoj, tradice, změny v dané zemi si
zásah do ústavního práva vyžadují. Ústavní právo neslouží k tomu,
abychom jím někomu posílali vzkazy.
Za třetí samotný text novely zákona, i kdyby ten měl sílu zabránit aplikaci některých ustanovení směrnice, byl formulován
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tak, že by vlastně pomohl málokomu. Kdo je nejvíce ohrožen implementací směrnice? Zejména sportovní střelci, lovci, pořadatelé
historických bitev a podobně. A komu měla změna ústavního zákona garantovat výjimku v držení do budoucna zakázaných
zbraní? Jen tomu, kdo by armádě slíbil, že v případě potřeby se
nechá povolat k plnění úkolů armády. Tedy výjimka by se vztahovala jen na sportovní střelce, myslivce, sběratele, kteří by byli
ochotni slíbit, že v případě potřeby ze sebe udělají vojáky.
Musel jsem si pokládat otázku, proč vlastně někdo navrhuje naprosto neúčinnou a zbytečnou změnu ústavního zákona. Má odpověď je, že tento návrh nebyl nic jiného, než součást předvolební
kampaně. A že jeho podporovatelům vlastně ani nejde o ochranu
střelecké veřejnosti. Ale jen o politické body. Proto navrhnou
rychlé, zdánlivě jasné a jednoduché řešení. Hlavně ať máme odškrtnuto a lidé nám tleskají.
Ale ono to takhle jednoduše nepůjde. Obrana střelecké veřejnosti bude běh na dlouhou trať. Je nesporné, že v EU jsou země,
které se naučily žít naprosto beze zbraní mezi veřejností. A že se
dlouhodobě snaží tento životní styl vnutit i ostatním. A ubránit
se tomu tlaku bude vyžadovat víc než alibistickou změnu ústavního práva. Bude vyžadovat chytrou a vzdornou implementaci.
Bude vyžadovat intenzivní jednání a vyjednávání v rámci EU.
Bude vyžadovat hledání spojenců. A bude také vyžadovat jednotu
politické reprezentace dané země. A právě ta byla bohužel úplně
zbytečně a účelově rozštěpena těmi, kteří přišli s tím, že oni jediní mají geniální a všeléčící recept. A že ti, co s ním nesouhlasí,
patří na druhou stranu barikády. Bohužel honbě za politickými
body byl obětován skutečný společný zájem. Chránit střeleckou
veřejnost.
Václav Láska
člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
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A K T U Á L N Í

L E G I S L A T I V A

DŮVĚRA V OBČANY
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Nejsem, nikdy jsem nebyl a nepředpokládám, že se stanu držitelem či majitelem zbraně. Žiji na
malém městě na okraji Jihočeského kraje, v Mladé Vožici, kde se cítím absolutně bezpečně. Chci,
aby se naprosto bezpečně cítili i všichni občané České republiky. V mé, bezmála dvacetileté kariéře
komunálního politika, se mi vždy vyplatila důvěra v občany. Vím, že žijeme v zemi vzdělaných
osvícených lidí, kteří zároveň velmi dbají na odpovědné chování. Právě odpovědnost chci akcentovat
u lidí, kteří jsou legálními držiteli zbraní.

A

no, důvěra v občany, důvěra v jejich odpovědnost
mne vedla k hlasování pro
návrh předloženého ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.
Většina politiků ráda vykládá o bezpečnosti jako
o prioritě v jejich konání.
Měli jsme šanci tuto tezi
přetavit v konkrétní počin, bohužel, nepovedlo
se a velmi mne to mrzí.
A nyní již věcně, proč
jsem podpořil návrh zákona a učinil bych tak
s čistým a klidným svědomím znovu. Těžko lze oddělit při posuzování návrhu zákona právě
tento návrh od příslušné směrnice EU, která dle mého názoru bezpečnost občanů v ČR oslabuje. Případné schválení návrhu ústavního zákona, a znovu opakuji svůj postoj o velké škodě, že schválen nebyl, by totiž vytvořilo cestu k zajištění vnitřní bezpečnosti
České republiky v souladu s našimi národními zájmy nezávisle na
evropských směrnicích a nařízeních. Náš současný zákon je bohužel přímo podřízen legislativě EU, neboť spadá pod politiku volného trhu.
Přijetí ústavního zákona by umožnilo zařadit uživatele legálně
vlastněných zbraní do politiky bezpečnosti, která je výsostnou
národní kompetencí. Patří a musí patřit k výsostnému právu
každé země si o své bezpečnosti a jejím zajištění rozhodovat na
národní úrovni. Dále jsem přijal za svou tezi, že návrh ústavního
zákona by byl i velice výhodný pro stát. K dispozici zde najednou
bude významná komunita lidí, na které bude mít stát přímý komunikační kanál, o dotyčném bude vědět, že jde o legálního držitele zbraně, který s ní povinně chodí cvičit, umí ji ovládat, zná
zákony, je bezúhonný a spolehlivý. Pokud by, a já osobně nechci
nic přivolávat, nastala krizová situace, stát může tyto lidi využít

mnohem rychleji, než kdyby byl nucen sahat například mezi
dnešní civilní mládež.
Jednoznačně souhlasím s body, které ve svém vynikajícím vystoupení na plénu Senátu zmínil kolega Miloš Vystrčil, kdy právě
příslušníci aktivních záloh cvičí individuálně ve svém volném
čase, střelbu trénují na klonu samopalů vzor 58. Tyto klony již
nebudou moci podle směrnice EU používat. Je zákaz například takovéhoto způsobu dobrovolného cvičení opatřením, které je
v zájmu bezpečnosti České republiky? Odpovídám si, že není,
a stále si dovolím mít na paměti – bezpečnost je politika absolutně
v kompetenci a gesci státu. Návrh ústavního zákona by tedy vytvořil obecně prostor pro přípravu předpisů, které mohly řešit
řadu otázek, ať již uvedené cvičení aktivních záloh, ostrahu strategických objektů, kdy se nemusí dostávat profesionálních kapacit, činnosti mysliveckých spolků, spolků sportovních střelců či
klubů vojenské historie.
Zároveň je férové a nutné uvést, že trestná činnost s legálně
drženými zbraněmi je zcela zanedbatelná a teroristé legálně
držené zbraně nepoužívají vůbec. Pokud národní legislativa upravuje důkladné prověřování zájemců o zbraně, není třeba zpřísňovat jejich držení a Česká republika má jeden z nejlepších zákonů
o zbraních.
Závěrem bych si dovolil pouze vyvrátit některá demagogická
tvrzení, jako ta o potencionálním vzniku nových Lidových milicí
či vytvoření po zuby ozbrojené občanské společnosti. Nic takového
by se v případě přijetí zákona nestalo. Já osobně občanům České
republiky důvěřuji a vůbec netrpím obavou ze zneužitelnosti zákona. Naopak. Bojím se, že nyní po nepřijetí návrhu ústavního zákona a následné implementaci směrnice nelegálních držitelů
zbraní přibude. My Češi jsme přeci národ hrdý a zbraně nikdy neodevzdáváme, a to jak za fašismu, tak i za minulého režimu. Došlo
nepřijetím ústavního zákona ke zlepšení bezpečnostní situace
v zemi? Podle mne rozhodně ne.
Jaroslav Větrovský
člen Ústavně-právního výboru
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R O Z V O J

V E N K O V A

ČESKÝ VENKOV ŽIJE
A INSPIRUJE
Většina obyvatel České republiky žije v menších městech a obcích. Někdo mluví o regionech, jiný
o periferiích. Senátorky a senátoři z velké části zastupují venkov a toto pěkné české slovo má také
„naše“ komise ve svém názvu. A vůbec jej nechápeme jako něco, co by mělo český, moravský
a slezský venkov podceňovat. Ostatně podle kritérií Evropské unie, alespoň těch dotačních, celé
území naší vlasti, kromě Prahy, je považováno za venkov.

T

o, že Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova je svým počtem 21 členů po schůzi Senátu nejpočetnějším orgánem
horní komory českého Parlamentu, svědčí o zájmu senátorek a senátorů o život na venkově. V 11. funkčním období Senátu
se zaměřujeme na spolupráci se Státním pozemkovým úřadem,
Národním památkovým ústavem, řešíme problematiku nedostatku
praktických lékařů, zabýváme se protipovodňovými opatřeními,
ohrožením spodních vod nebo činností spolků a sdružení. Jako je
pestrý a ne vždy jednoduchý život na venkově, stejně pestrá je i činnost naší komise. Podněty ke své činnosti čerpáme nejen z připomínek zaslaných nám z obcí, organizací nebo od jednotlivců, ale
sbíráme je především z výjezdů komise do senátních obvodů, podobně jako tomu bylo v loňském roce na Písecku, Tachovsku,
Chebsku, Opavsku nebo Hodonínsku.
Ve spolupráci s Asociací Entente Florale CZ – Souznění pak pravidelně podporujeme také soutěž o Nejkrásnější nádraží a putovní
výstavu krajů „Má vlast cestami proměn“. Organizátorka obou akcí
ředitelka Asociace Drahomíra Kolmanová nám tyto akce krátce přiblížila. „Soutěž Nejkrásnější nádraží ČR vznikla v roce 2007. Proč
vlastně? V naší zemi máme nejhustší železniční síť na světě, přibližně 10 tisíc kilometrů tratí. Na nich leží na 2,5 tisíce stanic
s 8 tisíci stavbami. Mnohé si uchovaly stopy někdejší slávy. Stavěli
je společnými silami průmyslníci, šlechtické rody, podílela se
města a CK mocnářství. Dodnes je jasně patrné, že kam se dostala
dráha, tam se dostal pokrok, rozvoj podnikání a služeb a s nimi bohatství. Dýchá tu na nás vědomí užitečnosti, úcta k technologiím
a odvaze tvůrců,“ vysvětlila ředitelka Kolmanová s tím, že soutěž
o tento titul je prezentací dobrých příkladů v péči o prostředí že-

Předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil
při předávání ocenění v rámci setkání vítězů Vesnice roku 2017.
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Zástupci nejkrásnějšího českého nádraží 2017 – železniční
stanice Doksy v Libereckém kraji – převzali ocenění v Senátu.

lezničních stanic a zastávek. Do září letošního roku mohou zájemci opět hlasovat, kdo si tento titul zaslouží v novém roce. Slavnostní vyhlášení pak proběhne opět v historických prostorách sídla
Senátu pod záštitou naší komise.
Dejme ale ještě slovo ředitelce Drahomíře Kolmanové. „Výstava
Má vlast cestami proměn začíná vždy v květnu na Vyšehradě. I tato
výstava je poděkováním šikovným lidem s velkým srdcem. Obnovené kapličky, budovy škol, zámky a kláštery, komplexy hospodářských stavení nebo sportovišť, amfiteátry, koupaliště, čekárny –
a v neposlední řadě i výše uvedená vlaková nádraží – jsou nedílnou
součástí důstojného prostředí našeho domova. Tam, kde nás neobtěžují skládky, ruiny a zbořeniště, kde člověk krajinu neničí, ale
souzní s ní, tam je nám dobře. Takový chceme domov. Výstavou
děkujeme všem, kdo jej odpovědně udržují a zvelebují,“ uzavřela
Kolmanová.
Pokud vybereme další naše aktivity, musím zmínit, že pravidelně zaštiťujeme také akci Vesnice roku, v rámci které je mimo
jiné udělováno nejvyšší ocenění Zlatá stuha, které získá obec, jež
se nejlépe prezentuje ve vybraných oblastech, jako je například občanská vybavenost, společenská úroveň či péče o zeleň. V loňském
roce získala první místo v rámci Zlaté stuhy obec Heřmanov
z Kraje Vysočina.
Závěrem mi dovolte Vás – čtenáře časopisu – pozvat na tradiční
Krojované slavnosti, které v letošním roce pořádáme ve Valdštejnské zahradě předposlední květnovou neděli. Opět po roce se budete
moci těšit na přehlídku krojů z celé republiky i vystoupení folklorních souborů.
Miroslav Nenutil
předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
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N O V O R O Č N Í

S E T K Á N Í

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
S NOVINÁŘI

V

politicky napjatém období mezi 1. a 2. kolem prezidentských voleb se letos uskutečnilo tradiční novoroční setkání
senátorů se zástupci médií. Předseda Senátu Milan Štěch
ve svém úvodním projevu oznámil dva možné termíny inaugurace
prezidenta, který při společné schůzi obou komor Parlamentu ČR
složí slib do rukou předsedy Senátu, a to 8. nebo 9. března. (Pozn.
red.: Setkání s novináři se konalo před konáním 2. kola prezident-

Redaktorky České televize Anna Klímová a Anna Martincová
s místopředsedou Senátu Ivem Bárkem (vlevo) a předsedou
Ústavně-právního výboru Miroslavem Antlem.

Místopředseda školského výboru Jiří Růžička hovořil
s redaktorkou Deníku Kateřinou Perknerovou.

ských voleb. Termín inaugurace byl po vyhlášení výsledků voleb
stanoven na 8. března.)
Senátoři dále s novináři diskutovali o celé řadě témat: vedle bilance loňského roku a aktivit senátorů v tomto období hovořili také
o vládě Andreje Babiše a roli Senátu při zákonodárném procesu,
chystaných akcích k výročí založení Československa nebo dalších
senátních iniciativách. Setkání se zúčastnily čtyři desítky novinářů
z centrálních i regionálních redakcí a hojná byla také účast senátorek a senátorů.

TRADIČNÍ SETKÁNÍ
S DIPLOMATY PŮSOBÍCÍMI V ČR

V

úvodu roku zavítali do Senátu velvyslanci z celého světa působící aktuálně na diplomatických misích v Česku. Pozvání
na tradiční novoroční setkání přijal např. nový velvyslanec
USA, velvyslankyně Číny nebo zástupci zemí EU. Předseda Senátu
Milan Štěch jim poděkoval za intenzivní spolupráci se senátními
výbory. Ve svém úvodním projevu uvedl, že situaci na Blízkém východě po porážce ISIS stejně jako napětí na korejském poloostrově
je nezbytné řešit skrze diplomacii a vyjednávání. Ujistil velvyslance,

Velvyslanec Korejské republiky v České republice Moon
Seoung-hyun s předsedou Senátu Milanem Štěchem.

že nadále chce podporovat ekonomickou diplomacii a komentoval
také politický vývoj v Česku. „Pro Senát budou hlavní letošní událostí podzimní volby, kdy se jako každý druhý rok volí třetina senátorů. Mým přáním je, aby se zvýšila účast voličů a aby volili zodpovědně a nepodléhali lacinému populismu,“ řekl Milan Štěch.
Tradiční novoroční setkání s diplomaty se
konalo v Hlavním sále Valdštejnského paláce.

Eva Davidová
tisková tajemnice Senátu
– 19

F O T O R E P O R T Á Ž

AUDIENČN

A

udienční síň uzavírá sled reprezentačních historických prostor 1. patra
měrem přibližně 7,5 metru. Při vstupu upoutá pozornost kopule bohat
v nezměněné podobě. Inventář z roku 1634, který byl sepsán po smrti Alb
-zlatých kožených tapet a krb. Tapety pokrývaly souvisle celý obvod místnosti
forem tak učinilo z tohoto nevelkého prostoru perlu barokního interiéru. Do
a obytných prostor. Navíc je zde ještě třetí vchod v místě, kde v síle zdiva prob
Ten je krytý renesančními intarzovanými dveřmi z původního Trčkovského pa
výzdobu síně reprezentují fresky Čtvero věků doplněné freskami Čtvero denní
Zlatý věk chápe malíř jako výjev z rajské zahrady, kde život plyne v klidu a
práce. Tu symbolizují muži pracující na poli. Bronzový věk znázorňuje příbě
dvou ozbrojenců v dobovém odění. S obrazy Čtvera věků se střídají ve vodo
okřídlených ženských postav, které se vznášejí nad krajinou. K jejich rozliše
hlásná trubka u Jitra, roh hojnosti u Poledne, znaky vítězství a triumfu u Ve
Na vrcholu klenby pak najdeme kruhové pole se scénou z Vulkánovy dílny
časně bůh ohně a ničivé síly. Doprovod jmenovaným freskám tvoří kartuše s v
Ještě více než tyto malby udivují svým provedením stropní štuky. Je to p
různých stupňů plasticity, přitom každé pole je provedeno vždy v mírně odli
V roce 1877 probíhala adaptace reprezentačních prostor Valdštejnského p
Josefu Schulzovi, který patrně podle návrhů Antonia Barvitia nechal stěny vy
byla změněna i výše podlahy a osazen nový krb.
Při poslední rekonstrukci sídla Senátu v 90. letech 20. století byly v Audie
cihelných dlaždic, tzv. topinkové dlažby. Na základě tohoto nálezu zde byla v
daných čtverců byl ve své době symbolem nekonečna.

Při vstupu do Audienční síně upoutá pozornost kopule vyzdobená freskami a štuky
z počátku 17. století. Foto: Damian Prelovšek.

Pozdně renesanční intarzované dveře skrývají úzké šnekové schodiště. V horní
části dveří je zobrazena postava Justicie – bohyně Spravedlnosti – s mečem a
váhami. Unikátní je, že bohyně, která je symbolem soudnictví, je vyobrazena bez
tradiční pásky přes oči.
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Krb s mramorovým orámováním osazený zde v roce 1877. Původní krb
byl pravděpodobně osazen do Předpokoje. Foto: Damian Prelovšek.
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ENČNÍ SÍŇ

prostor 1. patra Valdštejnského paláce. Je to nárožní okrouhlá místnost s průst kopule bohatě vyzdobená štuky a nástěnnými malbami, které se dochovaly
psán po smrti Albrechta z Valdštejna, zde navíc jako výzdobu uvádí šest modroobvod místnosti, snad včetně okenních výklenků. Množství a pestrost užitých
ho interiéru. Do kruhové síně ústí dvoje vchodové dveře – do reprezentačních
v síle zdiva probíhá točité schodiště z přízemní grotty až do podstřeší paláce.
o Trčkovského paláce. Dveře jsou tak starší než Valdštejnský palác. Malířskou
mi Čtvero denních dob, vše patrně dílo Domenica Puglianiho z roku 1628.
t plyne v klidu a bez nepřátel. Stříbrný věk je sice dobou míru, ale také tvrdé
znázorňuje příběh o záhubě Gigantů a věk Železný je charakterizován bojem
střídají ve vodorovných polích fresky denních dob. Jde o alegorické obrazy
. K jejich rozlišení slouží intenzita světla od jitra po temnou noc a atributy:
í a triumfu u Večera a měsíc u Noci.
Vulkánovy dílny. Kovář Vulkán byl známý jako zbrojíř bohů a hrdinů a soutvoří kartuše s vojenskými trofejemi a medailony s namalovanými maskami.
ní štuky. Je to především jejich tvarová pestrost, která zahrnuje celou škálu
ždy v mírně odlišné formě.
Valdštejnského paláce. Úprava Audienční síně byla tehdy svěřena architektu
a nechal stěny vyštukovat a vyzdobit nástěnnými pilastry. Při této příležitosti

Na centrální fresce bůh ohně Vulkán (Hefaistos) zhotovuje zbroj pro Aenea, hrdinu
trojské války, v přítomnosti jeho matky Venuše. V popředí zachycen Amor hrající si
s kovovou sítí.

letí byly v Audienční síni po odkrytí podlahy objeveny pozůstatky původních
nálezu zde byla vytvořena kopie této podlahy. Vzor pootočených do sebe vklá-

rb

Irena Michálková
oddělení vztahů s veřejností Kanceláře Senátu

Ukázka dobového osvětlení – lustr holandského typu.

Bohatá štukatura klenby je dílem stejných autorů jako v Hlavním sále
i sale terreně, tedy Santina Galliho a Domenica Canevalla. Ve výseči
zpodobněn anděl s blesky a Amorovým lukem.
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Jitro z cyklu Čtyři denní doby. Jitro jako okřídlená ženská postava se vznáší nad
rozjasňující se krajinou a pomocí trubky ohlašuje příchod nového dne.
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Z A H R A N I Č N Í

P O L I T I K A

Předseda Senátu Milan Štěch s předsedou Senátu Národního
kongresu Chilské republiky Adrésem Zaldívarem Larraínem.

1/12

1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horská se společně s předsedou
Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Františkem Bublanem
setkala s ministrem obchodu, průmyslu a energetiky Korejské republiky Ungyu Paikem.

14/12

15/1

Předseda Výboru pro záležitosti EU Václav Hampl (vpravo)
a předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
Tomáš Grulich se setkali se starostou Palerma Leolucou Orlandem.

Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost František Bublan jednal na půdě Senátu
s delegací Mezinárodního výboru Červeného kříže a Českého červeného kříže.
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Nový americký velvyslanec v České republice Stephen
King zamířil za jednou ze svých prvních pracovních
povinností právě do Senátu. S předsedou horní komory Milanem
Štěchem jednali mimo jiné i o zapojení velvyslanectví do oslav
připomínek stého výročí založení samostatného Československa.

22/11

5/12

Místopředsedové Senátu Jaroslav Kubera a Ivo Bárek byli součástí senátní
delegace, která se setkala s prezidentem Maďarské republiky Jánosem Aderem.

Místopředseda Senátu Ivo Bárek jednal na půdě horní komory s předsedou
Lidového poradního shromáždění Indonéské republiky Fulkiﬂim Hasanem.
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Jaroslav Zeman
Volební obvod (č. 35) – Jablonec nad Nisou

Můj senátní obvod č. 35 je součástí Libereckého kraje a je tvořen celým okresem Jablonec nad Nisou a velkou částí okresu Semily. Celý volební obvod tvoří 75 měst a obcí, rozloha je 922,8 km2
a největším městem, s téměř 46 000 obyvateli, je Jablonec nad
Nisou.
Semily, okresní město, je druhé největší v mém senátním obvodu. V Semilech nyní žije přibližně 8 500 obyvatel. V blízkosti
města se nachází ojedinělé údolí Jizery, jež patří do Geoparku
UNESCO, nedaleko leží známé Bozkovské dolomitové jeskyně. Dominantou Semil je nedaleká hora Kozákov.
Oblast Jablonecka a Semilska leží na severu Čech a je z velké
části příhraniční (hranice s Polskem). Velkou část tvoří hornaté
terény západních Krkonoš s nejvyšší horou celého Libereckého
kraje Kotlem 1435 m n. m. Je to desátá nejvyšší hora České republiky. Krkonoše přechází směrem na západ do dalších významných
českých hor – do Jizerek. Nejvyšším bodem Jizerských hor v české
části je Smrk s 1124 m n. m.

Předávání medailí na hasičské soutěži v rámci
Integrovaného záchranného systému.

Jizerské hory a Krkonoše jsou oblíbenou turistickou a rekreační
oblastí, a to nejen pro Českou republiku, ale také pro přilehlé Německo a Polsko. V létě jsou tyto hory oblíbeným terénem pro turistické a cykloturistické výpravy. V zimě je v horách vedena upravená síť běžkařských stop nazývaná Jizerská magistrála o délce asi
250 km. Obdobnou síť běžeckých tratí mají i sousední Krkonoše.
V Jizerských horách, v Bedřichově, se každoročně odehrává slavný
dálkový závod v běhu na lyžích – Jizerská padesátka. V mé oblasti
je několik významných zimních středisek s oblíbenými sjezdovkami – Mísečky, Vítkovice, Rokytnice nad Jizerou, Harrachov, Albrechtice v Jizerských horách či Bedřichov.
V našem kraji je možné navštívit řadu rozhleden s krásným výhledem na velkou část České republiky. Mezi nejznámější patří Kozákov, Tábor, Štěpánka, Královka nebo Černá Studnice. Zajímavé
jsou také zříceniny hradů, jako je Kumburk u Lomnnice nad Popelkou, Návarov u Zlaté Olešnice, Frýdštejn nebo Pantheon u Malé
Skály. Velmi oblíbeným místem se stal obnovený areál národní kulturní památky Protržená přehrada. Díky absenci těžkého průmyslu
je celá oblast známá nejčistším ovzduším v republice.
Jablonecko bylo vždy tradičním regionem spojeným s výrobou
skla a bižuterie. Oblast byla velmi známá průmyslovou výrobou
24 –

Obnovená kulturní památka ČR Protržená přehrada.

(automobilka LIAZ, PRECIOSA, Jablonecké sklárny, textilka SEBA
Tanvald, TOFA Albrechtice). Dnes dominuje hlavně automobilový
průmysl, sklářství a bižuterie. Dalším významným odvětvím je cestovní ruch, který pomohl v devadesátých letech minulého století
překlenout složité období privatizace a útlumu textilní výroby,
která byla do roku 1989 dominantní. Také Semilsko utrpělo zánikem velkých textilních továren (Kolora Semily, TOFA Semily,
SEBA Tanvald). Nyní našli obyvatelé v tomto okrese obživu jak
v průmyslu, tak zejména v cestovním ruchu. Našemu regionu se
daří bojovat s vyloučenými lokalitami, které zde začaly vznikat po
roce 2000.
Ve svém senátním obvodě se pravidelně setkávám s místními
starosty a diskutuji s nimi o jejich problémech a potřebách. Snažím se jim pomáhat a hledat řešení. Sám jsem již 12 let starostou
obce Albrechtice v Jizerských horách, takže vím, co práce starosty
obnáší. Na kulturních, společenských a sportovních akcích se setkávám s občany mého regionu, kde spolu probíráme potřeby naší
oblasti.
Ve svém senátním obvodu podporuji finančně a materiálně
různé místní spolky, školy, sportovce a handicapované. Jsem rád,
že téměř na 1600 občanů se zajelo podívat za mnou do Senátu, kde
jsem jim mohl ukázat, jak pracují senátoři. Mohli si také prohlédnout nádherné prostory Valdštejnského paláce a přilehlých zahrad.
Chtěl bych všechny čtenáře časopisu srdečně pozvat k nám. Jak
se říká na Semilsku: „Přiďte pobejt!“.

Tradiční soutěž pro děti Týden české hračky pořádaná senátorem
Zemanem. Každým rokem se zúčastní cca 500 soutěžících.
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Jan Žaloudík
Volební obvod (č. 55) – Brno-město?

Proč v titulku uvádím název obvodu 55 Brno-město s otazníkem? Tento obvod je jedním ze čtyř brněnských senátních volebních obvodů, ale na rozdíl od tří ostatních obvodů městských je
regionem typicky venkovským. Z města k němu patří jen periferní
sídliště Bystrc a příměstské okolí brněnské přehrady. Ve skutečnosti je tvořen asi stovkou obcí typického moravského a horáckého
venkova, jejichž obyvatele jistě mrzí, že jsou administrativně vnímáni jen jako jakýsi apendix města Brna. Mlčky a statečně nesou
tuto křivdu, která by zasloužila změnu názvu na obvod Brno-venkov, aby tak lépe odrážel realitu. Stávajícím administrativním určením, ovšem i životem, jsem tedy senátorem metropolitně-venkovským, jakkoli to zní neobvykle. Co se šustne v Brně, mívá
nicméně odezvu v jeho venkovském okolí a naopak. Záviděníhodný
volební obvod 55 je pestrý geograficky i místopisně.

Mládí vpřed, ale rovněž respekt, úctu a péči seniorům.
Náš region docela hezky dbá na domovy pro seniory
i další ústavy sociálních služeb.

Ač zčásti příměstský, jak již bylo uvedeno, je povahou hlavně
venkovský. Kopcovitý a lesnatý, dosti členitý, sice napojený na
úsek dálnice D1, ale mnohde těžící z půvabů i dopravních strastí
odlehlosti. Pomineme-li západní okraj Brna, zahrnuje rázovitá
města Tišnov na severu, Rosice uprostřed a Ivančice na jihu. Zmínit lze i Oslavany jako dřívější hornické centrum, nyní už jen
s haldou zarůstající pýrem. Kdo by soudil, že jde jen o městečka,
měl by poznat jejich význam, protože všechna se pyšní bohatou
historií, dobrou občanskou vybaveností a intenzivním životem
hospodářským i kulturním. Jsou zde také čtyři gymnázia, po
mnohá desetiletí již plnící roli venkovských univerzit, které svou
produkcí sytí četné vysoké školy, hlavně v Brně. Ostatně bydlet
blíže přírodě v obcích obvodu Brno-venkov a pracovat nebo studovat v Brně je obvyklé a příjemné pro mnohé starousedlíky i aktuálně atraktivní pro ty, kteří zde nově budují svá sídla. Kancelář
senátora je umístěna v Rosicích u Brna, v geometrickém středu

Pro nás, družné občany moravského venkova, jsou blízkými přáteli také
zvířata. Někdy se hovoří o dělení na „chovné“ a „tažné“. Po čtyřiceti letech
práce ve státní nemocnici, desetiletí práce ve vedení veřejné vysoké školy
a sedmi letech senátní činnosti stále přemýšlím, kdo z nás je vlastně jen
chovný a kdo jenom tažný. Mám pocit, že jsme většinově stále v tahu a do
chovu zařazováni jen příležitostně.

regionu, v blízkosti D1, aby byla dobře dostupná dopravně a respektovala rovnováhu i sociální různost regionu. Hodně nám tady
u Brna a na celé jižní Moravě záleží na dobrém fungování poměrně příkladného systému integrované dopravy, ale také na
opravách členitých místních komunikací. Celá desetiletí se tady
hovoří ve variantách o napojení silniční radiály R43 z D1 od Brna
k severu. Všichni by ji rádi, ale lépe aby nevedla přes jejich katastry. Takže trvá plánování i občanská diskuze, akcentovaná předvolebně, podobně jako vize brněnského nádraží. Náš obvod je ideální také pro relaxační a aktivní turistiku tuzemců i cizozemců,
pro cyklistiku, sportování, houbaření i rybaření. Vinařsky je náš
region spíše v roli konzumenta než producenta, ač jeho jihovýchodní hranici vinohrady lemují. Málokdo ví, že do Brna lze přijet
naším obvodem také klidnou lodní dopravou po přehradě z Veverské Bitýšky pod hradem Veveří až k sídlišti Bystrc. Půvabnou
brněnskou přehradu se podařilo úspěšně vyčistit v roce 2012, je
však dále třeba odstraňovat všechny okolní zdroje znečišťování
řeky Svratky. Popis senátního volebního obvodu by však neměl
zastřít jeho přirozenou provázanost života se sousedícími obvody
brněnskými, blanenským, žďárským, třebíčským, znojemským
a vyškovským, s nimiž tvoří funkční celek. Závěrem lze ujistit, že
v obvodu 55 je radost žít, pracovat, toulat se i být volen.

Naše mladá demokracie nepochybně potřebuje pro rozvoj hlavně
mladé a hlásící se. Zde je foto z diskuze mladých s dědou
senátorem v regionální senátní kanceláři v Rosicích u Brna.
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Místopředseda Senátu Jiří Šesták inicioval další setkání se starostkami
a starosty, kteří jsou ve svých úřadech nepřetržitě dvacet a více let.

23/11

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva
a petice uspořádal v Senátu veřejné slyšení „Slušný
člověk, slušnější svět“. Vystoupili zde mezi jinými místopředseda
výboru Jiří Růžička a ministr školství Stanislav Štech.

26/1

8/12

Pod záštitou místopředsedy Senátu Jiřího Šestáka se konala
konference k 25. výročí přijetí Ústavy České republiky.
Konference byla zaměřena na téma občanského vzdělávání k demokracii.

Při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti zorganizovala
Federace židovských obcí v ČR pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha vzpomínkové setkání. Mezi hosty
byli nejenom pamětníci a představitelé českého Parlamentu, ale i například pražský arcibiskup Dominik Duka.
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Ve Valdštejnském paláci byly předány ceny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.
Autory nejlepších lékařských publikací za rok 2016 ocenil také předseda Senátu Milan Štěch.

17/1

Předseda Senátu Milan Štěch spolu s dalšími senátory přivítal v sídle horní komory Parlamentu
jako každý rok vítěze a organizátory dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR.

2/11

V prostorách Valdštejnského paláce se uskutečnila konference k nedožitým 90. narozeninám
Jaroslava Šabaty s názvem „Dějiny přece jen velkým příběhem jsou“.

28-chvala-peticim 8.2.18 11:07 Stránka 28

P E T I C E

V

S E N Á T U

CHVÁLA PETICÍM
Základním politickým právem každého občana naší republiky je právo petiční. Vyplývá z obecného
ustanovení stěžejního dokumentu o lidských právech, Všeobecné deklarace lidských práv, která
byla schválena Valným shromážděním OSN 10. prosince roku 1948 a k níž se hlásíme.

J

e potřeba zdůraznit, že toto datum je významné nejen vzhledem
k této deklaraci, ale zejména proto, že o osm let později se ve
stejný den a měsíc narodil současný předseda senátního Výboru
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. I když právo petiční není v Deklaraci přímo formulováno, vyplývá z jejího obecného
ustanovení, že každý má právo prostřednictvím svých volených zástupců podílet se na vládě své země. A právo petiční je jednou z možností, jak tak činit. Peticí totiž občané chtějí zvýraznit svým voleným
zástupcům problém, který je podle nich závažný, případně zákonem
špatně ošetřený a kterého si zástupci lidu třeba nevšimli, nechtěli
všimnout nebo odkládají jeho řešení. Petice tak vytváří pro příslušné
orgány zpětnou vazbu a zprostředkovává kontakt s občany.
Kdo by se chtěl seznámit s konkrétními pravidly pro podávání
petice v našem právním prostředí, najde je v zákoně č. 85/1990 Sb.,
o právu petičním, kde je mimo jiné stanoveno, že petičnímu právu
nesmí být nikomu bráněno. Jelikož však realizace petice je poměrně náročná práce a spolkne mnoho času, každý by měl důkladně zvážit, jestli problém, na který chce upozornit, je opravdu
natolik zásadní, že úsilí, pro něj vynaložené, mu stojí za to.
Náš výbor se zabývá každou peticí, kterou obdrží, byť by měla
jeden jediný podpis. V loňském roce jsme se vypořádávali s 12 peticemi. Některé z nich byly tzv. „velké“, což jsou ty, které obsahují
více než 10 tisíc podpisů. Tato početní hranice je velmi důležitá,
poněvadž skýtá záruku, že peticí se bude zabývat nejen náš výbor,
ale také celé plénum Senátu. Tři z „velkých“ petic, které jsme projednávali, byly veřejností a médii obzvláště sledovány. Jednalo se
o petici proti regulaci soukromých zbraní a obranných prostředků
ze strany EU, petici za změnu tzv. protikuřáckého zákona a petici
za zrušení elektronické evidence tržeb. Uvedené petice upozorňovaly na věci, které rezonují ve společnosti, jsou závažné a lidé
k nim zaujímají rozmanité postoje. Jsou právě dobrým příkladem
toho, kdy stojí za to vyvinout petiční úsilí. Z dalších zajímavých
petic, které nám přistály na stole, bych ještě zmínil petici proti
zneužití a vývozu do zahraničí Slovanské epopeje Alfonse Muchy,
což je rovněž ožehavý problém hodný patřičné pozornosti.
Jakým způsobem se bude petice řešit, je v největší míře v rukou
zpravodaje, kterým se stává některý ze senátorů, člen našeho výboru. Ten zváží a naplánuje, koho budeme žádat o odborné stanovisko, zda se uspořádá v této věci veřejné slyšení v Senátu, koho
pozveme na zasedání našeho výboru či jaká další šetření se provedou. Vždy jsou na zasedání výboru samozřejmě přítomni zástupci
petentů, kteří seznámí členy výboru se svou záležitostí. Jakmile
výbor usoudí, že má dostatek poznatků pro rozhodnutí, vydá usnesení, jež v případě, že se jedná o „velkou“ petici, slouží jako výchozí materiál pro její projednávání na plénu Senátu.
28 –

První peticí, kterou jsme převzali na začátku letošního roku
a kterou se budeme v nejbližším čase zabývat, je petice za kvalitní
podmínky ve vzdělávání. Také nás čeká práce na petici, přijaté na
sklonku loňského roku, týkající se environmentální otázky, konkrétně znehodnocování zdroje pitné vody těžbou štěrkopísků. Obě
petice obsahují více než deset tisíc podpisů, takže jsou zařazeny do
kategorie „velkých“.
I během následujícího roku může každý uplatnit své petiční
právo a obrátit se s peticí na náš výbor. Musím říci, že mnohým
petentům jsem vděčen za to, že mě přinutili proniknout do problematiky, kterou jsem se nikdy příliš nebo vůbec nezabýval. Těším
se, že i v letošním roce budou přicházet petenti se zajímavými tématy a já si budu moci – a doufám, že i ostatní mí drazí kolegové
senátoři – dále rozšiřovat svoje obzory, což pravda pro zákonodárce
jistě není na škodu.
Zdeněk Papoušek
předseda Výboru pro vzdělávání, vědu,
kulturu, lidská práva a petice
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ZAHRANIČNÍ AKTIVITY
V ZÁVĚRU ROKU:
RAKOUSKO, MAĎARSKO
A SÚDÁN¦
Předseda Senátu navštívil v závěru roku 2017 dvě důležité partnerské země: Rakousko a Maďarsko.
Do Vídně přijel na oficiální pozvání předsedy Spolkové rady (obdoba českého Senátu) a do Budapešti
pak odcestoval na jednání předsedů parlamentů zemí Visegrádské skupiny (ČR, Slovensko, Polsko
a Maďarsko). Súdán pak navštívil senátní Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

e Vídni se předseda Senátu Milan Štěch sešel s vedením Spolkové rady a také jednal s místním starostou Michaelem Häuplem. Mezi jinými diskutovali o povolební situaci v obou zemích a také o vývoji v EU, včetně dopadu brexitu na země střední
Evropy.

V

nančně nepodílíme na jejich začleňování do společnosti, patřilo
odmítání migrace mezi hlavní body předvolební kampaně,“ uvedl
Milan Štěch a avizoval, že Senát je připraven zastavit populistické
návrhy zákonů, které by ohrožovaly demokratické principy naší
země.

Rozdílná úroveň života v ČR a Rakousku

Z Vídně do Budapešti

„Od mé první návštěvy Linze v roce 1990 se rozdíl mezi našimi zeměmi výrazně zmenšil. Naši občané mnohdy zapomínají, jak velké
rozdíly byly například mezi úrovní života v Česku a Rakousku před
30 lety, tedy jak významný růst životní úrovně Česko zaznamenalo
v minulých desetiletích. Některé problémy se ale stále nedaří řešit,“
uvedl předseda Štěch při jednání s Edgarem Mayerem, předsedou
Spolkové rady. Hovořili také o koordinaci příprav vzpomínkových
akcí k výročí 100 let od konce 1. světové války a dalších, na kterých
se v roce 2018 bude Rakousko spolupodílet.
Milan Štěch se také setkal s Čechy žijícími v Rakousku. Nejen
jim, ale i svým rakouským partnerům vysvětloval povolební situaci
v ČR, kde o uspořádání poměrů v nové sněmovně nejčastěji rozhodují společně poslanci ANO, SPD a KSČM. „Přestože v ČR na
rozdíl od Rakouska nepotkáváme na ulicích migranty ani se fi-

Milan Štěch se společně s předsedou Poslanecké sněmovny Radkem
Vondráčkem zúčastnili jednání Visegrádské skupiny v Budapešti.
Předseda Senátu vyzval své kolegy ze zemí V4, aby motivovali
reformní a modernizační úsilí zemí, které mají ambice vstoupit do
EU. „I pro nás byla perspektiva členství velkou motivací. Když země
západního Balkánu, především Albánie nebo Makedonie, budou
plnit stanovená kritéria, neměla by Unie klást další podmínky.
Právě naše země by měly nahlas jejich úsilí podporovat a oceňovat,“ řekl Milan Štěch svým kolegům v Budapešti.
Šéfové parlamentů zemí V4 se shodli na tom, že možnost vstupu
Turecka do EU po vývoji v této zemi není aktuální. Předseda Štěch
na jednání kritizoval NATO, které nevyřešilo válečný konflikt na
Kypru.

Zahraniční aktivity mimo EU
Ve stejné době se uskutečnila další zahraniční cesta senátorů – tentokrát delegace Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí pod vedením místopředsedy Senátu Ivo Bárka zavítala do afrického Súdánu. Součástí delegace byla archeologická
mise Národního muzea, která působí v oblasti Wad Ben Naga,
a podnikatelská mise. Senátoři se zúčastnili podnikatelského fóra
v Chartúmu za účasti zástupců českých a súdánských firem.
V rámci návštěvy proběhla pracovní jednání v Radě států (Senát)
i v Národním shromáždění (sněmovna), na ministerstvech pro archeologii, životní prostředí či zahraničí.

Milan Štěch s vedením rakouské Spolkové rady.

Eva Davidová
tisková tajemnice Senátu
– 29
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VO č. 3 – Cheb

Jana Evangelisty Purkyně, věnovaný k jeho
230. výročí narození, který se uskutečnil
7. prosince 2017 v Senátu PČR pod záštitou
předsedy Senátu Milana Štěcha. V bloku
„Purkyňovy zásluhy, objevy a dnešek“ vystoupila se svým příspěvkem „Purkyňovy objevy jako základ moderního neurovědního
výzkumu“.

MIROSLAV NENUTIL
Na konci prosince se v Boru na Tachovsku
odehrál tradiční turnaj ve stolním tenise
O pohár senátora Miroslava Nenutila. Vítězem turnaje se stal odchovanec domácího
oddílu TJ Sokol Bor Roman Dráždil. Borskému oddílu se díky dlouholeté práci s mládeží podařilo vybudovat skvělou pověst na
celorepublikové úrovni a vychovat několik
generací úspěšných hráčů.

VO č. 22 – Praha 10
Senátor Jan Látka (uprostřed) při slavnostním
otevírání sportoviště pro studenty SOŠ a SOU
Sušice.

které je zván řediteli těchto škol. Senátor
Látka se snaží podporovat především problematické učňovské školství.

VO č. 12 – Strakonice
KAREL KRATOCHVÍLE

Senátor Miroslav Nenutil spolu se starostou
Boru Petrem Myslivcem předávají pohár vítězi
turnaje.

VO č. 8 – Rokycany

Přestože měl senátor Karel Kratochvíle
závěr loňského roku pracovně nabitý, snažil
se najít si volnou chvíli, aby stejně jako řada
obyvatel dvanáctého senátního obvodu taktéž navštívil různé adventní programy. Jednou z akcí, kterou si ujít nenechal, byl výpravný živý betlém konaný 23. prosince
v Písku pod věží děkanského kostela.

RENATA CHMELOVÁ
Celkem 17 800 Kč se podařilo vybrat pro
Diakonii Praha – Stacionář Ratolest na 3. benefičním večeru, který v prosinci uspořádala
senátorka Renata Chmelová spolu se zastupiteli Koalice VLASTA na Praze 10. Během
vystoupení chrámového sboru Pražští pěvci
ve Vršovickém divadle MANA přispěli posluchači koncertu krásnou částkou 7 800 Kč,
dalších 10 000 Kč pak věnovala sama senátorka Renata Chmelová v rámci svého pravidelného příspěvku potřebným organizacím.

MILADA EMMEROVÁ
V listopadu 2017 pokřtila senátorka Milada
Emmerová svoji knihu s názvem „Případ
Sestra smrt“. V knize popisuje pravdivý případ zdravotní sestry, která byla obžalovaná
z vražd šesti pacientů v rumburské nemocnici. Právě odborný názor paní senátorky, se
kterým kontaktovala obhájkyni obžalované
zdravotní sestry, nakonec dopomohl k jejímu osvobození. Kniha byla vydána nakladatelstvím NAVA v Plzni za finančního přispění z dotačního programu Krajského
úřadu Plzeňského kraje.

3. benefiční večer Koalice Vlasta pro Ratolest,
18. 12. 2017, Vršovické divadlo MANA.

VO č. 27 – Praha 1
VÁCLAV HAMPL

Senátor Karel Kratochvíle při návštěvě živého
betlému v Písku.

VO č. 20 – Praha 4
EVA SYKOVÁ
Senátorka Eva Syková se zúčastnila
28. kongresu České lékařské společnosti

Dne 12. 12. 2017 vystoupil Václav Hampl
na zastupitelstvu Prahy 1. Společně s občany, zastupiteli i poslanci se vyslovil pro
odpovědné projednání diskutabilního koncesního řízení k provozování spádové nemocnice pro Prahu 1 i 7 Na Františku. Koalice na Praze 1 ale neumožnila ani zařazení
bodu do programu, což jen zvýšilo nevoli
nejen mezi přítomnými občany, kteří společně s opozicí již nyní připravují sběr podpisů k vyhlášení místního referenda.

Senátorka Milada Emmerová podepisuje knihu
děkanovi profesoru Borisovi Kreuzbergovi.

VO č. 11 – Domažlice
JAN LÁTKA
Velmi častou a příjemnou součástí práce
senátora Jana Látky jsou návštěvy základních a středních škol při různých akcích, na
30 –

Senátorka Eva Syková při svém vystoupení na
28. kongresu České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně.

Jednání na zastupitelstvu Prahy 1.
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VO č. 28 – Mělník
PETR HOLEČEK
Senátor a starosta Petr Holeček považuje
za důležité ctít tradice, které aktualizují
hodnoty svobodné a demokratické společnosti. Podzim byl krásně hektický: adventní
a charitativní akce, připomínání 17. 11. i odkazu bývalého prezidenta Václava Havla
i mnoho dalších občanských aktivit bez fotografů a kamer. Novoroční výstup na Říp
i zasazení Lípy republiky budiž jedním a tím
samým – identitou zdravé hrdosti postavené
na odkazu našich moudrých předků.

pomenuli si dosud žijící válečné veterány
a položili květiny k vloni odhalené pamětní
desce dvěma slánským rodákům a letcům
RAF – Felixi Arnoštu Hellerovi a Josefu Berounskému. Slánská malířka Lada Doupovcová vytvořila k události grafické listy a podarovala senátora.
VO č. 33 – Děčín
ZBYNĚK LINHART
V pondělí 11. 12. 2017 proběhla v senátní
kanceláři Zbyňka Linharta vernisáž výstavy
betlémů a vánočních tradic. Až do Tří králů
byla zaplněna senátní kancelář celou řadou
betlémů a různých předmětů, spojených
s vánočními svátky, v nádherném aranžmá
manželů a hostitelů Hulánových. Na vernisáži promluvila o betlémech a řezbářích
Ester Sadivová z Rumburského muzea a zazpíval pěvecký sbor Náhodou Varnsdorf. Výstavu navštívily stovky lidí.

zasedání na Českolipsko, aby jim mimo jiné
odhalil zajímavosti regionu. Návštěva se nemohla nést v jiném duchu než v seznámení
se sklářským řemeslem. Senátoři navštívili
v Evropě nejstarší sklářskou školu v Kamenickém Šenově a hlavně Živnostníka roku
Libereckého kraje 2017 Jiřího Pačinka. Ten
pracuje se sklem už od svých 15 let. Do roubenky se za jeho kousky vytaženými z pece
sjíždějí umělci z celého světa.

VO č. 37 – Jičín
TOMÁŠ CZERNIN
V adventním čase, konkrétně 20. 12.
2017, se senátor Tomáš Czernin setkal v Nízkoprahovém klubu Exit se zaměstnanci Oblastní charity Jičín. Ti pomáhají dětem
a mladým lidem zvládat obtížné životní situace a učí je tyto situace zdolávat samostatně. Během debaty si senátor s jejími zaměstnanci také vyměnili své zkušenosti
v pořádání charitativních projektů.

Návštěvníci výstavy si mohli prohlédnout
rozmanité betlémy.
Senátor Czernin se zaměstnanci Oblastní charity
Jičín.
Senátor Petr Holeček zasadil spolu s Klubem
českých turistů Lípu republiky.

VO č. 29 – Litoměřice

VO č. 36 – Česká Lípa
JIŘÍ VOSECKÝ
Ještě před Vánoci pozval senátor Jiří
Vosecký své kolegy z klubu STAN na výjezdní

EMILIE TŘÍSKOVÁ
Dne 6. 10. 2017 byl v Nymburce za účasti
senátorky Emilie Třískové slavnostně otevřen denní stacionář, který bude v rámci
nově vzniklé rezidence Labské Terasy sloužit

HASSAN MEZIAN
V sobotu 11. 11. si ve Slaném připomněli
tradiční Den válečných veteránů. Na akci nechyběl senátor Hassan Mezian a společně zavzpomínali na oběti válečných konfliktů, při-

Senátor Hassan Mezian s grafickým listem ke Dni
válečných veteránů od malířky Lady Doupovcové.

VO č. 42 – Kolín

Jiřímu Pačinkovi přirostlo sklo k srdci už na
učilišti v Novém Boru.

Senátorka Emilie Třísková slavnostně otevřela
denní stacionář v Rezidenci Labské Terasy
v Nymburce.

– 31
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klientům z Nymburka a blízkého okolí. Provoz denního stacionáře a péči o jeho klienty
budou zajišťovat zaměstnanci Centra sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.
„Jsem velmi ráda, že právě v Nymburce
vzniklo zcela nové zařízení tohoto typu,“
říká senátorka Emilie Třísková.

VO č. 43 – Pardubice

K A L E I D O S K O P

Jde o setkání osobností ze světa politiky,
vědy, kultury i duchovní oblasti. „Novoroční
období je příležitostí k zamyšlení o směřování naší společnosti. Zároveň chceme podpořit Tříkrálovou sbírku Charity ČR a dát
prostor k prezentaci aktivit podporovaných
z této sbírky,“ uvedl Petr Šilar, předseda
klubu. Příspěvky, které byly v Senátu vybrány, tradičně podpoří záměry Arcidiecézní
charity Praha.

MILUŠE HORSKÁ
Škola Svítání převzala k 25. narozeninám
ocenění Duhové křídlo. To patřilo její zakladatelce, ředitelce a 1. místopředsedkyni Senátu Miluši Horské za celoživotní práci s postiženými lidmi. Nově škola začala také se
sociálním podnikáním.
„Musíme se starat, aby byli tito lidé zaměstnatelní a nežili v odloučení. Těší mě, že
byl přijat můj pozměňovací návrh na zvýšení
státního příspěvku pro zaměstnavatele na
mzdy pro handicapované,“ řekla M. Horská.

VO č. 48 – Rychnov nad Kněžnou
MIROSLAV ANTL
Senátor Miroslav Antl přijal pozvání starosty Jiřího Svatoše a v pátek 17. 11. přijel
do Dobříkova na křest knihy o obci. Během
křtu se promítaly fotografie obce z minulého
století, které provázel slovem Radim Urbánek, a také se hodně vzpomínalo. Sál sokolského klubu byl zaplněný do posledního
místa a mnozí Dobříkováci využili návštěvu
Miroslava Antla k získání jeho věnování
a podpisu do nové knihy.

Jaromíra Vítková společně s aktéry besedy
k výstavě Václava Havla.

měřila na půlstoletí perzekuce selského
stavu a byla k vidění během druhé poloviny
listopadu v Muzeu regionu Boskovicka. Od
2. 12. ve sklepních prostorách Radnice probíhala výstava o osobnosti Václava Havla.
Obě výstavy jsou důležité pro pochopení historie i současného společenského dění.

VO č. 51 – Žďár nad Sázavou
FRANTIŠEK BRADÁČ
Pět let fungování v novém areálu mají za
sebou Technické služby města Velké Meziříčí. Stěhování do nových prostor se připravovalo ještě v době, kdy byl starostou města
František Bradáč. Proto se nyní už jako senátor přišel přesvědčit, jak se podniku daří.
S ředitelem Jaroslavem Mynářem živě diskutovali o situaci na trhu s odpady a prohlédli si technické vybavení, včetně zázemí
pro zaměstnance. Nové prostory výrazně přispěly k rozvoji společnosti.

Miluše Horská přebírá cenu za celoživotní práci
z rukou vedoucí Poradny Národní rady osob se
zdravotním postižení ČR v Pardubicích Radky
Svatošové.

Senátor Miroslav Antl a starosta Dobříkova Jiří
Svatoš při křtu knihy o Dobříkově.

VO č. 49 – Blansko
VO č. 46 – Ústí nad Orlicí
PETR ŠILAR
Tříkrálovou snídani pořádal Senátorský
klub KDU-ČSL a nezávislí letos již po osmé.

Tři králové zavítali do Senátu.

32 –

JAROMÍRA VÍTKOVÁ
Hned dvě výstavy díky spolupráci Ústavu
pro studium totalitních režimů a senátorky
Jaromíry Vítkové proběhly v závěru roku
v Boskovicích. Výstava Rozkulačeno! se za-

Senátor František Bradáč a ředitel Jaroslav
Mynář (vpravo) při prohlídce Technických
služeb města Velké Meziříčí.
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VO č. 52 – Jihlava
MILOŠ VYSTRČIL
Vysoká plastika s názvem Smíření, kterou
vytvořil umělecký kovář Leopold Habermann, nově zdobí náměstí Větrného Jeníkova u kostela Narození Panny Marie. Posvěcena byla před bohoslužbou v neděli 12. 11.
2017. „Fungující obce či městyse se poznají
i podle toho, do jaké míry se kromě tolik potřebných oprav silnic, domů nebo výstavby
chodníků či třeba třídění odpadů věnují i duchovnímu rozvoji obce. I proto jsem rád, že
ve Větrném Jeníkově dnes došlo k odhalení
a posvěcení plastiky Smíření,“ uvedl senátor
Miloš Vystrčil, který se akce zúčastnil.

Brno. Jak se totiž ukazuje, stejně tak jako
nemají dva lidé totožné otisky prstů, nemají
pravděpodobně ani stejné nádory. Koncert
provázely písně ze známých muzikálů.

VO č. 59 – Brno-město
ELIŠKA WAGNEROVÁ
V pátek 17. 11. 2017 se senátorka Eliška
Wagnerová zúčastnila pietní akce v rámci
Dne boje za svobodu a demokracii na Rašínově ulici v Brně, která připomíná nejen listopadové události roku 1989, ale také studentský odpor proti nacistické okupaci
v roce 1939. Tradičního setkání se účastnili
jak představitelé města Brna, státních institucí, tak zástupci univerzity, ale i široká veřejnost.
Kameny zmizelých, Stolpersteine, se vkládají
do chodníků před místa, jejichž obyvatelé byli
deportováni do nacistických koncentračních
táborů.

Pár slov senátora Miloše Vystrčila před
posvěcením plastiky Smíření ve Větrném
Jeníkově, kterým naslouchají zleva páter Ivo
Valášek, starostka městyse Martina Lisová
a umělecký kovář Leopold Habermann.

borů. Z celkem 3 508 osob včetně dětí přežilo jen 295. Rád bych poděkoval všem dárcům a účastníkům pokládání, jimž jsem připomněl, že i dnešní doba může zlu nahrávat.
Eliška Wagnerová s brněnskými starostkami
a občany při připomínce událostí 17. listopadu.

VO č. 62 – Prostějov
VO č. 58 – Brno-město

VO č. 61 – Olomouc

JIŘÍ DUŠEK

LUMÍR KANTOR

Poslední listopadovou neděli – za účasti
senátora Jiřího Duška – proběhl v brněnském centru Semilasso koncert Nadačního
fondu dětské onkologie Krtek. Celý výtěžek
335 439 korun byl věnován na podporu personifikované diagnostiky a léčby zhoubných
nádorů na Klinice dětské onkologie FN

Ve spolupráci s Židovskou obcí Olomouc
jsem uspořádal sbírku na kámen Stolperschwelle, který rozměry odpovídá šesti kamenům Stolpersteine. Byl umístěn před Základní školu v Hálkově ulici v Olomouci,
odkud v roce 1942 odjely čtyři transporty do
Terezína a odtud dál do vyhlazovacích tá-

Jitka Čvančarová a její hosté se postarali o nezapomenutelný hudební zážitek.

BOŽENA SEKANINOVÁ
V Hradčanech-Kobeřicích na Prostějovsku proběhl 2. ročník sokolnického setkání
s názvem Zažij kulturní dědictví lidstva.
Myslivci hospodařící v honitbě Předina–Kobeřice nabídli široké veřejnosti možnost stát
se přímými aktéry celé události a na vlastní
oči pozorovat orla skalního, jestřába lesního
či káně Harissovo přímo při lovu. „Výborná
atmosféra mezi sokolníky, lovci a hlavně diváky v průběhu přehlídky i během lovu vytvořila zážitkový a dokonale strávený víkend
s přáteli v přírodě,“ uvedla senátorka Božena
Sekaninová.

První lov patřil sokolníkům a jejich opeřeným
spojencům.
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K A L E I D O S K O P

VO č. 72 – Ostrava-město
PETER KOLIBA
TONAK a.s. se sídlem v Novém Jičíně
patří k největším a nejvýznamnějším světovým výrobcům pokrývek hlavy s tradicí delší
než 200 let. Výrobní program zahrnuje širokou škálu kloboučnických výrobků, především plstěných klobouků, polotovarů a pletených pokrývek hlavy, které vyváží do více
než 50 zemí světa. Při prohlídce celého výrobního procesu měl pan senátor možnost
vidět náročnost výroby plsti s vysokým podílem dokonalé řemeslné ruční práce.

Slavnostní kladení věnců u hrobu armádního generála Bohumila Bočka.

VO č. 66 – Olomouc
ALENA ŠROMOVÁ
Senátorka Alena Šromová se v obci
Dubicko zúčastnila vzpomínkového aktu
u příležitosti 65. výročí úmrtí armádního generála Bohumila Bočka, konaného za přítomnosti nejvyšších představitelů Armády
České republiky v čele s náčelníkem Generálního štábu AČR Josefem Bečvářem. Po
bohoslužbě sloužené hlavním kaplanem
AČR proběhl na místním hřbitově pietní akt
s kladením věnců.

VO č. 68 – Opava
VLADIMÍR PLAČEK
Centrum sociálních služeb (CSS) Hrabyně pořádalo již IV. ročník literární a výtvarné soutěže „Cena Arnošta Chamráda“.
Záštitu nad celou akcí přijal senátor PČR
a zároveň i ředitel CSS Hrabyně Vladimír
Plaček. Tento rok na téma „Láska“ soutěžili

Centrum sociálních služeb v Hrabyni pořádalo
již IV. ročník literární a výtvarné soutěže.
Senátor Plaček předává ocenění.
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nejen klienti CSS Hrabyně, ale i jiných pobytových zařízení. Cílem soutěže, jenž se
těší velké oblibě, je vytvářet prostor pro kulturní aktivity klientů pobytových zařízení.

VO č. 69 – Frýdek-Místek
JIŘÍ CARBOL
V říjnu se v Ostravě uskutečnilo vyhlášení
celostátní soutěže Rekordy handicapovaných hrdinů, za podpory senátora Jiřího
Carbola. Tento projekt, realizovaný magazínem Vozka, má za cíl přispívat k informování veřejnosti o aktivitách lidí se zdravotním postižením. „Chci vyjádřit obdiv všem
oceněným za to, co dokázali, včetně toho, že
jsou ve složitých životních situacích vzorem
pro ostatní,“ řekl senátor.

Senátor Peter Koliba s předsedkyní
představenstva paní Lenkou Urbánkovou
Jarešovou při prohlídce společnosti TONAK
v Novém Jičíně.

VO č. 74 – Karviná
PETR VÍCHA
Svazek měst a obcí Karvinska (SMOOK)
jednal v Bohumíně. Mezi hlavní témata,
která starostové řešili, patřil například zákon
o střetu zájmu nebo problematika odpadů
a jak s nimi naložit po roce 2024, kdy skončí
skládkování. O aktuálním stavu probíraných
témat v Senátu informoval zástupce obcí senátor a starosta Bohumína Petr Vícha. Starostové se shodli na tom, že v odpadové problematice panuje chaos a chybí koordinace.
Uvítali by větší roli Moravskoslezského kraje.

Senátor Jiří Carbol s vítězkou celostátní soutěže
Hrdinové handicapu Karolínkou Dejovou, její
pěstounkou a Eliškou a Honzíkem, kteří se spolu
s Karolínkou zúčastňují tanečních vystoupení.

Jednání starostů Karvinska v Bohumíně.
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Silvestrovské setkání na Pepčíně.

Senátoři Radek Sušil a Miroslav Antl při besedě se studenty gymnázia.

skytli tuhé i tekuté občerstvení z přinesených zdrojů. K tradici patří také zvon, při
jehož tónu lidé vyslovují svá novoroční přání
a předsevzetí.

VO č. 75 – Karviná
RADEK SUŠIL
Na pozvání senátora Radka Sušila navštívila dne 5. 12. 2017 skupina studentů z karvinského gymnázia sídlo Senátu. Studenti se
zúčastnili besedy se senátorem Sušilem,
který je zároveň místopředsedou Ústavněprávního výboru Senátu. Vzácným hostem
byl také senátor a předseda ÚPV Miroslav
Antl. Oba senátoři seznámili studenty nejen
s obsahem své práce, ale i s problémy souvisejícími s výkonem senátorského mandátu.

VO č. 76 – Kroměříž
ŠÁRKA JELÍNKOVÁ
V pátek 8. 12. 2017 se uskutečnila další
z besed se senátorkou Šárkou Jelínkovou
v Bystřici pod Hostýnem. Hostem senátorky
byla tentokrát europoslankyně Michaela Šojdrová. Adventně laděné setkání bylo také příležitostí přiblížit občanům osobní zkušenosti obou političek s tím, jak se jim daří
skloubit rodinné, rodičovské role s politickou prací, zvláště pak v době vánoční.

Předání petice v Senátu.

VO č. 79 – Hodonín

VO č. 81 – Uherské Hradiště

ANNA HUBÁČKOVÁ

IVO VALENTA

Dne 7. 12. 2017 byla oficiálně předána
přímo do rukou předsedy Senátu Milana
Štěcha a senátorovi Zdeňkovi Papouškovi
petice za ochranu zdroje pitné vody v prameništi Bzenec-komplex pod názvem „Ne
ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí“. Petici
přijeli osobně předat zástupci mého regionu,
starosta Pavel Čejka ze Bzence a petiční
výbor v čele se starostkami Hanou Habartovou a Martinou Bílovou. Nechceme přijít
o pitnou vodu na Hodonínsku!

Koncem podzimu to na Slovácku doslova
dunělo – region žil oblíbenými hody, které
jsou tu známé pod lidovým názvem „císařské“. Vydal jsem se proto na malé putování
po tomto hodovém veselí a navštívil jsem několik roztančených chas. Šlo například o Tupesy, Boršice, Nedakonice nebo Mařatice.
S radostí jsem pozoroval stovky lidí napříč
všemi generacemi, které si hrdě oblékly kroj
a udržují tuto krásnou slováckou tradici.

VO č. 80 – Zlín
PATRIK KUNČAR

Senátorka Šárka Jelínková (vpravo)
s europoslankyní Michaelou Šojdrovou
a moderátorem besedy Zdeňkem Krajcarem.

Krásné místo uprostřed lesa na tzv. Pepčíně má svůj genius loci a přirostlo k srdci
mnoha lidem, kteří sem každoročně putují
na tradiční silvestrovské setkání. Nepříznivé
počasí letos neodradilo početný zástup návštěvníků, kteří si v pravé poledne zazpívali
hymnu, opekli špekáčky a vzájemně si po-

Na hody se nejezdí s prázdnou… Proto každá
chasa dostala pozdrav v podobě demižonu vína
ze slováckých vinohradů.
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ZÁKLADY
STARORAKOUSKÉHO
PARLAMENTARISMU
V předchozích dvou stručných článcích jsme si povšimli vzniku parlamentů, jejich funkcí,
odlišnosti užívání pojmu „parlament“ ve francouzském starém režimu i základních rysů
parlamentního zřízení. Nyní je na čase, abychom se ze západní Evropy pomalu přesunuli
do jejího středu, ke vzniku parlamentu ve starém Rakousku.

N

apoleon Bonaparte byl sice opodstatněně označován za tyrana, přesto jeho pokus o integraci Evropy silou přinesl některé pozitivní důsledky. Francouzské jednotky totiž vítězily pod trikolórou, jež alespoň implicitně odkazovala na hodnoty
a principy Francouzské revoluce. Francouzi sice byli poraženi, nezdálo se však být možné vrátit se do poměrů založených čistě na
milosti Boží, na niž se odvolávali jednotliví panovníci. Ve Španělsku se tak objevili „liberales“, akceptující sice návrat Bourbonů,
avšak v novém aranžmá vlády omezené ústavou.
Podobné to mělo být i v prostoru středoevropském, kde byl
v roce 1815 založen Německý spolek, sdružující více než 30 států,
včetně Rakouského císařství. Zakládající dokument tohoto spolku,
Spolková akta, ve svém čl. XIII stanovil, že všechny spolkové státy
mají stavovské ústavy, tedy ústavy upravující podíl stavů na vládě.
Takové ústavy se také začaly postupně objevovat, nikoliv však třeba
na celostátní úrovni rakouské. Podíl stavů na vládě zde bylo možné
zaznamenat v jednotlivých historických zemích. Stavovské sněmy
se od moderních parlamentů lišily v povaze reprezentačního titulu:
zatímco parlamenty reprezentují typicky občany, platí pro stavovské sněmy primární vazba na stavy, tedy korporace, z nichž podle
organické teorie sestávala společnost (šlechta, duchovenstvo,
města apod.).
Organické teorie, oblíbené zvláště ve středověku, připodobňovaly společnost k tělu, jež sestává z různých orgánů a údů; z této
metaforiky nám dodnes zůstala „hlava státu“. V 17. století sice začaly být zatlačovány metaforami společnosti jako mechanismu,
resp. stroje, udržovaly si však vliv v konzervativním prostředí
19. století. Další vzpruhu pro ně představovalo etablování katolické
sociální nauky, která byla jedním z inspiračních zdrojů korporativních sněmoven ve 20. století. Jejich podstatou bylo nahrazení
či doplnění sněmoven ovládaných politickými stranami principem
reprezentace společenství podstatných pro identitu občanů, zejména profesních. Neúspěšné diskuse o korporativní reformě Senátu byly vedeny rovněž v meziválečném Československu.
Pokud bychom hledali počátky starorakouského parlamentarismu definovaného nikoliv závislostí vlády na parlamentu, nýbrž
existencí reprezentativního parlamentu s podstatnou politickou
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úlohou, což je – zhruba řečeno – definice k nalezení v díle slavného
pražského rodáka Hanse Kelsena, museli bychom pátrat v letech
1848 a 1849. Celoevropské tzv. jaro národů vedlo k otřesení dosavadních modelů vládnutí na základě směsice motivů, v nichž hrály
roli národní probouzení, volání po ústavě jako symbolu dobré vlády,
odpor ke konkrétním postavám dosavadních vlád atd. V Rakousku
vzedmutí lidové nespokojenosti vedlo k odchodu kancléře Metternicha a k příslibu nové koncepce vládnutí, jež byla zhmotněna v ústavě vydané císařem v dubnu 1848. Ústava předpokládala dvoukomorový parlament složený z Komory poslanců a Senátu. Zatímco
komora první měla být volena zemskými sněmy, ve druhé komoře
měli zasedat princové císařského domu, osoby jmenované císařem
a na pět let volení reprezentanti velkostatkářů. Radikalizace veřejného mínění nicméně vedla k tomu, že druhá, programově konzervativní komora nebyla ustavena, vyhlášena byla pouze volba Komory poslanců, jež se měla stát jednokomorovým Říšským
sněmem. V Čechách byli zvoleni např. František Palacký, František
Ladislav Rieger nebo Karel Havlíček Borovský. Sněm zasedal nejdříve ve Vídni, po vypuknutí násilných bouří, jimž padl za oběť třeba
lynčovaný ministr války hrabě Latour, se přesunul do Kroměříže.
Úkolem Říšského sněmu bylo položit základy liberálnějšího Rakouska, což mj. znamenalo připravit novou ústavu, nikoliv už oktrojovanou (vnucenou, darovanou) císařem, nýbrž dohodnutou reprezentanty lidu. Parlamentní porady vyústily ve shodu na zřízení
dvoukomorového parlamentu s přímo volenou lidovou sněmovnou
a s druhou komorou jako reprezentací provincií, jež měla být volena
zemskými sněmy a krajskými sjezdy. K přijetí zákona mělo být třeba
shody obou komor, císař měl disponovat suspensivním vetem, ústavní změny s dopadem na jeho postavení vyžadovaly jeho souhlas.
Z návrhu ústavy však nebylo nic, neboť Říšský sněm byl v březnu 1849 rozpuštěn. Konsolidovaná centrální moc už necítila potřebu ustupovat tlaku zdola. Císař vydal jinou ústavu. A o ní si něco
málo řekneme příště.
Jan Kysela
tajemník Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR
a parlamentní procedury
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JAK DO VALDŠTEJNSKÉHO
PALÁCE DORAZILO
STOLETÍ PÁRY
V 19. století se rozšířilo využití parního stroje, který způsobil celosvětovou průmyslovou
revoluci. Proto se tato dekáda nazývá stoletím páry. Jedna z prvních příležitostí, kdy mohla
česká veřejnost tento vynález spatřit, se naskytla v roce 1816 v zahradě Valdštejnského paláce,
v němž dnes sídlí Senát. Začátek století páry přinesl do Valdštejnského paláce ještě několik
dalších změn.

V

roce 1797 zdědil Valdštejnský palác Arnošt Filip z Valdštejna
(1764–1832), syn předešlého majitele Vincence. Stalo se tak
v době, kdy na zámku Duchcov u jeho vzdáleného příbuzného, hraběte Josefa Karla Emanuela z Valdštejna, dožíval poslední
rok dobrodružného života slavný Giacomo Casanova (1725–1798).
Arnošt Filip zahájil držbu paláce přestavbou. Za 900 tolarů na
ni najal dvorského stavitele Josefa Zobela a za 700 tolarů mistra
tesaře Michaela Brusta. Pro srovnání doplňme, že tolar byl nejcennějším platidlem a skládal se ze dvou zlatých a 120 krejcarů. Průměrný plat tesařského či zednického mistra dosahoval 30 krejcarů
za den, tovaryš dostával 18 krejcarů. Za 26 krejcarů se dala koupit
husa a za 5 zlatých nové střevíce.1
Zobel a Brust dokončili své dílo v roce 1801 a hned další rok
s nimi Arnošt Filip uzavřel nové smlouvy. Tentokrát zajišťoval
Zobel práce za celých 5000 tolarů, Brust za 1600 tolarů a společně
s vícenáklady se celkové výdaje Arnošta Filipa vyšplhaly až na 7908
tolarů. Zobelovi zedníci pracovali zejména na hlavním schodišti,
vedoucím k Rytířskému sálu. Tesaři pod Brustovým vedením upravovali střešní krovy. Neznámý kameník také zhotovil umělou skálu
s delfínem do Valdštejnské zahrady, za kterou získal 20 tolarů. Výmalbu pokojů zajistil Jan Vinzenz a jistý Vincenc Tauckler natřel
plechovou střechu tehdejšího altánu na ostrůvku v zahradě na
stříbro-šedo za 12 tolarů. Do století páry tedy Valdštejnský palác
vstupoval po rozsáhlé opravě. Ostatně Valdštejnové nebyli jediní,
kdo v té době palác používal, i proto jim mohlo záležet na jeho reprezentativním vzhledu. Od 90. let 18. století totiž pronajímali určité množství pokojů na bydlení soukromým osobám.
V roce 1816 pak Valdštejnská zahrada hostila událost mimořádnou pro technický pokrok: ukázku funkčního modelu parníku,
který sestrojil vynálezce Božek. Josef Božek (1782–1835) už za studií na gymnáziu v Těšíně udivoval svou zručností a nápaditostí. Do
Prahy prý dorazil v roce 1804 pěšky s několika mincemi a modelem
stroje na prostřihování sukna. Rok studoval na Karlo-Ferdinandově
univerzitě, studia však přerušil a stal se mechanikem Českého stavovského polytechnického ústavu. Proslavil se mimo jiné tím, že

„pro knížete Ypsilantiho, jenž v bitvě u Drážďan přišel o ruku, zhotovil jinou, umělou, jejíž mechanismus předstihl všechno čekávání
(…) A ruskému důstojníku Danielovskému, který v téže bitvě
u Drážďan ztratil obě nohy až po kolena, zhotovil protézy, na kterých mohl docela bez holí choditi, beze vší opory i do schodů stoupati, ba i na koně se vyšvihnouti a tryskem ujížděti.“2
Když v závěru roku 1810 přivezl hrabě Buquoy z Anglie součástky na parní stroj, naskytla se Božkovi další příležitost. Ačkoli
šlo o neopracované a hrubé odlitky, ke kterým nebyl připojen
návod, Božkovi se povedlo parní stroj sestavit. Po několika experimentech i přes neshody se svým nadřízeným předvedl 24. září 1815
vysoké šlechtě parní vůz. Ta po dlouhém otálení překonala strach
z exploze a nechala se vozit dvouválcovým strojem po Královské
oboře, dnešní Stromovce.
Úspěch motivoval Božka ke stavbě lodi na parní pohon. Parní stroj
a kolesa vsadil na jeden a půl metru dlouhý model. Pak už stačilo
jen sezvat vybranou společnost právě do Valdštejnské zahrady
v Praze, na jejímž rybníčku roku 1816 Božek model úspěšně předvedl. Povzbuzen zdarem a slovy obdivu, rozhodl se svůj úspěch korunovat tím, že dne 1. června 1817 předvede Pražanům jak parní
loď, tak parní vůz. Událost situoval k náhonu Císařského mlýna ve
Stromovce. Exhibici ovšem překazila neočekávaná bouřka. V nastalé
vřavě kdosi ukradl Božkovi pokladnici s vybraným vstupným, které
mělo alespoň trochu pokrýt vynálezcovi nemalé výdaje, které hradil
převážně z vlastní kapsy. Božek prý stroje v návalu hněvu rozbil,
k práci s párou se již nikdy nevrátil a dál se věnoval konstrukci železničních vagónů. U rybníčku ve Valdštejnské zahradě si ale na jeho
prvotní úspěchy před dvěma sty let můžete zavzpomínat dodnes.
Tomáš Bruner
1 Podle Sejbal, J. Základy peněžního vývoje. Brno: Masarykova univerzita, 1997.
s. 259–260.
2 Z dobového tisku, převzato z ČRo: Josef Božek, stavovský mechanikus na
prvním českém učilišti technickém (12. 7. 2015).
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K Ř Í Ž O V K A
Pomůcka:
spin,
Arad

Symetrála

1. část
tajenky

Bod v judu

Textilní
rostlina

Název
nosovky

Opojeně

Letní měsíc

Značka
kosmetiky

Část Prahy Míčová hra

Představený kláštera

Primát

Čidlo zraku

Postava

Pravoslavný kněz

Náraz větru

Papoušek
šedý

Šachová
remíza

Bol

Potom

Solmizační
slabika

Násep

Rival

Sázková
otázka

Domácí
zvíře

Malé
poranění

Východočeská reka

Debatovat

Uhynutí

Německý
přístav

Sibiřská
řeka
Druh
křivky

Moment
hybnosti

Lehká mlha

Jeden vylosovaný luštitel bude pozván
do Senátu a odměněn publikací
o Albrechtovi z Valdštejna.

Jihoevropan
Oxid
křemíku
Slovanské
vesnice

Zámořská
velmoc

499

Ve svém
bytě

Úděl

Druh karty

Tajenku zašlete do 31. března 2018
na adresu:
Kancelář Senátu
KŘÍŽOVKA
Valdštejnské nám. 4, 118 01 Praha 1
nebo e-mailem: casopis@senat.cz
nebo předejte
do Informačního centra Senátu.

Vojenský
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Hovorový
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Druh
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Otázka
6. pádu
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Osamocena

Lesní
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Přístroj
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šílenství

Boxerská
zkratka

Popěvek

Pracovat
s pluhem

Vodič tepla

Poté

Útok

Ovanutí

Číslovka
hovorově

Žací nástroj

2. část
tajenky

Osobní
zájmeno

Část
stodoly

Okolo

Sázková
hra

Ženské
jméno

Značka
sodíku

Váhavé
přitakání

Doteky
míče

Horský
skřítek

Ženské
jméno

Avšak
Pracovat
motykou

Označení
českých
letadel

Značka
čerpacích
stanic

Slovenské
přirovnání

Tvrdá
stupnice

Temnoty

Obveselovat

Mužský
hlas

Ukazovací
zájmeno

Letadlo
knižně

Ošklivec

Opatřovat
datem

Zdrobněle
Ema

3. část
tajenky

Značka
lithia

Podpis
anonyma

Ludolfovo
číslo

Anglicky
nebo

Severoatlantická
aliance

Roční
období

Divadelní
závěs

Sloní zub

Podnikové
číslo

Sladkovodní ryby

Středověký
kočovník

Značka
samaria

Sportovní
zkratka

Rumunské
město

Značka
tantalu

Dobré
nápoje

Předložka

Zasláním znění tajenky dává její odesílatel souhlas ČR - Kanceláři Senátu se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a bydliště odesílatele za účelem vyhodnocení
soutěže o tajenku časopisu Senát a v případě vylosování odesílatele též se zveřejněním těchto osobních údajů o odesílateli v časopisu Senát. Osobní údaje o odesílateli budou Kanceláří
Senátu evidovány nejdéle po dobu 2 let a nebudou poskytnuty třetím osobám.
Redakční rada: Denisa Čermáková (šéfredaktorka), Milan Štěch, Jiří Uklein, Jaroslav Müllner, Pavlína Heřmánková, Eva Davidová. Foto: Martin Vlček, Tomáš Martinec. Autor křížovky: Bohumil Dušek. Redakční uzávěrka:
31. ledna 2018. Vydává: Kancelář Senátu, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1, IČ: 63839407, www.senat.cz,
tel.: 257 075 707, e-mail: cermakovad@senat.cz, ročník XXII., číslo 1/2018, evidenční číslo MK ČR E 10120, vychází čtvrtletně, graficky upravil Jan Dvořák, produkce HQ Kontakt, spol. s r. o.
Vážení čtenáři, od tohoto čísla došlo ke sjednocení číslování stránek u tištěné a elektronické verze časopisu. Stálá rubrika časopisu „Schůze Senátu“, která po editorialu pravidelně
začíná časopis, je tak nově označena čísly 4 a 5. Tato změna zjednoduší orientaci v obsahu čísla čtenářům elektronické verze časopisu.
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…230 let od narození J. E. Purkyně
V posledním měsíci roku 2017 se v Senátu vzpomínalo na
230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně. Ten patřil k nejznámějším vědcům své doby, byl průkopníkem zejména v anatomii a fyziologii. Příspěvky o jeho díle a odkazu přednesli odborníci

v rámci kongresu České lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně, která akci v Senátu pod záštitou předsedy horní komory
Milana Štěcha pořádala.

V rámci konference se konal tiskový briefing, na kterém byla mimo jiné slavnostně
pokřtěna kniha vydaná u příležitosti narození tohoto významného lékaře a vědce.

…100 let od bolševické revoluce

…volby na Trutnovsku

Ve dnech 7. a 8. listopadu jsem se, jako jediný současný český
ústavní činitel, zúčastnil mezinárodní konference ve Washingtonu
pořádané k stému výročí bolševické revoluce. Cílem dvoudenní
konference bylo zamyslet se nad událostmi, které odstartoval bolševický převrat v Rusku. Mnoho řečníků akcentovalo nástup totality, vznik imperiálního Sovětského svazu a tak dále. Já jsem ve
svém vystoupení poukázal na to, co z bolševického myšlení, i po
pádu komunismu, zůstalo. Bolševické uvažování, které nastolilo
totalitu, totiž ze světa nezmizelo. Totalitní myšlení je přesvědčeno
o své pravdě natolik, že jinou pravdu neuznává. Popírá tak liberální princip, na kterém je vystavěna západní demokracie. Proto
je nebezpečné, ať už se halí do ochrany životního prostředí, boje
proti globálnímu oteplování či genderové spravedlnosti.

Senátorem ve volebním obvodu č. 39 – Trutnov se po vítězství
v doplňovacích volbách v první polovině ledna stal starosta
Vrchlabí Jan Sobotka. Zvolením získává mandát senátora, aby
mohl funkci vykonávat, bude ještě muset složit slib daný Ústavou
ČR na první schůzi Senátu, které se zúčastní. Kompletní výsledky
voleb naleznete na webovém serveru www.volby.cz. Doplňovací
volby se na Trutnovsku konaly poté, co senátorovi Jiřímu Hlavatému skončil mandát zvolením v říjnových volbách do Poslanecké
sněmovny. Dle Ústavy ČR nemůže být nikdo současně členem
obou komor Parlamentu.

Konferenci 100 let od bolševické revoluce pořádala Nadace
obětí komunismu. Místopředseda Senátu Jaroslav Kubera
byl jediný současný český politik, který na ní vystoupil.

… výherce křížovky z minulého čísla
Tajenka zní: Albrecht z Valdštejna se narodil na tvrzi Heřmanice
u Jaroměře. Cenu v podobě publikace o Albrechtu z Valdštejna a pozvání do Senátu získává Pavel Nečina z Chrudimi.

SRDEČNĚ VÁS ZVEME
Křišťálový lev i skleněné šachy na
výstavě protokolárních darů v Senátu
Křišťálový lev jako symbol české státnosti, sklo zdobené
českým granátem či vybrané dary, které obdrželi v průběhu uplynulých dvaceti let představitelé Senátu od zahraničních delegací, si mohou prohlédnout návštěvníci
v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce. Většina setkání státních představitelů se zahraničními delegacemi
je tradičně završena výměnou darů. Jedná se o předměty,
které jsou pro daný stát typické a které by měly navštívenou zemi připomínat. Senát Parlamentu ČR prezentuje
Českou republiku především českým sklem. Prezidentům
a šéfům parlamentních komor, kteří oficiálně navštíví
Českou republiku, předává předseda českého Senátu křišťálového lva, který váží přes dva kilogramy a je vyroben
z formy z období první republiky. Tento dar, který mají
návštěvníci možnost si prohlédnout, je zajímavý i tím,
že se nevozí do zahraničí, ale předává se pouze na území
České republiky. Výstava protokolárních darů se koná pod
záštitou předsedkyně Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu Boženy Sekaninové. Veřejnosti je přístupná
od ledna do března vždy první víkend v měsíci a ve státní svátky od 10.00 do 16.00 hod. Od dubna každý víkend
a ve státní svátky od 10.00 do 17.00 hod. Vstup volný.
V Mytologické chodbě Valdštejnského paláce jsou pro veřejnost
kromě výstavy protokolárních darů připraveny další zajímavé
expozice související s významnými výročími, které si letos připomínáme.

Mytologická chodba 2018
19. dubna – 9. září 2018
Výstava k 50. výročí pražského jara
pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské
ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Univerzitou Pardubice
13. září 2018 – 13. ledna 2019
Výstava Mnichovská dohoda 1938 v kontextu
evropských dějin 20. století
pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu Miluše Horské
ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR

Otevírací doba sídla Senátu pro veřejnost v roce 2018
Historické prostory Valdštejnského paláce
duben–říjen
každý víkend a státní svátky 10.00–17.00
červen–září otevřeno o hodinu déle
listopad–březen
pouze první víkend v měsíci a státní svátky 10.00–16.00
Valdštejnská zahrada
duben–říjen
pondělí–pátek 7.30–18.00
víkendy a státní svátky 10.00–18.00
červen–září otevřeno o hodinu déle
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Výstavní síň Senátu
otevřeno denně
listopad–březen 10.00–16.00
duben–říjen 10.00–17.00
červen–září otevřeno o hodinu déle
Den otevřených dveří
8. května a 28. října 9.00–16.00
Vstup zdarma. Změny vyhrazeny. Informace o případných dočasných omezeních otevíracích hodin uvedeny
na www.senat.cz v Sekci pro veřejnost/Aktuality.
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