4 / 2 0 2 1

P A R L A M E N T

Č E S K É

R E P U B L I K Y

Rozhovor s místopředsedou Senátu
Jiřím Oberfalzerem
10 let bez Václava Havla
Stříbrné medaile


O B S A H
3

Slovo předsedy Senátu

4

Rozhovor s místopředsedou Senátu Jiřím Oberfalzerem

10

Schůze Senátu
Sylva Kyselová, Jan Knotek

6
7

Legislativní přehled
Evropská legislativa
Babeta Kučerová

8

Výbor pro sociální politiku
Miluše Horská

10 Rozhovor s místopředsedou Senátu Jiřím Oberfalzerem
Vojtěch Chmelíček

13 Aktuální legislativa – Úprava bezdoplatkových zón je
neústavní, rozhodl ÚS na návrh 20 senátorů
Renata Chmelová

Předávání Stříbrných medailí předsedy Senátu

16

14 Zahraniční cesta – Podpora územní
celistvosti Ukrajiny
Lada Faldynová

16 Fotoreportáž – předávání Stříbrných medailí
předsedy Senátu
21 10 let bez Václava Havla
Michael Žantovský

23 Komentář senátora: Dětské skupiny doplňují
mateřské školy
Jaromíra Vítková

24 Komentář senátora: Oficiální senátní návštěva
Polské republiky
Jiří Cieńciała

25 Senát a zahraniční politika

10 let bez Václava Havla

21

30 Senátor a jeho region
Jan Horník, Lukáš Wagenknecht, Pavel Kárník a Helena Pešatová

34 Regionální kaleidoskop
39 Stalo se

Foto na titulní straně:
Kancelář Senátu

S L O V O

P Ř E D S E D Y

S E N Á T U

Vánoce jako svátky a příležitost
Kromě tradičních vánočních svátků si v prosinci letošního roku
připomeneme také 25 let od první schůze českého Senátu.
Senátorem jsem již více než 10 let a pokud byste se mne zeptali
na fungování Senátu a atmosféru, která v něm panuje, potom by
má odpověď mohla být velmi dlouhá a obsáhlá. Pokud bych měl za
úkol při svém hodnocení odhlédnout od popisu rozdílů našich politických názorů a popisu projednávaných zákonů, potom bych určitě zmínil jednu věc, která je pro fungování jakéhokoliv společenství velmi důležitá.
Za více než 10 let jsem v Senátu nezaznamenal mezi senátory
osobní urážky ani napadání. Jednání byla korektní, byť někdy zároveň i neúprosná a argumentačně někdy skutečně vyhrocená.
Rozhodl jsem se tento nepříliš zdůrazňovaný rys atmosféry jednání v Senátu zmínit nejen proto, že budou Vánoce, ale také proto,
abych jej postavil do protikladu se současnou atmosférou v naší
zemi a podobou našeho „boje“ proti pandemii covidu-19.
Můj kolega senátor Hynek Hanza na jedné debatě o covidu-19,
o dopadech pandemie a také například o povinném či nepovinném
očkování v nadsázce řekl, že namísto toho, aby lidé bojovali s lidmi,
by bylo mnohem lepší, kdyby se lidé spojili a společně bojovali proti
covidu-19.
Popravdě nevím, jak zařídit, abychom se společně více soustředili
na ochranu před šířením pandemie covidu-19 a začali jsme si více
naslouchat a třeba se i poslouchat. Jistě však existují podmínky –
principy, při jejichž dodržování je šance na to, že společenské náklady na vzájemné rozepře a jejich řešení výrazně poklesnou.
První podmínkou je chovat se slušně, vzájemně se respektovat
a zejména respektovat platná pravidla. Pravidla, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého a že není možné
jenom brát a nic nedávat, nic neobětovat, platí. Když se například
nechci očkovat, je nutné počítat s omezeními, neboť existují i práva
a svobody těch očkovaných a naopak. A potom jsou tady samozřejmě obecně platná a schválená pravidla, která platí pro všechny.
Druhou podmínkou je nepodléhat dezinformacím a různá autoritativní tvrzení si ověřovat z více zdrojů.
Třetí podmínkou je nechytračit a používat selský rozum. Zpravidla platí, že žádné pravidlo není dokonalé a lze jej obejít nebo
nějak „ohnout“. Pokud tak činíme, jsme ovšem sami proti sobě.
A právě slušnost, pravdivost a štědrost jsou typické pro Vánoce,
a proto se snažme, abychom letošní Vánoce vnímali také jako příležitost a více než kdy jindy se pokusili naplnit i duchovní poslání
vánočních svátků. Krásné Vánoce všem.

L E G I S L A T I V A

Schůze Senátu
OD KONCE MùSÍCE SRPNA DO ZAâÁTKU LISTOPADU 2021 SE SENÁTO¤I SE·LI CELKEM NA âTY¤ECH
SCHÒZÍCH SENÁTU, BùHEM NICHÎ PROJEDNALI OSMDESÁT ·EST BODÒ. Z TOHO BYLO CELKEM T¤ICET
SEDM NÁVRHÒ ZÁKONÒ POSTOUPEN¯CH POSLANECKOU SNùMOVNOU. SENÁTO¤I DVACET JEDNA
ZÁKONÒ SCHVÁLILI, JEDNÍM ZÁKONEM SE NEZAB¯VALI, DEVùT VRÁTILI POSLANECKÉ SNùMOVNù
S POZMù≈OVACÍMI NÁVRHY A ·EST ZAMÍTLI.

Senát se vzepřel „energošmejdům“
Senát tradičně zasedal i o letních prázdninách. Nejočekávanějšími body srpnové schůze Senátu byly novela energetického zákona a novela zákona o podporovaných zdrojích energie. Prvním
důvodem předložení novely energetického zákona je náprava nepřesného provedení evropských směrnic regulujících vnitřní trh
s elektřinou a zemním plynem, na které byla Česká republika formálně upozorněna Evropskou komisí, a dále adaptace právního
řádu na evropské nařízení o bezpečnosti dodávek zemního plynu,
k níž dochází zavedením právní úpravy o mezinárodní pomoci
v krizových situacích v plynárenství do energetického zákona. Tím
druhým důvodem je pak opatření proti tzv. energošmejdům. Jedná
se o úpravu na ochranu zákazníka v postavení spotřebitele, která
reaguje na nekalé obchodní praktiky některých dodavatelů energie.
Nově se také upravuje zprostředkovatelská činnost v energetice.
Na schůzi se vedla velmi bouřlivá rozprava. V ní vystoupil i předseda Senátu Miloš Vystrčil s rozsáhlým příspěvkem a předestřel
řadu pozměňovacích návrhů, které hodlá podat v podrobné rozpravě. Změny spočívají v rozšíření ochrany zákazníků před nekalými praktikami nepoctivých obchodníků. Současně budou muset
dodavatelé energií spotřebitelům nebo živnostníkům prokazatelně
doručovat informaci o tom, že se mění ceny. Zveřejnění na internetových stránkách společnosti již nebude bráno jako dostatečná
informace. Senát následně projednávání přerušil, aby garanční
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu mohl všechny pozměňovací návrhy projednat. Poslanecká sněmovna pak tuto
normu na jedné ze svých posledních schůzí v 8. volebním období
přijala ve znění senátních pozměňovacích návrhů.

Senát podpořil vědce i přípravu předsednictví v EU
Na své srpnové schůzi se Senát kromě řady složitých návrhů zákonů z iniciativy předsedy Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice Jiřího Drahoše věnoval také uvažovanému snížení výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum, experimentální vývoj
a inovace. Senát považuje tento návrh Ministerstva financí snižující částku z navržených 39,4 miliardy korun na 36,1 miliardy za
neakceptovatelný a konstatuje, že jeho schválení vládou je v přímém rozporu se strategickým výhledem Rady pro výzkum, vývoj
a inovace na léta 2022 až 2024 a snížení výdajů se negativně promítne do kvality fungování výzkumných institucí v České republice
a bude mít přímý dopad na jejich finanční stabilitu.
Z obdobného důvodu se Senát zabýval také aktuálním stavem
příprav předsednictví ČR v Radě EU ve 2. pololetí 2022. Jak informoval předseda Výboru pro záležitosti Evropské unie Mikuláš Bek,
výbor se v posledním roce soustavně zabývá problematikou přípravy
předsednictví ČR v Radě EU, ke kterému dojde v druhé polovině
příštího roku. Jako problematická se ukazují dvě témata. Prvním
je návrh rozpočtu, který neumožňoval dostatečné personální obsazení, ať už v Bruselu nebo na ministerstvech v ČR. Přestože vláda
4–

navýšila rozpočet o 200 milionů z 1,2 miliardy na 1,4 miliardy
korun, Senát považuje za nešťastné, že finanční a zejména personální parametry předsednictví nebyly od počátku zadány tak, aby
nemuselo docházet k jejich navyšování v průběhu příprav, neboť
personální zajištění předsednictví je třeba plánovat s dostatečným
předstihem, a doporučuje vládě, aby vyhověla odůvodněným požadavkům ministerstev na posílení personálních kapacit v souvislosti
s předsednictvím. Druhý okruh problémů je spojen s distribucí
akcí, které se budou konat v rámci předsednictví. Přínos pro prezentaci regionů, ve kterých by se mohly akce konat, je nepochybný.
Ve druhé části usnesení tedy Senát konstatuje politování, že v plánu
akcí je až na výjimky (Ostrava a Karlovy Vary) místem konání prakticky výhradně Praha a žádá vládu, aby ještě zvážila organizaci alespoň některých významných akcí v dalších městech v souladu s tematickým zaměřením a specifiky regionů (např. výzkum v Brně,
zemědělská politika v Českých Budějovicích).

Senátorky a senátoři souhlasili se zákazem pobytu
dětí v kojeneckých ústavech
Zářijová schůze Senátu pak byla věnována zejména projednání
novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Tento návrh byl
velmi diskutován odbornou i laickou veřejností. Ministryně práce
a sociálních věcí ve svém úvodním slově zmínila, že cílem je posílení a profesionalizace pěstounské péče, stabilizace financování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podpora mladých nezaopatřených dospělých z náhradní péče při studiu či zákaz
umisťování malých dětí do ústavů, ke kterému bude docházet postupně od zákazu pobytu dětí do 3 let v kojeneckých ústavech až
po povinnost od roku 2025 umisťovat děti mladší 3 let pouze do
péče fyzické osoby. Změna se dotýká v tuto chvíli přibližně 228
dětí. Senát tento návrh zákona schválil.

Životní prostředí v hledáčku zájmu senátorů
Prvním bodem říjnové schůze Senátu byla Zpráva o životním
prostředí České republiky za rok 2019, jejíž projednávání bylo několikrát odloženo. Ministr životního prostředí Richard Brabec ve
svém úvodním slově zmínil, že kvalita ovzduší a kvalita povrchových vod v ČR se pozvolna zlepšují, ale do stavu životního prostředí a ekosystémů se zásadním způsobem promítají projevy
změny klimatu, které se podílejí na poklesu biodiverzity a zhoršování stavu lesních porostů. I přesto, že byl roční úhrn srážek
v mezích normálu, tak právě kvůli vysokým teplotám, a tedy i vysokému výparu byla stále značná část území postižena půdním
i hydrologickým suchem. Zmínil, že pokračuje trend oddělování
vývoje ekonomiky a hospodářských zátěží životního prostředí,
klesá materiálová i energetická náročnost ekonomiky. Stále z hlediska emisí, jak CO2, tak i ostatních, zůstává problematická doprava, která je nadále téměř zcela závislá na fosilních zdrojích
energie. Mezi lety 1990 a 2019 poklesly emise skleníkových plynů

v ČR o 38 %. Produkce odpadů má s ohledem na růst ekonomiky
a s ním spojený růst průmyslové a stavební výroby dlouhodobě
rostoucí trend. Podstatné ale je, že stále výrazněji převažuje materiálové využití a jeho podíl na úkor skládkování; nicméně stále
téměř polovina komunálních odpadů je ukládána na skládkách.
Pokud se týká půdy, zemědělské půdy a obecně zemědělství, tak
klesá nadále i meziročně spotřeba minerálních hnojiv i prostředků na ochranu rostlin. Z pohledu průmyslu a energetiky je
pozitivní zvyšující se podíl energie z obnovitelných zdrojů. V současné době činí 16 % a cíl je 22 % do roku 2030. Předseda Výboru
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Zbyněk
Linhart, který byl zároveň zpravodajem garančního výboru, se ve
svém vystoupení vrátil k usnesení Senátu z loňského roku, ve kterém Senát vyjádřil silné znepokojení nad tím, že v posledních letech 72 % ze 43 sledovaných indikátorů stavu životního prostředí
stagnuje v nepříznivém stavu či se dokonce zhoršuje. Zmínil absenci aktivity vůči narůstajícím koncentracím farmak a pesticidů
v podzemních vodách, ztrátu biodiverzity, alarmující postup eroze
půdy, nízkou odolnost zemědělské krajiny a lesů vůči suchu, stále
velmi vysoký podíl skládkování, ubývání zemědělské půdy či pokles počtu ptačích populací. V následně přijatém usnesení Senát
požádal Ministerstvo životního prostředí ČR, aby přestalo ignorovat a začalo plnit předcházející usnesení Senátu a v nich formulované požadavky, či začalo měřit efektivitu a hospodárnost vynaložených prostředků na ochranu životního prostředí a tuto
efektivitu a hospodárnost vyhodnocovalo od příští zprávy o stavu
životního prostředí.

Konec volebního období Poslanecké sněmovny dává
senátorům možnost veta
Poslanecká sněmovna krátce před volbami schválila několik návrhů zákonů. Vzhledem k blížícímu se konci volebního období
a skutečnosti, že nová Poslanecká sněmovna nemůže hlasovat
o pozměňovacích návrzích či zamítnutích, stál Senát před rozhodováním, zda návrhy zákonů schválit, nebo jejich projednávání
ukončit. K tomuto radikálnímu kroku sáhl v případě původně poslanecké novely zákona o sociálních službách a také v případě novely zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů
a soudců a poslanců Evropského parlamentu, která obsahovala
návrh na zmrazení platů politiků a dalších představitelů na dalších
5 let, a kterou Poslanecká sněmovna schválila pouhé 3 dny před
volbami.
Senát zamítl také obě novely Ústavy České republiky, které mu
byly Poslaneckou sněmovnou předloženy. První se týkala rozšíření

kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu a druhá obsahovala
úpravu klouzavého mandátu poslance, který by se stal členem vlády.

Senátoři připravují řadu zákonodárných iniciativ
Ve sledovaném období byli senátoři také velmi aktivní na poli své
zákonodárné iniciativy. Pro nově zvolenou Poslaneckou sněmovnu
připravují hned několik návrhů zákonů. Senátor Lumír Kantor
s dalšími senátorkami a senátory předložil novelu zákona o státních
svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. V průběhu projednávání ve výborech k původně navrženému významnému dnu „25. červen – Den odchodu okupačních vojsk“ přibyl „27. květen – Den národního vzdoru“. Již v únoru
2020 předložil senátor Zdeněk Hraba novelu trestního zákoníku
spočívající v úpravě institutu nutné obrany. Nově doplněný odstavec
zakládá beztrestnost obránce, který vybočí z mezí přiměřenosti
nutné obrany, protože jednal v útokem způsobeném silném rozrušení, např. v důsledku strachu, úleku, zmatku, ale i jiného omluvitelného hnutí mysli, přičemž zachovává osvědčenou konstrukci,
dle které nesmí být obrana zcela zjevně nepřiměřená. Do třetice
Senát schválil novelu volebního zákona předloženou senátorem
Markem Hilšerem a dalšími téměř padesáti senátorkami a senátory.
Novela byla předložena v červnu letošního roku v reakci na schválení novely volebního zákona reagující na rozhodnutí Ústavního
soudu a neobsahující úpravu korespondenčního hlasování. Zde je
tato možnost, po které dlouhodobě volají voliči žijící v zahraničí,
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
a při volbě prezidenta republiky zakotvena. V současné době senátní
výbory projednávají dalších 6 senátních návrhů zákonů (novelu zákona o umělém přerušení těhotenství, novelu zákona o mezinárodním právu soukromém, novelu exekučního řádu, novelu horního
zákona, novelu zákona o silničním provozu a novelu zákona o integrovaném záchranném systému).

Senátním kandidátem do Národní rozpočtové rady je
Mojmír Hampl
Senát také na konci října zvolil svým kandidátem na člena Národní rozpočtové rady Mojmíra Hampla. Protikandidátem byl stávající člen Richard Hindls. Návrhem se nyní bude zabývat nově
ustavená Poslanecká sněmovna.

Sylva Kyselová
ředitelka Odboru organizačního Kanceláře Senátu
Jan Knotek
koordinátor schůze Senátu
– www.senat.cz
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14. schůze Senátu
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Změny Přílohy I a Přílohy II Mez. úmluvy proti dopingu ve sportu
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91
93
101
102
111
112
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
126
127
129
130
131

Konvergenční program České republiky (duben 2021)
Dohoda ČR-Finsko o změně a ukončení platných Dohod o podpoře investic
Výroční zpráva ČTÚ za rok 2020
Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2020
Novela zákona o volbách do Parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky - senátní návrh
Zákon o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
Návrh zákona invazní nepůvodní druhy - EU
Zákon o hnojivech
Zákon o návykových látkách
Zákon o DPH
Zákon o poskytování jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným
Notářský řád
Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Zákon o bankách
Novela Listiny základních práv a svobod
Zákon o elektronických komunikacích
Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
Předchozí souhlas - Návrh nařízení Rady o zřízení Agentury Evropské unie pro základní práva
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do PS
Zasedání ER 24. a 25. 6. - závěry
15. schůze Senátu
Zákon o státních svátcích - senátní návrh
Zákon o elektronizaci zdravotnictví
Zákon o elektronizaci zdravotnictví - související zákony
Zákon o NKÚ
Zákon o pomoci v hmotné nouzi
Energetický zákon
Zákon o podporovaných zdrojích energie
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
Zákon o nemocenském pojištění
Zákon o důchodovém pojištění
Zákon o odškodnění v areálu Vlachovice-Vrbětice
Zákon o sociálních službách
16. schůze Senátu
Exekuční řád - senátní návrh
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Zákon o mezinárodním právu soukromém - senátní návrh
Horní zákon - senátní návrh
17. schůze Senátu
Zpráva o ŽP ČR 2019
Zákon o státních svátcích - senátní návrh
Novela zákona o volbách do Parlamentu a zákon o volbě prezidenta republiky - senátní návrh
Novela Ústavy České republiky
Zákon o JŘ PS a zákon o volbách
Zákon o silničním provozu - senátní návrh
Zákon o užívání státních symbolů ČR
Zákon o požární ochraně
Zákon o odpovědnosti za přestupky
Zákon o Policii ČR
Zákon o archivnictví a spisové službě
Zákon o sociálních službách
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Zákon o dráhách
Zákon o integrovaném záchranném systému - senátní návrh
Zákon o platu představitelů státní moci
Návrhy kandidátů na člena Národní rozpočtové rady
Zasedání ER 21. a 22. 10. 2021 - závěry
Trestní zákoník - senátní návrh
Ústava České republiky
Zákon o státní památkové péči - senátní návrh

vzat na vědomí
dán souhlas k ratifikaci
vzata na vědomí
vzata na vědomí
přikázán
pozměňovací návrhy
pozměňovací návrhy
pozměňovací návrhy
schválen
pozměňovací návrhy
pozměňovací návrhy
schválen
schválen
schválen
pozměňovací návrhy
schválen
pozměňovací návrhy
schválen
dán souhlas
schválen
vzato na vědomí

107
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
145
147
149
62
107
111
124
125
151
152
153
154
155
156
157
158
159
162
163
164
165
199
205
312

přikázán
schválen
schválen
zamítnut
schválen
pozměňovací návrhy
pozměňovací návrhy
schválen
schválen
nezabývat se
schválen
schválen
přikázán
schválen
přikázán
přikázán
vzata na vědomí
schválen
schválen
zamítnut
zamítnut
přikázán
schválen
schválen
schválen
schválen
schválen
zamítnut
schválen
schválen
přikázán
zamítnut
kandidátem se stal M. Hampl
vzato na vědomí
schválen
zamítnut
odročen

Senát v Poslanecké sněmovně
tisk PS

výsledek
118. schůze Poslanecké sněmovny
903
Zákon o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice
přijato znění Senátu
867
Zákon o DPH
přijato znění Senátu
731
Návrh zákona invazní nepůvodní druhy - EU
přijato znění Senátu
864
Zákon o návykových látkách
přijato znění PS
992
Zákon o veřejném zdravotním pojištění
přijato znění Senátu
799
Energetický zákon
přijato znění Senátu
870
Zákon o podporovaných zdrojích energie
přijato znění Senátu
966
Zákon o opatřeních k přechodu ČR k nízkouhlíkové energetice
přijato znění Senátu
1084
Zákon o elektronických komunikacích
přijato znění PS
374
Zákon o provozu na pozemních komunikacích
přijato znění Senátu
503
Zákon o pedagogických pracovnících
neprojednán PS
360
Zákon o NKÚ
neprojednán PS
Pozn. red.: Zákony projednané na 17. schůzi Senátu již Poslanecká sněmovna nemohla projednat, neboť 8. volební období Poslanecké sněmovny skončilo 21. října 2021.
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Od euro-ruských vztahů
k ambiciózní klimatické politice
V SRPNU SENÁTO¤I PODPO¤ILI REFORMU SCHENGENSKÉHO PROSTORU A SOUâASNOU POLITIKU
EU VÒâI RUSKU. PODZIMNÍ SCHÒZI SENÁTU PAK DOMINOVAL KLIMATICKO-ENERGETICK¯ BALÍâEK
„FIT FOR 55“, KE KTERÉMU SE SENÁTO¤I STAVÍ ZDRÎENLIVù.

Senát podpořil reformu Schengenu
a politiku EU vůči Rusku
Na srpnové schůzi se Senát zabýval nařízením o rámci pro
evropskou digitální identitu. Senátoři ocenili návrh na vytvoření
konceptu evropské digitální identity a evropské peněženky digitální
identity. Podpořili rovněž návrh konceptu, který povede k povinnému uznávání digitální peněženky u veřejných online služeb a vybraných soukromých služeb, s důrazem na důležitost vysoké
úrovně ochrany před kybernetickými útoky. Senát však upozornil
na nedostatečnou délku lhůty pro vytvoření a vydávání peněženky.
Senátoři se také věnovali migraci a balíčku k schengenskému
prostoru. V souvislosti se Strategií EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění Senát ocenil úsilí Komise posílit stávající rámec
návratové politiky EU. Efektivní návratovou politiku vnímá jako zásadní předpoklad efektivního migračního řízení. Senátoři uvítali
debatu o reformě a posílení fungování schengenského prostoru
a ocenili předložení nové schengenské strategie s výčtem opatření
pro následující období. Senát znovu zdůraznil, že právo občanů EU
svobodně se pohybovat a pobývat na území schengenského prostoru
považuje za jeden z největších výdobytků evropské integrace.
Na srpnové schůzi se Senát zabýval také sdělením o euro-ruských
vztazích. V této souvislosti podpořil koordinovaný postup EU a jejích
členských států vůči Rusku v souladu s tímto sdělením. Senátoři
připomněli usnesení Senátu ke kauze Vrbětice, ve kterém vyzvali ke
společnému postupu v rámci EU a NATO vůči Rusku. Dále ocenili
podporu a solidaritu ze strany evropských institucí a NATO v souvislosti s útoky ve Vrběticích. Na závěr Senát podpořil tzv. politiku pěti
principů, na které je založena současná politika EU vůči Rusku.

Podpora venkovských oblastí a zelené ekonomiky
Na podzimní schůzi, která byla zahájena v říjnu, senátoři projednali návrh směrnice o spotřebitelských úvěrech. V této souvislosti podpořili pozici vlády, zejména pokud jde o nesouhlas se za-

vedením možnosti výjimečně poskytnout úvěr i klientům pravděpodobně neschopným splácení. Při projednávání sdělení Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU Senát podpořil snahu upozornit
na potřebu rozvoje venkovských oblastí. Rovněž vyjádřil souhlas
s obecnými cíli dokumentu a ztotožnil se s názorem Komise, že je
třeba zohledňovat rozdíly a specifika venkovských oblastí v různých
členských státech Unie. Dále doporučil vládě, aby věnovala udržitelnému životu na venkově patřičnou pozornost, a to zejména při
zajištění dostupnosti základních služeb.
Senát se dále zabýval balíčkem k udržitelnému hospodářství.
Podpořil zavedení standardu evropských zelených dluhopisů
(EUGBS), který by ale měl zůstat dobrovolný. Dále zdůraznil nutnost vhodného načasování realizace daných iniciativ a upozornil na
potřebu zohlednění specifických podmínek a individuálních potřeb
jednotlivých členských států. Senátoři také souhlasili s pozicí vlády
a explicitně ji podpořili v prosazování využívání zemního plynu a jaderné energie v rámci přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku.

Senát se staví zdrženlivě ke klimatickým ambicím EU
Podzimní schůze Senátu pokračovala v listopadu projednáváním
klimaticko-energetického balíčku „Fit for 55“. Při projednávání pravidel pro sektor letecké dopravy senátoři konstatovali, že tento sektor se vyznačuje nadprůměrným růstem emisí, ale vyjádřili pochybnosti ohledně načasování navrhovaných opatření, jelikož budou
vyžadovat značné finanční prostředky a povedou ke zvýšení provozních nákladů. Senát se dále zabýval návrhem nařízení, kterým se
zakládá Sociální fond pro klimatická opatření. V tomto případě senátoři pouze podpořili pozici vlády. Na programu byl také balíček
ke sdílení úsilí při snižování emisí, sektoru LULUCF a lesní strategie
EU. Senát podpořil pozici vlády a vyzval Komisi i vládu k vypracování dopadové studie. V souvislosti s návrhem nařízení, kterým se
zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, senátoři
vyjádřili souhlas s pozicí vlády a její zdrženlivostí k návrhu.
Při projednávání pravidel pro automobilovou dopravu, návrhu
směrnice o zdanění energií, balíčku týkajícím se podpory energie
z obnovitelných zdrojů a balíčku o revizi systému pro obchodování
s emisními povolenkami Senát dospěl k závěru, že navrhovaná legislativa je v rozporu se zásadou subsidiarity. Ke všem dokumentům
přijal odůvodněné stanovisko. Požaduje rovněž, aby Komise předložila studii dopadů na jednotlivé členské státy, jejich domácnosti
a hospodářské sektory, aby tak umožnila národním parlamentům
plně posoudit všechny důsledky jí předkládané legislativy.
U většiny návrhů v balíčku „Fit for 55“ se Senát domnívá, že přijetí legislativy vycházející ze Zelené dohody pro Evropu v situaci,
kdy není znám způsob náhrady stávajících energetických zdrojů,
je nezodpovědné.

Babeta Kučerová
oddělení pro EU Kanceláře Senátu
– www.senat.cz
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VÝBOR PRO SOCIÁLNÍ POLITIKU

Výbor pro sociální politiku
obstál v pandemické zkoušce
V DOBù, KDY PANDEMIE COVID-19 NABÍRALA OPùTOVNù NA SÍLE, ROZHODLO PLÉNUM SENÁTU
O VZNIKU ZCELA NOVÉHO V¯BORU PRO SOCIÁLNÍ POLITIKU. V¯BOR SE IHNED PUSTIL DO PRÁCE
A ZA ROK EXISTENCE PROJEDNAL NA SV¯CH CELKEM 17 SCHÒZÍCH P¤ES T¤I DESÍTKY ZÁKONÒ
A DAL·ÍCH TISKÒ.

V

znik Výboru pro sociální politiku v Senátu Parlamentu ČR
jsem vnímala jako logický krok s ohledem na to, jak významnou roli sehrává sociální politika, a i v kontextu toho, že stejnojmenný výbor existuje tradičně i v Poslanecké sněmovně. Výbor
se ustanovil po senátních volbách v listopadu 2020 a vzhledem
k tomu, že pandemie Covid-19 byla tehdy při síle a bylo zapotřebí
řešit těžkou situaci řady našich spoluobčanů, měl ihned napilno.
Náš výbor projednal za rok své existence 35 zákonů a dalších
dokumentů, zejména tisky EU. V případě sedmi zákonů jsme přijali
pozměňující návrhy, dva zákony jsme zamítli.

Covidová legislativa
Museli jsme zároveň při projednávání tisků často postupovat
velmi rychle, aby se pomoc dostala brzo těm, kdo byli postiženi
pandemií Covid-19. A tak jsme v režimu legislativní nouze přijali
například mimořádný příspěvek zaměstnancům v karanténě nebo
jsme zabránili negativnímu dopadu do rozpočtů rodin studentů
zejména medicínských oborů vykonávajících ať již státem nařízenou, nebo dobrovolnou pracovní povinnost. Oni byli v době pandemie skutečně velmi potřebnou silou, proto jsme museli zabránit
tomu, že by díky své pracovní aktivitě ztratili nárok na různé finanční příspěvky, které dosud pobírali.
Potěšilo mě, že k nám v polovině roku konečně doputoval
i vládní návrh tzv. kurzarbeitu, tedy příspěvku zaměstnancům
v době částečné práce. Tento nástroj, kterým může vláda pomoci
v době závažného ohrožení ekonomiky naší země, jsme tu již
dávno měli mít. Měl být dobře vydiskutován a schválen v klidné
době tak, aby v krizích pomáhal, ale u nás jsme to udělali tak, že
vládu k činům dohnala až samotná krize.

Podpora rodin a péče o děti
Výbor pro sociální politiku také v uplynulém roce projednával
důležité zákony týkající se exekucí, podpory rodin a péče o děti.
Na 14. schůzi výboru, která se konala 10. srpna 2021, jsme odsouhlasili důležitý zákon o dětských skupinách. Podařilo se tak zajistit na jedné straně stabilní a předvídatelné financování pro samotné dětské skupiny, na druhé straně zákon také obsahuje
i zastropování platby rodičů malých dětí za tuto službu. Jsem za
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to moc ráda, je to velká změna myšlení, když uvážíme, že ještě několik týdnů předtím vláda veškeré dětské skupiny chtěla úplně zrušit. Další existencí těchto skupin zachováváme důležitý nástroj pro
dnešní maminky, které tak mají alternativu k přeplněným školkám
a zároveň se chtějí pracovně realizovat. Podporu mladých rodin,
aby mohly úspěšně skloubit pracovní i rodičovskou roli, považuji
za zásadní úkol sociální politiky.
Na té samé výborové schůzi jsme rovněž většinově odmítli poslanecký návrh novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (tzv. „třikrát a dost“), podle níž by lidé přišli např. o část doplatku na bydlení i příspěvku na živobytí, pokud by opakovaně neplatili pokuty
za vybrané přestupky. Tady se ukázalo, že plénum Senátu ovšem
nesdílelo naše obavy a verzi přijalo ve znění Sněmovny. Podle většinového mínění našeho výboru tato norma upřednostňuje jedno
špatné řešení nad komplexní změnou – do které se ale nikomu nechce. Tato novela přeci postihne i děti a další rodinné příslušníky!
Na naší 16. schůzi dne 25. srpna 2021 jsme podpořili také zákon
o sociálně-právní ochraně dětí. Děti patří do rodiny, proto musíme
preferovat a podpořit i finančně pěstounskou péči oproti neosobnímu pobytu v ústavech. Věřím, že již „odzvonilo“ klasickým kojeňákům, pozůstatkům komunistického režimu. Je s podivem, že
jsme posledním státem, který tuto službu ještě podporuje. Norma
také zvyšuje odměny profesionálním pěstounům, zvyšuje finanční
podporu krizových zařízení pro děti a zavádí systémovou pomoc
mladým dospělým při odchodu z náhradní rodinné péče. Náš výbor
pak apeloval na zlepšení podpory stávajících pěstounů a aktivní vyhledávání pěstounů nových.

Sociální služby
Hned několikrát jsme projednávali vládní nebo poslanecké legislativní návrhy související s oblastí sociálních služeb.
Předně chci uvést, že jsme na 17. schůzi 17. října 2021 vystavili
stopku poslanecké novele zákona o sociálních službách. Dnes
opravdu není správné těmto institucím komplikovat situaci. Chci
říci, že poskytovatelé sociálních služeb, ale i jejich uživatelé již
dlouho čekají na komplexní novelu tohoto zákona. Potřebujeme
ale zákon předvídatelný, který zajistí poskytovatelům také finanční
stabilitu. Vláda na to měla čas čtyři roky, ale neudělala to. A sně-

movní verze skutečně neměla šanci. Vlastně bylo velmi smutné pozorovat, jak nesystémově tento návrh chtěl nastavit fungování sociálních služeb i v těžké covidové době. Naše zamítnutí coby garančního výboru posvětilo i plénum Senátu. Dál tedy budeme
muset čekat na novelu tohoto zákona, která skutečně pomůže
a která již nebude obsahovat nedostatky. Výborový apel ovšem zněl
jasně: jsme připraveni pomoci s novým zákonem a určitě je
správné do jeho přípravy zapojit ty, kterých se nejvíc týká, tedy
nejen sociální služby samotné, ale především osoby se zdravotním
postižením a další aktéry.
Našemu výboru se podařilo pozměňovacím návrhem zákona
o veřejném pojištění, ve spolupráci s výborem pro zdravotnictví,
umožnit další fungování a rozvoj center duševního zdraví, která
byla původním návrhem zásadně ohrožena. Tento zákon by pak
péči o duševně nemocné fakticky vracel zpět do velkých zdravotnických zařízení. To odporuje reformě psychiatrické péče, která
naopak usiluje o zvýšení dostupnosti péče v komunitě.
Naopak naši podporu získal poslanecký návrh zákona, díky kterému odškodníme ženy, které byly protiprávně sterilizovány v letech 1966 až 2012. Náš výbor zorganizoval i setkání s těmito nezákonně sterilizovanými ženami.

Konference a semináře
Výbor pro sociální politiku se ovšem vyjadřoval i ke klíčovým
dokumentům EU v oblasti sociální politiky, jakými jsou v posled-

ních měsících zejména Zelená kniha o stárnutí, Akční plán pro evropský pilíř sociálních práv nebo Strategie práv osob se zdravotním
postižením na období 2021–2030. Při projednávání těchto tisků
jsme diskutovali se zástupci MPSV a dalšími experty, a třebaže jde
o evropské tisky, tak apelujeme na subsidiaritu.
Dále se výbor snažil i v době pandemických opatření pořádat konference a kulaté stoly, což bylo možné v roce 2020 pouze distanční
formou. Během roku 2021 jsme pak zorganizovali sedm samostatných akcí, včetně mezinárodních konferencí, které přinášely nové
poznatky o sociální ekonomice, sociálním podnikání, sexuálním násilí, veřejném opatrovnictví nebo pozitivním rodičovství.

Miluše Horská
předsedkyně Výboru pro sociální politiku
senátorka za volební obvod č. 43 Pardubice

Složení Výboru pro sociální politiku ve 13. funkčním obdob:
Předseda: Miluše Horská
Místopředsedové: Miroslav Adámek, Marek Hilšer, Jitka
Chalánková, Jiří Vosecký
Členové: Šárka Jelínková, Pavel Karpíšek, Rostislav Koštial,
Adéla Šípová

– www.senat.cz
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Jak se dá s populismem
bojovat? Říkat lidem pravdu,
myslím celou pravdu,
¤ÍKÁ MÍSTOP¤EDSEDA SENÁTU JI¤Í OBERFALZER.

Letos si připomínáme čtvrt století od novodobého vzniku Senátu,
co Vás napadne, když se řekne Senát, který letos slaví 25 let?
Úplně nejdřív mě napadne, že to snad ani není možné, že už
uběhlo čtvrt století. Pak si uvědomím, že vlastně celých 32 let od
revoluce prolétlo jako blesk. A nakonec si připomenu, že jsem sám
senátorem už 17 let. A to je taky vlastně jenom chvilka. 25 let už
je doba, kdy se povaha instituce musí projevit. Myslím, že Senát
především potvrdil svou úlohu ve vyvažování politického vývoje
v zemi a významně přispívá k naší stabilitě.
Pojďme k více osobní rovině, kam se Senát posunul během Vašeho
působení v horní komoře?
Především v něm poslední dvě funkční období dominují středopravé politické síly. Taková situace
zde byla už po volbách v roce 2004.
Naopak po roce 2008 začala Senátu
dominovat levice. V obou případech
se alespoň na dva roky sešla většina
Senátu s vládní většinou v Poslanecké sněmovně. To je Senát
vlastně jakoby součástí vládní koalice, pomáhá vládě. Za opačného
aranžmá má pak v Senátu větší význam ona korektivní úloha. Kdy
brzdí nebo koriguje vládní kroky.
Mám-li se ohlédnout z vyšší perspektivy, je především patrné, že se
horní komora parlamentu posunula od původního ideálu (V.
Havla), že bude komorou osobností národního významu, ke komoře zástupců regionů. Zvoleny bývají osobnosti, které požívají
důvěru přímo ve městech či okresech senátního obvodu. Pokusy
uspět s kandidáty nadregionálního významu už dlouho v senátních
volbách nepřinášejí zaručený úspěch. Senát se tak přirozenou cestou blíží spíše francouzské podobě horní komory parlamentu.

Předsedal jsem mandátovému a imunitnímu výboru i komisi
pro sdělovací prostředky. Abych odpověděl na vaši otázku: Nejblíže
je mi kultura.
Jako místopředseda Senátu máte program, který je nevyhnutelně
spojený s prací přímo ve Valdštejnském paláci. Jaká je Vaše strategie pro skloubení této agendy s prací v regionu?
Jednoduchá, veškerý čas, kdy si Valdštejnský palác nežádá mou
přítomnost, věnuji regionu. Kromě pracovních dnů jsou to většinou víkendy. Co činíme ve vedení Senátu, to lidé, až na výjimky,
nevědí. Oceňují však snahu pomoci obcím a občanům. A potřebují
vás u toho vidět. Pomáhám obcím, charitativním organizacím,
podporuji kulturní a společenské akce, účastním se různých shromáždění či oslav dobrovolných hasičů a přispívám na jejich činnost.

„Bude velmi obtížné
udržet ve vládě jednotu.
Nicméně, držím nám
všem palce. Jinou
možnost, než to
dokázat, nemáme.“

Existuje výbor či orgán Senátu, který by Vám byl svojí agendou nejblíže?
Za dobu svého senátorování jsem prošel několika výbory. Byl
jsem členem evropského výboru, ústavně právního a vzdělávacího.
Ten poslední je mi blízký zejména proto, že má ve své agendě také
kulturu a lidská práva. Ale zajímá mě i mezinárodně-politická problematika, kterou zastává výbor pro zahraničí a bezpečnost, a také
problematika ekonomická (hospodářství, zemědělství a doprava).

Jaké jsou hlavní aktuality a výzvy
ve Vašem regionu?
Je to podobné jako leckde jinde.
Infrastruktura obcí, kanalizace,
vodovody, komunikace. Můj obvod
je „pří-pražský“ a historicky doplácel na blízkost hlavního města,
které mělo vždy vysokou „gravitaci“
na veřejné prostředky. Tak do nové
epochy vstupovaly naše obce zanedbané mnohdy jako v Sudetech.
Vysoké nároky jsou také na
školní kapacity, horko těžko se budují, přičemž dětí školního a předškolního věku, díky přílivu obyvatel z Prahy, přibývá skoro geometrickou řadou. A v neposlední
řade je tu Berounka. Beroun a Králův Dvůr jsou již chráněny proti
stoleté vodě, ale obce na dolním toku ještě většinou ne.
Pandemie koronaviru zasáhla všechna odvětví společnosti, kultura
nebyla výjimkou. Projekt Senát pro kulturu z letošního léta si kladl
za cíl umělcům pomoci, jak byste ho zhodnotil?
Tu myšlenku inspiroval fakt, že se protiepidemiologická opatření rozvolnila na konci divadelní a koncertní sezony, kdy obvykle
souborům začínají prázdniny. Abychom umožnili po dlouhém
lockdownu setkání živých diváků s živými herci, přijali jsme koncept letní scény ve Valdštejnské zahradě. Asi deset divadelních
a hudebních souborů provedlo přes dvacet představení, která
zhlédlo na šest tisíc diváků. Byl to skvělý počin a ocenili jej jak di-

– www.senat.cz

váci, tak umělci. Projekt Senát pro kulturu se vydařil natolik, že
budeme zvažovat jeho opakování.
Máte za sebou i aktivní angažmá v pohádce Byl jednou jeden král,
užil jste si vystoupení před živým publikem po dlouhé době?
Ano, delší dobu jsem s ochotníky z Dobřichovic a Řevnic
v ničem nevystupoval. Byl to vlastně záskok a měl jsem na naučení
hlavní role pohádky fakticky jen deset dní. A zápolil jsem nejen
s pamětí, ale i s chabým hlasem. Představení nakonec navštívilo
za jeden víkend asi dva tisíce dospělých diváků a dětí a podle ohlasu
soudím, že to snad dobře dopadlo a moje další ochotnická kariéra
není v ohrožení.
Vraťme se zpět k politice, máme za sebou volby do Poslanecké
sněmovny, jak byste jejich výsledky okomentoval?
V tento výsledek jsem moc nevěřil. Měl jsem obavy z přijetí naší
nepříliš homogenní koalice. Myslím, že Starostové na tom byli podobně. Možnost vytvoření pětičlenné vládní koalice vznikla jen
díky tomu, že menší strany jako Přísaha, ČSSD a KSČM či Trikolora nepřekročily pětiprocentní práh. Vládnutí v pěti bude těžké
a novou vládu čeká řešení nesmírně náročných úkolů, aby zvládla
ekonomické problémy země, udržela si veřejnou podporu a taky
sociální smír ve společnosti. Bude velmi obtížné udržet ve vládě
jednotu. Nicméně, držím nám všem palce. Jinou možnost, než to
dokázat, nemáme.

rostla až o 6 %. Říkáme lidem, že se nemají zadlužovat, musí vystačit s tím, co mají, a na vládní úrovni vesele ukazujeme, že není
důvod se dluhy trápit: „proč bychom se netěšili, když nám druzí
půjčují“. Tato filozofie Haškova feldkuráta Katze je už doufám minulostí. Žádné „milostivé léto“ se pro vlády zemí nechystá.
Jak se, podle Vašeho názoru, bude politická situace v Česku vyvíjet?
Hodně bude záležet na tom, jak si vláda poradí při jednání s EU.
Pokud se nezmírní nesmysly kolem green dealu, budeme mít
vážné ekonomické potíže. Green deal je dobrý, když nic nevyrábíte,
ale to není případ české ekonomiky. Nemám radost z toho, že si
Angela Merkelová v tichosti zajistila rusko-německý monopol na
zemní plyn v EU, a Německo tak bude mít ruku na kohoutech.
Naše vláda musí prosadit jádro jako čistou energii, jinak se nedoplatí jak domácnosti, tak výrobci. Je třeba otevřít oči a přiznat si,
že elektromobilita je čistá blamáž a zastavit tak další zbytečné plýtvání prostředků. Atd. Atd.
Rozumná a pokročilá ochrana životního prostředí je nesmírně důležitá. Jistě je dobré mít velké a vznešené cíle, ale nelze za nimi jít
hlava nehlava. Bude-li se propadat ekonomika, bude se prudce zhoršovat politická situace a nastoupí populismus a extremismus v plné
síle. To si snad uvědomuje naše budoucí vláda a, doufejme, i Evropská unie. V sázce není nic menšího než demokracie jako taková.

Vojtěch Chmelíček
Co je možné dělat v boji proti nástupu populismu?
Populismus nastoupil dávno, už za vlády Jiřího Paroubka, Andrej Babiš ho jen přivedl k dokonalosti. Já doufám, že bude už jen
ustupovat. Jak se dá s populismem bojovat? Říkat lidem pravdu,
myslím celou pravdu. Když rozházíme peníze teď, nebudou zítra.
Když ekonomika neroste, nemůže růst náš blahobyt. Je třeba lidem
odhalit, že se všechny přídavky a zvyšování platů v minulých letech
uskutečňovaly výhradně na dluh, a to i v době, kdy ekonomika
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Jiří Oberfalzer
• senátor za volební obvod 16 – Beroun
• do Senátu zvolen poprvé v roce 2004
• od roku 2018 místopředsedou Senátu
• člen ODS

A K T U Á L N Í

L E G I S L A T I V A

Úprava bezdoplatkových zón
je neústavní, rozhodl ÚS
na návrh 20 senátorů
SENÁTORKA PRAHY 10 RENATA CHMELOVÁ SE VùNUJE ZEJMÉNA SOCIÁLNÍM TÉMATÒM, BYDLENÍ,
OCHRANù ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ A PROTIKORUPâNÍM OPAT¤ENÍM. HNED PRVNÍ ROK NARAZILA
NA ZÁKON, KTER¯ NEMOHLA NECHAT B¯T. NOVELA ZÁKONA O POMOCI V HMOTNÉ NOUZI,
PROJEDNANÁ ZAâÁTKEM ROKU 2017, P¤INÁ·ELA USTANOVENÍ V ROZPORU S LISTINOU
ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD A DOPADALA NA NEJCHUD·Í. CHMELOVÁ PROTO S KOLEGY
Z KLUBU KDU-âSL A DAL·ÍMI PODALA ÚSTAVNÍ STÍÎNOST. LETOS V SRPNU JIM DAL ÚSTAVNÍ
SOUD ZA PRAVDU A USTANOVENÍ ZÁKONA ZRU·IL.

Jak jste se dostala k tzv.
bezdoplatkovým zónám? V Praze přece žádné vyhlášeny nebyly.
Nemám odpovědnost jen za
obvod, v němž jsem byla zvolena. Bezdoplatkové zóny jsou
v podstatě úředně uznané sociální ghetto, chudinská oblast. Lidé zde nedosáhnou na
doplatek na bydlení – a to jen
kvůli adrese, kde bydlí. Kdyby bydleli o ulici dál, už by na něj dosáhli. Jasné porušení principu rovnosti před zákonem!
Jaká ustanovení jste napadli?
Jednalo se o ustanovení zákona č. 111/2006 Sb. Jeden paragraf
definoval Oblast se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.
Druhý říkal, že těm, kdo se do takové oblasti nově přistěhují nebo
v rámci ní změní adresu, nevznikne nárok na doplatek na bydlení.
Starostové tak jakoby dostali do rukou nástroj, jak bojovat s obchodníky s chudobou. Kýžený výsledek se ale nedostavil. Sociálně
vyloučených lokalit neubylo.
Jak vlastně „oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“ vypadají?
Zákon řekl, že jsou to místa, ve kterých se ve zvýšené míře vyskytují sociálně nežádoucí jevy: porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových
látek apod. Tyto jevy měly být řádně doloženy (např. ve spolupráci
s Policií ČR), ale ne vždy se tak dělo. Krajské soudy zrušily nejedno
špatně vyhlášené opatření obecné povahy...
Nemožnost dostat doplatek na bydlení ale platila jen pro nově
příchozí, ne? Nebylo účelem zákona zabránit přílivu nových obyvatel do oblastí, kde řádili obchodníci s chudobou?
Výjimku z tohoto pravidla zakládá již existující nájemní nebo
vlastnický vztah k obývané nemovitosti, pokud byl založen před
přijetím opatření obecné povahy. Pokud jste se tedy do bezdoplat-

kové zóny nově přistěhovali nebo jste v jejím rámci změnili adresu,
nevznikl vám nárok na doplatek na bydlení, i když vaši sousedé ve
stejné situaci na něj nárok měli. Na řadě míst se ale příliv nových
nájemníků nezastavil. Lidé přicházeli, jenom si peníze na bydlení
sháněli jinde.
Jak došlo k přijetí úpravy?
Sporné ustanovení zákona bylo předloženo písemně a ústně bylo
odůvodněno až při projednávání v Poslanecké sněmovně. Bez náležité důvodové zprávy, bez zhodnocení dopadů regulace, bez stanoviska legislativní rady vlády a dalších náležitostí.
Jak argumentoval Ústavní soud?
Opatření má plošnou povahu a dopadá na všechny potenciální
žadatele o doplatek na bydlení. Negativní důsledky tedy nesou
i jiné než takzvaně „nepřizpůsobivé“ osoby. Řada lidí nemá podíl
na rostoucí kriminalitě a nežádoucích jevech, a přesto je právní
úpravou dotčena. Stát jim odepře doplatek na bydlení, což je může
přivést do svízelné situace. Podle Ústavního soudu jde o neústavní
zásah do práva na zajištění základních životních podmínek v oblasti bydlení.
Máte sama lepší řešení?
Ano, zákon o sociálním bydlení. Ústavní soud prohlásil, že rozumí pocitům občanů obcí, kteří bez vlastního zavinění nemají zastání při řešení problémů sociálně vyloučených lokalit. Jenže řešit
problémy vyloučených lokalit nejde na úkor lidí, kteří v dané lokalitě žijí a jsou chudší. Bezdoplatkové zóny staví na mylném předpokladu, že odebrání sociálních dávek povede ke krachu obchodníků s chudobou, to se ale nestalo. Zákony, které z některých dělají
občany druhé kategorie, nemůžeme přijímat. Takto by mohlo příště dojít na pošlapání jiných práv.

Renata Chmelová
místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí
senátorka za volební obvod č. 22 Praha 10
ptala se Veronika Žolčáková, asistentka
– www.senat.cz

Z A H R A N I Č N Í

C E S T A

Podpora územní celistvosti
Ukrajiny
P¤EDSEDA SENÁTU MILO· VYSTRâIL NAV·TÍVIL V SRPNU UKRAJINU. NA KRYMSKÉ ADMINISTRATIVNÍ
HRANICI A NA SUMMITU KRYMSKÉ PLATFORMY HESLEM „PRO VÁS – PRO UKRAJINU – S NÁMI“,
PODPO¤IL UKRAJINSKOU ÚZEMNÍ CELISTVOST ALEGORIÍ NA MNICHOVSKOU DOHODU.

Z

ahraniční cesta byla zahájena výpravou na dočasnou krymskou administrativní hranici do Chersonské oblasti už v neděli
22. srpna v časných ranních hodinách, kam odletěl předseda
českého Senátu společně s estonskou prezidentkou Kersti Kaljulaid
a místopředsedou Výboru pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a zároveň předsedou Meziparlamentní skupiny „ČR – Ukrajina“ Pavlem Žáčkem. Z Chersonu jej čekal přesun
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do kontrolního stanoviště Čonhar, kde jej s činností režimní a servisní zóny seznámil předseda Chersonské oblastní státní administrace Serhiy Kozyr. „Jsem rád, že se Česká republika a Evropská
unie jednoznačně v rámci Krymské konference připojí k Ukrajině
a budou společně tlačit na Rusko, aby se chovalo v souladu s mezinárodním právem a opustilo území, které anektovalo,“ uvedl Miloš
Vystrčil v rozhovoru pro Českou televizi přímo na hranici.

Nabitý program dalšího dne zahájil v Kyjevě předseda Senátu pietními akty. Nejprve v Parku slávy položil věnec k hrobu Neznámého
vojína a následně uctil oběti hladomoru obilnými klásky u památníku „Hořká vzpomínka z dětství.“ Hlavní náplní téhož dne byla jeho
účast na inauguračním summitu Krymské platformy. Krymská platforma je iniciativa ukrajinského prezidenta Zelenského, jejímž hlavním cílem je deokupace Krymu a obnovení kontroly Ukrajiny nad
územím poloostrova. Účastníci summitu z více než 30 zemí přijali
společné prohlášení, v němž nastínili mezinárodně-politické směřování k obnovení ukrajinské kontroly nad územím poloostrova. „My
u nás někdy o Mnichovské dohodě hovoříme, že se stala ‚o nás bez
nás‘. A my jsme tady dnes pro to, pane prezidente, aby to bylo pro
Vás – pro Ukrajinu – s námi,“ vyjádřil předseda české horní parlamentní komory podporu Ukrajině na summitu ve svém projevu parafrází na označení Mnichovské dohody z roku 1938. Projev směřoval k nejvýše postavenému ukrajinskému ústavnímu činiteli,
prezidentu Volodymyru Zelenskému, se kterým se během summitu
předseda Senátu i neoficiálně setkal. Kromě svého proslovu na summitu, kde byl projev předsedy českého Senátu mezi nejcitovanějšími,
sklidil také bouřlivé emoce na půdě Nejvyšší rady Ukrajiny, kde vystoupil na mimořádném plenárním zasedání věnovaném schválení
usnesení Nejvyšší rady na podporu mezinárodní spolupráce v rámci
Krymské platformy v boji proti agresi Ruské federace.
Poslední den návštěvy Ukrajiny zahájil předseda horní parlamentní komory Miloš Vystrčil návštěvou pompézních oslav 30. vý-

ročí nezávislosti Ukrajiny, které vyvrcholily vojenskou přehlídkou
na souši i na moři. „Česká republika bude díky své historické zkušenosti stát po boku Ukrajiny a hájit její nezávislost, celistvost a suverenitu, protože víme, co to pro nás znamená, a víme jakou cenu
má svoboda,“ stvrdil podporu Ukrajině. Po oficiálních oslavách na
něj čekalo jednání s jeho parlamentním protějškem, předsedou Nejvyšší rady Ukrajiny Dmytro Razumkovem. Diskuze se vedla hlavně
o možnostech další spolupráce na různých úrovních – politické
i obchodní, na úrovni obou komor parlamentu, regionů i měst. Razumkov také přijal pozvání přijet na oplátku do Prahy. Mezi dalšími
probranými tématy byl možný vstup Ukrajiny do Evropské unie či
způsoby vypořádávání se s pandemií covid-19. Program předsedy
Senátu na Ukrajině završila ve večerních hodinách schůzka s legendárním vůdcem Krymských Tatarů Mustafou Džemilevem
a předsedou Medžlisu (parlamentu) krymskotatarského národa Refatem Čubarovem. Jednali spolu hlavně o tíživé situaci Tatarů na
dočasně okupovaném Krymském poloostrově a možnostech České
republiky, jak může pomoci. Ještě během návštěvy Kyjeva se začala
plánovat další senátní zahraniční cesta na Ukrajinu, tentokrát do
Zakarpatské oblasti, Užhorodu. Cesta si klade za cíl podpořit tento
region, a tím i další česko-ukrajinskou spolupráci. Její termín však
zatím nebyl stanoven.

Lada Faldynová
oddělení komunikace Kanceláře Senátu
– www.senat.cz

F O T O R E P O R T Á Ž

Předávání Stříbrných
Senátu
Projev prof. RNDr. Heleny
Vážený pane předsedo Senátu Parlamentu České republiky, vážené paní senátorky a páni senátoři, milí ocenění, vzácní hosté,
dovolte, abych zde za všechny oceněné poděkovala panu předsedovi i celému Senátu za poctu, které se nám dnes dostalo.
Za každým z nás stojí nějaké dílo. Asi nás všechny spojuje, že
jsme své dílo konali a konáme opravdově a s plným nasazením,
s úctou a láskou k lidem a k naší zemi. Jsme rádi, že se nám
dostává dnešního ocenění právě od Senátu Parlamentu České
republiky.
Já sama si Senátu a jeho práce velmi vážím. Uvědomuji si, že
senátorky a senátoři jsou voleni nejen za stranu, ale také jako
skutečné osobnosti, kterým lidé důvěřují, že budou jednat vždy
čestně, dle svého svědomí. Uvědomuji si také, že Senát zaručuje určitou zákonodárnou kontinuitu, i kontinuitu v zahraniční
orientaci naší republiky, neboť při každých volbách do Senátu
se obmění jen jeho třetina. Nemůže se tudíž stát, že by vznikla
nějaká populistická strana se silným vůdcem a rázem opanovala
Senát, jako by se to případně mohlo přihodit v Poslanecké sněmovně.
Senát je pro mě tedy ústavní pojistkou a pojistkou našeho geopolitického směřování, neboť k tomu, aby byla pozměněna Ústa-

medailí předsedy
Illnerové DrSc.
va, volební zákon, nebo schválena mezinárodní smlouva, musí dát
souhlas nejen Poslanecká sněmovna, ale i Senát.
Ráda bych poděkovala našemu Senátu, že roli hlídacího psa
Ústavy a zákonů odpovědně plní a že při svém jednání zachovává politickou kulturu. Přeji mu i všem občanům České republiky
hezký Den české státnosti. Ať jsme na svou zemi hrdí a volíme
do jejího čela odpovědné, čestné a moudré politiky, jejichž vizí je
prosperující, demokratická, solidární a humanitní ideály vyznávající Česká republika uprostřed Evropy.
A na závěr mi dovolte malou osobní vzpomínku. Můj dědeček
byl univerzitní profesor Bohumil Baxa, ústavní právník a historik
práva, opakovaně děkan Právnické Fakulty Masarykovy Univerzity
v Brně a rektor této školy. V jednu dobu byl i senátorem Národního Shromáždění Československé republiky. Jako člen odbojové
skupiny Obrana národa byl zastřelen německými okupanty na
kobyliské střelnici hned v prvních dnech Heydrichiády 5. června
1942. Příliš si na něj nepamatuji, protože mi v době jeho smrti
byly čtyři roky. Až maminka mi vyprávěla, že mě dědeček něžně
nazýval „moje telátko“. A tak si myslím, že by můj dědeček měl
možná dnes radost, že jeho telátko bylo oceněno jeho Senátem.
Děkuju.
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Co by na to řekl Václav Havel?
KDYÎ P¤ED DESETI LETY VÁCLAV HAVEL ZEM¤EL, NACHÁZELA SE âESKÁ REPUBLIKA I CELÁ
EVROPA V JEDNOM Z NEJTùÎ·ÍCH OBDOBÍ OD KONCE STUDENÉ VÁLKY V ROCE 1989. V DÒSLEDKU
GLOBÁLNÍ FINANâNÍ KRIZE SE âESKÁ EKONOMIKA PROPADALA A INFLACE STOUPALA. âESKÁ
POLITICKÁ SCÉNA SE JEN POMALU VYMA≈OVALA Z OBDOBÍ POLITICKÉ NESTABILITY.

S

edm tučných let, která mezitím uběhla, jsou dávnou minulostí. Deset let od skonu Václava Havla jako by se situace opakovala, tentokrát v důsledku další globální krize způsobené
virem čínského původu, který se rychle rozšířil po celé zeměkouli.
Ekonomika se propadá a inflace překročila pětiprocentní hranici
a míří dál vzhůru. Po období politických turbulencí stojí česká politika na novém začátku.
Právě v takových chvílích je dobré si připomínat celoživotní krédo
Václava Havla: „Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale
jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Příběh
člověka, který se v životě musel vyrovnávat s diskriminací, pronásledováním a vězněním, a přesto neztrácel naději, by byl inspirací,
i kdyby to byl příběh zcela všední, a je jí o to více, jde-li o příběh,
který, jak si Havel sám dobře uvědomoval, měl až pohádkové rysy.
Jenže co je to „něco“, co má smysl? Může být Havlovo krédo také
vodítkem k tomu, jak se máme vyrovnávat s výzvami, které za jeho
života neexistovaly, anebo pokud existovaly, neměly tak dramatický
charakter jako dnes? Má Havel vůbec co říci k současnosti světové
pandemie koronaviru, obřích výzev globálního oteplování a plánů
na jeho zastavení, migračních vln, ohrožujících stabilitu celých světadílů, postpravdivého světa pseudoinformací a dezinformací či zuřících kulturních válek, které jako by postupně nahrazovaly tradiční
politické střety a ideologické orientace?

S těmito otázkami, zejména z úst mladých lidí, se často setkáváme v Knihovně Václava Havla. Možné odpovědi na ně je však třeba
formulovat s maximální obezřetností. Havel nebyl prognostik a už
vůbec se nepovažoval za proroka. „Lidé kompletně připravení na dějiny jsou mi dost podezřelí,“ napsal. Na rozdíl od mnoha politiků se
neopíral o ideologické jistoty a nehájil žádný ideologický proud. Pokusům uzavřít ho v té či oné ideologické bublině či škatulce a vzývat
či zatracovat ho jako „levičáka“, „kryptokomunistu“, „neokonzervativce“ či „užitečného idiota“ světového imperialismu se vysmíval.
Síla, která poháněla jeho veřejné působení a politickou aktivitu,
nepocházela zvenčí, z žádné politické ideologie, ba ani z odporu vůči
určité politické ideologii, nýbrž zevnitř, z celoživotního usilování
o nalezení identity, která by člověku umožňovala vést smysluplný
život v souladu se svým přesvědčením. Základním předpokladem takového života, jak Havel ukazuje v Moci bezmocných a jiných esejistických textech, je vysoká míra vnitřní i vnější svobody jednotlivce.
Zatímco vnitřní svobodu musí člověk hledat sám v sobě pomocí morální sebereflexe a soustavného poměřování svých činů se svým přesvědčením, vnější svoboda je funkcí společenského uspořádání, právních norem a sociálního prostředí. V každém okamžiku svého života,
ať už jako literát, disident nebo politik, se Havel zasazoval o maximální možnou míru svobody. Byly by mu jistě proti mysli některé
pokusy svobodu omezovat, ať už kvůli prohřeškům proti „správ-

Díla z cyklu Bez Soucitu (2002) od umělce Jiřího Davida
byla umístěna na stěny sídla Senátu ve Valdštejnské ulici.

– www.senat.cz

nému“ přesvědčení nebo způsobu vyjadřování, či kvůli potřebě „napravovat“, „přepisovat“ nebo „zamlčovat“ historii. „Příliš často
v tomto koutě světa strach z jedné lži rodí lež jinou, pošetile doufající, že jako záchrana od té první je záchranou od lži vůbec. Jenomže
lež nás nikdy nemůže zachránit od lži…“
Imperativ svobody byl však v Havlově životě i díle vždy nerozlučně
spojen s imperativem zodpovědnosti nejen za sebe, ale též za druhé
a svět kolem sebe. Jeho celoživotní oddanost „životu v pravdě“ by se
zřejmě obtížně smiřovala s úpadkem postavení a respektu, kterému
se dnes pravda těší. Jeho smysl pro absurditu by mu jistě pomohl
najít dramatickou či filosofickou metaforu pro dekonstruktivistickou
vlnu rozmělňování pravdy do „narativů“ a soupeřících alternativních
pravd ústících do vesmíru izolovaných „tvítů“, „statusů“ a „postů“,
které se už ani nepokoušejí usilovat o pravdu a spokojují se s popíráním, že něco jako pravda existuje.
Havlova snaha o „život v pravdě“ by se ovšem nikdy neměla zaměňovat s arogantní jistotou vlastnictví pravdy. Havel nikdy nebyl
hlasatel pravdy, nýbrž její hledač. Domníval se nicméně, že hledání
a objevování pravdy je jednou z věcí, která dává životu smysl. Bohužel, pro příliš mnoho lidí je dnes takové hledání příliš namáhavé či
prostě zbytečné.
Havlova morálního cítění by se jistě hluboce dotkly scény zuboženého lidství, jakých jsme svědky od začátku migrační krize v roce
2015. Každá jeho rada či reakce by jistě začínala od bezpodmínečné
zodpovědnosti snažit se pomoct lidem, kteří prchají před smrtí, válkou či hladověním. „Je věcí základní, řekl bych přímo všelidské solidarity, že musíme být schopni tu a tam přijmout někoho, kdo je
v tísni, kdo odněkud prchá.“ Na rozdíl od mnoha evropských politiků
si však Havel již za svého života uvědomoval praktické limity schopnosti a vůle evropských států přijímat velká množství migrantů.
„Každá země musí odhadnout své možnosti, nemůže se bezbřeze
otevřít všem,“ napsal již v roce 1994. „Pak by na to doplatili nejen
domácí občané, ale i uprchlíci.“ A ještě v době komunistické zvůle
si uvědomoval, že požadavek zodpovědnosti je nutné uplatňovat na
obě strany. „Lidem v totalitních státech neuškodí občas nenápadně
naznačit, že by také mohli něco proti domácí totalitě dělat, a ne z ní
pouze utíkat.“
Stejný požadavek zodpovědnosti by Havel téměř jistě uplatňoval
i během covidové pandemie. Těžko by ho přesvědčilo obecné vzývání
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individuální svobody či ochrany osobních údajů jako nepřekročitelná
překážka pro uplatňování nutných omezení, testovací či vakcinační
povinnosti, pokud empirická data ukazují, že jejich neuplatňování
zvyšuje riziko nákazy či těžkého průběhu nemoci u druhých. Jako
přesvědčený zastánce nedílného spojení svobody se zodpovědností
by se byl hlásil k výroku anglického esejisty Alfreda George Gardinera „svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda druhého“.
Havel byl zastánce ochrany životního prostředí a ve svých esejích
a projevech opakovaně varoval před „samopohybem“ moderní technické civilizace, který ji vede do záhuby. Jako takový by se jistě hlásil
k cílům boje za zastavení globálního oteplování a k přijetí planetární
zodpovědnosti za budoucnost lidského života na Zemi. Jestli by se
ztotožňoval s existujícími a plánovanými mechanismy, jak těchto
cílů dosáhnout, je již jiná otázka. Lze se dohadovat, že by dal průchod své skepsi vůči technokratickému přístupu, který v této otázce
projevuje například Evropská unie. A jistě by pochyboval o tom, že
Zelený úděl, soubor opatření majících za účel omezit a zastavit karbonové emise evropských ekonomik do atmosféry, lze současně vydávat za prorůstový program. Před nejistými technickými řešeními
by asi dával přednost výzvám ke skromnosti a k uplatnění individuální zodpovědnosti každého z nás v osobním jednání. Ve svých projevech k evropským politikům varoval před myšlenkou „trvalé
změny, neustálého pokroku, rozmachu, zvětšování, šíření, dobývání,
nekonečného růstu a nekonečného růstu růstu“ jako myšlenkou typicky evropskou. Proti ní stavěl tradici pokory, úžasu před tajemstvími vesmíru i lidské existence, jakou v evropských dějinách zosobňují „duchové plaší, pochybující o všech věcech tohoto světa
a především o sobě samých a schopní své pochybnosti dokonce
i skvěle artikulovat“. K takovým duchům bezesporu patřil i on sám.
A konečně těm z nás, kterým i po deseti letech schází Václav
Havel, bolestně chybí – zejména v kontrastu s nezřídkými projevy
politické nadutosti, samolibosti a pokrytectví – jeho schopnost nahlížet sama sebe v nejvyšší politické funkci s pokorou, pochybnostmi
o své schopnosti dostát jejím požadavkům a navíc ještě s humorem:
„Když jsem se stal prezidentem, stal jsem se sám sobě podezřelým.“
I proto možná zůstal nevinný.

Michael Žantovský
ředitel Knihovny Václava Havla
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Dětské skupiny doplňují
mateřské školy
VZDùLÁVÁNÍ A PÉâI O DùTI P¤ED·KOLNÍHO VùKU MIMO MATE¤SKÉ ·KOLY ZAJI·ËUJÍ DùTSKÉ SKUPINY.
DùTSKÉ SKUPINY P¤EDSTAVUJÍ PRO RODIâE FLEXIBILNÍ MOÎNOST, JAK SLADIT RODINN¯ A PROFESNÍ
ÎIVOT. VNÍMÁM DùTSKÉ SKUPINY JAKO DÒLEÎITÁ ZA¤ÍZENÍ, KTERÁ DOPL≈UJÍ MATE¤SKÉ ·KOLY.

P

rimárně by si mateřské
školy a dětské skupiny
neměly konkurovat, ale
měly by se doplňovat v tom,
co nabízejí. Nejdůležitější je
brát zřetel na samotné děti.
V nejranějším věku se utváří
osobnost člověka a zejména do
tří let je nejzásadnější období
pro rozvoj inteligence, a to
i emoční. Dítě potřebuje harmonický rozvoj osobnosti.
Dětské skupiny fungují od roku 2014 a v současné době je jich
v republice asi 1 150. V dětských skupinách se pečuje a vzdělává
téměř 16 000 dětí. Osobně dětské skupiny vnímám jako důležitá
zařízení. Poskytují kvalitní péči o nejmenší děti, jejich výhodou je
velká flexibilita, vstřícná otevírací doba a další podmínky pro rodiče
dětí. Sama preferuji, aby dítě do tří let bylo doma u rodičů, ale
pokud to sladění pracovního a rodinného života neumožňuje, dětské skupiny jsou podle mě plnohodnotná zařízení, která fungují
a která rodičům nabízejí přijatelné podmínky.
„Výhody dětských skupin jsou: péče o nejmenší děti, vysoce individuální charakter péče, flexibilita a rychlost zřízení, vstřícná
otevírací doba a další vstřícné podmínky pro rodiče dětí.“
S ohledem na ukončení financování projektu dětských skupin
z evropských peněz programu IROP probíhalo dlouhé projednávání
novely zákona č. 247/2014 o poskytování služby péče o dítě v dětské
skupině a o změně souvisejících zákonů. To ponechávalo poskytovatele, veřejnost i rodiče dlouhodobě v nejistotě. Vládní návrh z 20.
července 2020 požadoval transformaci dětských skupin na institucionální jesle. Navíc měl být omezen věk dětí v dětských skupinách
pouze do tří let, a to bylo jedno z největších problematických ustanovení, která se diskutovala.
Poslanecká sněmovna nakonec v rámci Sociálního výboru
schválila kompromisní pozměňovací návrh, který řešil nejpalčivější místa. Důležité bylo zachování horní hranice věku dětí do
zahájení povinné školní docházky. Jsem ráda, že se zachoval
i název „dětská skupina“, který se vžil již od roku 2014. Upravila
se odborná způsobilost pečujících osob, kde se vyžaduje kvalifikace zdravotnická a pro děti starší tří let i pedagogická. Upravil se
také strop úhrady za službu rodičem a bude zajištěno financování
ze státního rozpočtu.
„Služby péče o děti jsou stěžejním předpokladem pro sladění

profesního a rodinného života rodičů s malými dětmi, proto je
třeba je podporovat.“
Novela zákona o dětských skupinách, účinná od 1. 10. 2021, zavádí dlouhodobou stabilní finanční podporu služeb péče o děti. Žádost o příspěvek si budou moci provozovatelé dětských skupin podávat vždy v lednu daného roku a výplata bude probíhat následně
v pravidelných zálohách. Vše bude řešeno přes elektronickou aplikaci MPSV. Příspěvek je určen na mzdové náklady, povinné další
vzdělávání pečujících osob, náklady na stravu a další provozní náklady.
„Dlouhodobě usiluji zřídit Stálou mezirezortní skupinu pro
předškolní vzdělávání.“
Senát schválil novelu zákona o dětských skupinách 18. srpna
a navrhla jsem i doprovodné usnesení. Na půdě Senátu proběhla
minulý rok diskuse, ze které vyplynulo, že je třeba zřídit Stálou
mezirezortní skupinu pro předškolní vzdělávání. Vzdělávání dětí
v předškolním věku je velmi důležité. Bohužel, je zároveň v gesci
dvou ministerstev, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Po roce neúspěšné komunikace s MŠMT ohledně zřízení této mezirezortní skupiny
schůze Senátu schválila usnesení, v němž žádá vládu, aby zajistila
její ustanovení za účasti MŠMT, MPSV, MZ a MF. Kdyby tato Stálá
mezirezortní skupina pro předškolní vzdělávání v současné době
již pravidelně zasedala, jistě by se daly nejasnosti a problematické
záležitosti i právě v novele zákona o dětských skupinách projednat
společně. Věřím, že mezirezortní skupina bude ustanovena co nejdříve.

Jaromíra Vítková
místopředsedkyně Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice
senátorka za volební obvod č. 49 Blansko

– www.senat.cz
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Oficiální senátní návštěva
Polské republiky
RÁD JSEM VYUÎIL MOÎNOSTI B¯T SOUâÁSTÍ OFICIÁLNÍ NÁV·TùVY VEDENÉ P¤EDSEDOU SENÁTU
MILO·EM VYSTRâILEM V POLSKU V SAMOTNÉM ZÁVùRU SRPNA 2021. K POLSKU A POLÁKÒM MÁM
V¤EL¯ VZTAH A MÁM V TÉTO ZEMI I MNOHO DOBR¯CH P¤ÁTEL.

oje osobní vazby na našeho severního souseda nepramení jen
z toho, že jsem se narodil a dodnes žiji na česko-polské hranici na úpatí Slezských Beskyd
v obci Vendryně u Třince a že
jsem absolvoval základní školu
i gymnázium s polským vyučovacím jazykem, ale také z toho,
že jsem byl a stále ještě jsem
v každodenním styku s polskými kolegy z různých průmyslových
branží. V neposlední řadě mám srdečný vztah k našemu regionálnímu folklóru, který jsem aktivně provozoval, a také k národnostním tradicím, které mají po obou stranách hraničních Beskyd
a řeky Olše, jíž u nás neřekneme jinak než Olza, velice mnoho
společného.
Česko-polské obchodní vztahy vždy historicky vytvářely, vedle
styků kulturních a společenských, základ dobrého sousedství
Čechů a Poláků. V popředí rozvíjení vzájemných česko-polských
vazeb byly hlavně příhraniční regiony v dnešním Moravskoslezském kraji, respektive v Katovickém vojvodství, tedy v nejprůmyslovějších regionech obou zemí.
Když jsme v devadesátých letech minulého století potřebovali
v podnikání akcelerovat zejména v obou částech Slezska obchodní
vztahy už na principech tržního hospodářství, citelně nám chyběla
společná reprezentace zájmů spolupracujících subjektů vůči institucím i úřadům, a dokonce i zákonodárným orgánům. Podnikatelské subjekty u nás i v Polsku potřebovaly rychle odstranit nejpalčivější bariéry v podnikání i vzájemném obchodě.

M

Česko-polská obchodní komora funguje už 25 let
První organizovanou společnou platformou českých a polských
hospodářských subjektů bylo Sdružení česko-polského byznysu
PROINFO, jež vzniklo za podpory generálních konzulátů obou
zemí, polského v Ostravě a českého v Katovicích, v roce 1996. Na
půdorysu tohoto sdružení byla o dva roky později založena Českopolská obchodní komora (ČPOK) se sídlem v Ostravě. Ta se stala
hlavním organizátorem podnikatelských setkání zacílených na výměnu informací, týkajících se různých oblastí hospodářské činnosti, příhraniční spolupráce, právních otázek, veřejných zakázek
a také výměny oborových zkušeností mezi podnikateli obou zemí,
či projednávání otázek spojených s řízením podniků. ČPOK se také
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aktivně zapojila do realizace unijních projektů na podporu restrukturalizace a modernizace klíčových sektorů, jako byl třeba operační
program Příhraniční spolupráce v letech 2007–2013 nebo projekt
Exportní hospodářský potenciál v příhraničí. Prostřednictvím realizace těchto projektů získala komora významnou finanční pomoc
pro vlastní činnost, a tím i pro zvýšení úrovně služeb, nabízených
jak členským firmám, tak i ostatním zájemcům o česko-polskou
spolupráci.

U prezidenta Dudy jsme jednali i o dole Turów
Proč se o této vzájemné a dlouhodobě prospěšné hospodářské
spolupráci obou zemí, která funguje především v Moravskoslezském kraji a Katovickém vojvodství již 25 let, zmiňuji, je fakt, že
ne všude v našem pohraničí jsou obdobné platformy vzájemných
vztahů běžně uplatňovány. Mám na mysli současnou kauzu kolem
polského hnědouhelného dolu Turów. O záležitostech kolem rozšiřování a provozování dolu Turów a jeho vlivu na okolní krajinu
v našem pohraničí mám informace jen ze sdělovacích prostředků.
Nicméně se nemohu zbavit dojmu, že v tomto strategickém projektu, který byl připravován v dlouhodobém horizontu, byla podceněna jak z polské, tak i částečně i z naší strany pravidelná vzájemná komunikace, a to na všech úrovních, což má za následek
současnou vyhrocenou situaci. Tento fakt jsem zmínil i při audienci u polského prezidenta Andrzeje Dudy v průběhu prvního dne
naší návštěvy v Polsku.
Jako bývalý manažer v hutním průmyslu a také jako dlouhodobý
předseda Česko-polské obchodní komory vím z praxe, že spory
v podnikatelském prostředí byly a budou. Nejsem však zastáncem
zdlouhavých soudních sporů, které jsou krajním a pro obě strany
většinou i neuspokojivým řešením. Určitě je třeba nadále hledat
v kauze Turów kompromis, i když se to dnes jeví jako velice komplikované.

Jiří Cieńciała
člen Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
senátor za volební obvod č. 73 Frýdek-Místek
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Návštěva prezidenta Spolkové republiky Německo
J.E. pana Franka-Waltera Steinmeiera.

Za aktivní rozvoj spolupráce a partnerství mezi
demokraciemi udělil Miloš Vystrčil Stříbrnou medaili
předsedy Senátu ministrovi zahraničních věcí Taiwanu Josephu Wu.

27/10

Ve Valdštejnském paláci přivítal předseda Senátu Miloš Vystrčil
předsedu Spolkové rady Německa Rainera Haseloffa. Tématem
česko-německého meziparlamentního setkání v Hlavním sále byla zejména budoucnost
energetiky v kontextu boje s klimatickými změnami a zároveň při udržení stabilní
ekonomiky a konkurenceschopnosti Evropy.

22/09

V prostorách Senátu se uskutečnilo setkání
předsedy Výboru pro vzdělávání, vědu,
kulturu, lidská práva a petice Jiřího Drahoše s tchajwanským
ministrem vědy a technologií Tsung-Tsong Wu. Taiwanská
delegace si též prohlídla Jednací sál při 17. schůzi Senátu.

26/10

30/08

Ve dnech 30. a 31. srpna 2021 dorazila šestičlenná senátní delegace
vedená předsedou Senátu Milošem Vystrčilem na oﬁciální návštěvu Polska.

30/08

Vedle setkání s nejvyššími politickými představiteli, která zahrnují jednání s předsedou polského Senátu Tomaszem
Grodzkim, předsedkyní Sejmu Elzbietou Witek a prezidentem Andrzejem Dudou, měla cesta výrazné ekonomické zaměření.

Pětičlenná senátní delegace vedená předsedou Senátu Milošem Vystrčilem zamířila ve dnech
1. až 4. listopadu 2021 na oﬁciální návštěvu Estonska a Litvy, kde jednala o různých oblastech
spolupráce v rámci struktur EU a NATO s nejvyššími představiteli zákonodárné i výkonné moci obou zemí.

01/11

02/11

V estonském Talinnu senátní delegace
dále navštívila centrum e-Estonia.

04/11

Čeští zákonodárci ve Vilniusu také neformálně hovořili s vůdčí
osobností běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou.

11/11

Senátní delegace vedená předsedou Milošem Vystrčilem se během dvoudenní návštěvy Bruselu
zaměřila zejména na přípravy parlamentní dimenze nadcházejícího českého předsednictví Rady EU.

Při příležitosti udělení Stříbrné medaile
předsedy Senátu zavítala do
Valdštejnského paláce prezidentka SR J. E. Zuzana Čaputová.

16/11

Čtyřčlenná delegace vedená předsedou
Senátu Milošem Vystrčilem navštívila
Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

18/11

19/11

V Londýně delegaci přijali předsedové obou komor
britského parlamentu – předseda Sněmovny lordů Lord
McFall Of Alcluith a předseda Dolní sněmovny Sir Lindsay Hoyle (na fotograﬁi).

18/11

Senátní delegace měla také možnost se setkat
s českými vysokoškolskými studenty v Londýně.
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Jan Horník
Volební obvod (č. 1)
Karlovy Vary

Platforma sklářů a keramiků Karlovarského kraje pro
podporu transformace Karlovarského kraje
Pro volební obvod č. 1 – Karlovy Vary je typická spousta věcí.
Od lázeňství přes bohatou kulturní historii až po krásu zdejší přírody, které sem ve velkém lákají domácí i zahraniční turisty. Když
se ale stočí řeč na místní produkty, které se zde po desetiletí vyrábějí, tak si většina lidí zřejmě vybaví buďto lázeňské oplatky nebo
výrobky dvou tradičních průmyslových odvětví, kterými jsou sklo
a porcelán.
Dlouhodobě si uvědomuji, jaká by to byla celospolečenská
škoda, kdyby tato odvětví v zdejším kraji zanikla, a že k tomu nemusí být ani tak daleko. Nezájem mladých o tento obor, nedostatek
zaměstnanců, levná, mnohdy nekvalitní konkurence z Asie, drahé
energie apod. To vše a mnoho jiného byly důvody ke vzniku Platformy sklářů a keramiků Karlovarského kraje (PSKKK), hájící
zájmy těchto tradičních odvětví na Karlovarsku, aby tyto obory nezanikly. Jedná se o nezávislé, dobrovolné sdružení, jehož členům
není lhostejný osud nabytých poznání a zkušeností, které nám tady
zanechali naši předci. Členové platformy se chtějí aktivně podílet
na transformaci a adaptaci tohoto odvětví na výzvy dnešní doby.
Platforma čítá zástupce šesti větších společností zabývajících se
dlouhodobě produkcí sklářských a keramických výrobků, konkrétně většinou známých pod svými historickými názvy Thun,
Moser, Sedlecký kaolin, Lias Vintířov, Rudolf Kämpf a G. Benedikt.
Zmíněná platforma se začala pravidelně scházet k řešení společných problémů ve svých firmách s ohledem na udržitelnost

Pracovní setkání Platformy sklářů
a keramiků Karlovarského kraje

30 –

Dílny Střední uměleckoprůmyslové školy
keramické a sklářské v Karlových Varech

těchto odvětví i pro budoucí období. Častými hosty Platformy jsou
i zástupci Karlovarského kraje, kteří o dění této iniciativy projevují
velký zájem. Radě a Zastupitelstvu Karlovarského kraje byla předložena deklarace tohoto uskupení, v níž členové Platformy informují o své působnosti a o svých záměrech. Na naplnění cílů a vizí
Platformy byla navázána i spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Karlovarského kraje.
Činnost platformy de facto přesahuje i hranice Karlovarského
kraje, kdy se obdobnými tématy na půdě Parlamentu zabývá senátní Podvýbor pro regiony v transformaci, přičemž na základě
jeho vzniku začal též fungovat partnerský podvýbor v Poslanecké
sněmovně. Hlavním tématem těchto parlamentních podvýborů je
dosažení transformace území, která byla nejvíc postižena těžbou
hnědého uhlí a s tím spojenými negativními zátěžemi jednotlivých
území. Jedním z nástrojů k vyrovnání rozdílů mezi chudými a bohatými regiony v ČR by měl být Fond spravedlivé transformace.
Bohužel politika EU a českého státu je spíš namířena proti těmto
oprávněným požadavkům zaznívajícím z těchto lokalit, tedy koná
přesně opačně, a tak zatím vůbec v rámci naší republiky nedochází
k vzájemné soudružnosti (kohezi), nýbrž naprosto neoddiskutovatelně k antikohezi. Otočit kormidlo tohoto nebezpečného vývoje
bude nyní na nové vládě, do které Platforma sklářů a keramiků
Karlovarského kraje vkládá své velké naděje. Pokud se tento negativní vývoj vládě nepodaří zastavit a kormidlo o sto osmdesát
stupňů rázně obrátit, tak dlouholetou tradici našeho sklářského a
keramického průmyslu v Karlovarském kraji neudržíme, a co je
ještě horší, že ji nezachráníme pro budoucí generace. Byly by tím
ohroženy tisíce pracovních míst s umem šikovných a kreativních
lidí. Proto apeluji na vrcholové politiky našeho státu, a i na ty na
evropské úrovni, že pokud nebudou tyto a všechny ostatní související skutečnosti potřebné k transformaci karlovarského regionu
vyslyšeny, tak ve svých vzletných proklamacích nezklamou jenom
sami sebe, ale i cíle společně budovaného evropského domu a zbydou nám po nich jenom plané sliby těch, co nedokázali dát naší
zemi a ani Evropě trvale pozitivní udržitelnou budoucnost.

Lukáš Wagenknecht
Volební obvod (č. 23)
Praha 8

Významná místa obvodu č. 23
Senátní obvod č. 23 nabízí mimo jiné spoustu historických
a kulturních památek a zajímavých míst. Za velmi významné považuji například následující:

Invalidovna
Barokní objekt Invalidovna v Karlíně ze začátku 18. století byl
vybudován po vzoru pařížské Invalidovny. Stavba byla vybudována
za účelem ubytování válečných invalidů, později šlo o výstavní
a komunitní centrum. Od roku 2017 je Invalidovna chráněna jako
národní kulturní památka.

Památník operace Anthropoid
V pražské Libni, poblíž křižovatky u Vychovatelny, dne
27. května 1942 provedli parašutisté Jozef Gabčík a Jan Kubiš atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
Tento hrdinský čin, který by se neobešel bez pomoci mnoha dalších
statečných lidí, připomíná památník Operace Anthropoid a nově
také velkoplošná malba na zdi u tramvajové zastávky Vychovatelna.
Zeď u Vychovatelny připomínající
operaci Anthropoid

Zámek v Čakovicích

bojem s větrnými mlýny. Například takové zahloubení Holešoviček je opravdu během na dlouhou trať. Stejně tak jsou nesnadné
spory s developery. Ale je i spousta věcí, která se povedla. Například výsadba stromů v Čimicích, úprava zeleně a místa sběru druhotných surovin Na Stírce nebo pomoc při materiálním zajištění
spolků a sdružení na Praze 8. Každá taková podařená pomoc občanům je neuvěřitelně nabíjející.
Senátor by měl fungovat jako ombudsman obyvatel ve svém obvodu a pomáhat při řešení jejich problémů. V našich kompetencích
sice často není problém přímo vyřešit, ale jako senátor mám možnosti, jak lidem pomoci a zvedat jejich témata. Lidé v obvodu by
měli mít na koho se obrátit, to vnímám jako svou důležitou roli.

Ďáblický hřbitov
Ďáblický hřbitov je významný tím, že se zde nachází čestné pohřebiště popravených a umučených obětí komunismu v 50. letech.
Jsou zde také pohřbeni účastníci protinacistického odboje, jako
např. Jan Kubiš a Jozef Gabčík. Jde o druhý největší pražský hřbitov
a od roku 2017 je národní kulturní památkou.

Práce v senátním obvodě
Při práci v senátním obvodě je důležitá spolupráce a komunikace se starosty obcí v mém obvodě, které pravidelně navštěvuji.
Předáváme si informace, které napomáhají k efektivnějšímu společnému řešení problémů místních občanů. Stejně tak komunikuji
se zastupiteli a také samozřejmě spolupracuji s organizací Pirátské
strany v Praze 8. Dlouhodobě také spolupracuji se spolky a sdruženími fungujícími v obvodě.
V každé části obvodu bydlí různí lidé, kteří řeší odlišné problémy. Denně se na nás obracejí občané obvodu s různými žádostmi, nejčastěji jde o dopravu nebo developerské projekty. Některé z nich lze vyřešit snadno, bohužel jiná řešení jsou často
Výsadba stromů v Čimicích

S E N Á T O R

A

J E H O

R E G I O N

Pavel Kárník
Volební obvod (č. 42)
Kolín
Předávání senátních
respirátorů v Čelákovicích

Ve funkci senátora mám za sebou první rok. Jako patriotovi
a hrdému Kolíňákovi je mi ctí být senátorem právě za volební obvod
Kolín. Ten se skládá z celého kolínského okresu, z jižní části okresu
Nymburk a části okresu Praha-východ. Náš obvod čítá 119 měst
a obcí a já se snažím obsáhnout dění po celé jeho šíři. K příjemným
zpestřením vždy patří cesty po regionu a setkávání se s místními
lidmi, kteří se často podělí o nějakou zajímavost o své obci či městě.

Pietní akt k uctění památky
Josefa Mašína v Lošanech

Pomyslnou severní hranici mého senátního obvodu tvoří řeka
Labe, na jejíchž březích leží i tři největší města, a to Kolín, Poděbrady a Čelákovice. Kolín jako město hudby proslavil po celém
světě kapelník František Kmoch, jehož jméno nese Městská hudba
Františka Kmocha Kolín a na jehož počest se každoročně v červnu
koná festival dechové hudby Kmochův Kolín. Bylo mi proto ctí
představit tento nejslavnější a nejstarší kolínský orchestr také na
letošním ročníku Kulturního léta v Senátu.
Nejen Kmoch je úzce spjatý s Kolínem, ale také hrdina českého
protinacistického odboje, člen legendární odbojové skupiny Tři
králové, Václav Morávek. Pietního aktu k uctění jeho památky
v Kolíně a v Lošanech, odkud pocházel další člen této skupiny Josef
Mašín, jsem se letos poprvé zúčastnil též jako senátor.

Koncert kolínské Kmochovy
hudby v Senátu

Poděbrady zase získaly svoji proslulost jako vyhlášené lázeňské
město s neopakovatelnou atmosférou prvorepublikových lázeňských domů soustředěných kolem kolonády. A jak se říká, na srdce
jsou Poděbrady. A nejen, že srdce léčí, ale většinou si srdce návštěvníků svým kouzlem také podmaní.
Čelákovice byly v meziválečném období výletním letoviskem
díky říčním lázním České Grado na labském Káranském ostrově.
Lázně dnes už vlivem regulace Labe neexistují, přesto mají čelákovická labská zákoutí své jedinečné kouzlo. A tak jako Kolín má
Václava Morávka, Čelákovice mají jednoho z nejúspěšnějších československých stíhacích pilotů druhé světové války, Aloise Vašátka.
A když se zmiňuji o válečné historii, nedaleko Čelákovic, v Nehvizdech, seskočili Jozef Gabčík s Janem Kubišem v rámci operace
Anthropoid, jejímž cílem bylo uskutečnit atentát na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha.
Na řece Labi pak leží ještě jedno místo, na první pohled nenápadná obec Přerov nad Labem. Zdejší skanzen lidové architektury
patří k nejhezčím v republice. A to samé platí o zdejším renesančním zámku, byť zatím není veřejnosti přístupný.
Skanzen můžete navštívit také v Kouřimi. Kousek od města pak
najdete průsečík zeměpisné sítě, konkrétně bod, který protíná
50. rovnoběžka a 15. poledník. Anebo se můžete projít po malebném centru města, které posloužilo jako kulisa například pro seriál
Bylo nás pět.
Oblíbeným místem filmařů je také Kolín, ostatně film Černý
Petr netřeba představovat. A pokud se budete toulat po filmových
i nefilmových místech Kolína, určitě byste neměli minout nedávno
citlivě revitalizované Bartolomějské návrší u nejvýznamnější kolínské památky, chrámu sv. Bartoloměje, či starobylou synagogu
a jeden z nejstarších a největších židovských hřbitovů v Čechách.
Také díky tomu se Kolínu přezdívá Jeruzalém na Labi. Krásných
míst je zkrátka v regionu plno, přijeďte a přesvědčte se sami!

Helena Pešatová
Volební obvod (č. 69)
Frýdek-Místek

Již rok zastupuji v Senátu Frýdecko-Místecko. Můj region se nachází na severovýchodě naší republiky. Nalezneme zde malebné
horské a podhorské obce, které jsou od průmyslové oblasti vzdálené, ale i ty, jejichž obyvatelé žijí tak blízko Ostravska, že mohou
sledovat jeho rychlou transformaci doslova na vlastní oči.

Každoročně uklízíme Beskydy
na akci Poděkuj horám.

Ještě nedávno bylo Frýdecko-Místecko silně průmyslovým regionem. Nedaleké ostravské černouhelné doly, vysoké pece, ocelárenský provoz a s tím související problémy se znečištěným životním
prostředím – to vše se stává minulostí. IT sektor a výroba aut dnes
již zaměstnávají stejný počet lidí jako dřívější hutnictví a slévárenství, množství tuhých znečišťujících látek v ovzduší klesá a očekává
se další zlepšení.
Téměř šedesátitisícový Frýdek-Místek získal přezdívku „FajneMjesto“. Jeho vedení se stará o další rozvoj, pečuje o životní prostředí a podporuje kulturní život.
Nejen přímo ve městě, ale i v jeho okolí působí desítky firem,
které ve svém oboru dosáhly světové špičky. Kdo z vás by neznal vynikající hořký mok z pivovaru Radegast, automobilku Hyundai

Jako předsedkyně české části Euroregionu Beskydy
jsem se zúčastnila akce na podporu cestovního
ruchu Dny Bielsko-Bialej a Beskyd v Ustce.

Otevření nového zařízení pro seniory ve Středisku
sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí.
Práce s lidmi a pro lidi mě vždy naplňovala.

nebo medové dorty Marlenka? K dobrému jménu regionu přispívají
i produkty našich soukromých zemědělců.
Nízká nezaměstnanost a zlepšující se kvalita životního prostředí
s sebou přináší i fakt, že jako příhraniční oblast netrpíme odlivem
obyvatel, ba naopak! Registrujeme enormní zájem o bydlení v našich obcích, a to je důkazem, že Frýdecko-Místecko je tím správným
a vyhledávaným místem pro klidný a spokojený život.
Díky nadšení příhraničních obcí bylo v roce 2000 založeno sdružení Euroregion Beskydy, čímž byla oficiálně odstartována československo-polská spolupráce.
Již třetí volební období jsem starostkou desetitisícového Frýdlantu nad Ostravicí – tzv. „Brány Beskyd“, městečka mezi horami s
takřka čtyřsetletou tradicí zpracování železné rudy. Kůrovcová kalamita vedla k vykácení množství smrkových porostů, ale ani to nebrání hojným návštěvám turistů, kteří zde hledají své útočiště před
ruchem nedaleké Ostravy.
Z témat, která obce našeho regionu trápí, je stále více aktuální
řešení dopravní situace v Beskydech. Region je zatížen zejména
nadměrným průjezdem tranzitní kamionové dopravy podhorskými
obcemi a chráněnou krajinnou oblastí kolem přehradní nádrže na
pitnou vodu. V souvislosti s dokončováním obchvatů FrýdkuMístku a Třince se nám právě nyní otevírá možnost přesměrovat
tranzitní kamionovou dopravu a beskydskou přírodu vrátit jejich
občanům a návštěvníkům. Proto se této problematice věnuji.
A co vám může náš region nabídnout? Za návštěvu jistě stojí Beskydy v čele s jejich nejvyšším vrcholem Lysou horou (1323 metrů).
Připravena je zde řada zábavně naučných stezek, cyklostezek, běžeckých tras i sjezdovek aj. Celkově zde najdete bohaté rekreační,
sportovní i kulturní vyžití. Přijeďte, těšíme se na Vás!
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VO č. 2 – Sokolov
MIROSLAV BALATKA
Na krásné místo ve Slavkovském lese,
10 km od Sokolova, na horu Krudum, proběhl cyklistický, případně pěší výšlap ke Dni
vzniku samostatného Československého
státu, který již potřetí připravil senátor Miroslav Balatka. Bylo to příjemné slunečné
říjnové odpoledne s oslavou, jak má být: se
slavnostním přípitkem, zpěvem hymny, opékáním buřtů. Zejména však šlo o milé setkání s občany, kteří si přišli již 103. narozeniny naší republiky připomenout.

Shromáždění pod rozhlednou Krudum.

VO č. 3 – Cheb
MIROSLAV PLEVNÝ
V Chebu se dne 4. 9. 2021 uskutečnil
v pořadí již 23. Mezinárodní turnaj CHEB
OPEN ve stolním tenise vozíčkářů, který
jsem měl tu čest spolu se starostou města
Cheb a krajským radním zahájit. Turnaj proběhl ve skvělé náladě a sportovní atmosféra
byla výborná. Zahraniční účast byla letos
sice kvůli Covidu-19 nižší než v předešlých
ročnících, ale zúčastnili se borci z Německa
a Slovenska. V pořadí 24. ročník turnaje je
plánován na 11. 6. 2022. Budeme se těšit.

Zleva Standa Marhoun a William Buzinkay (část kapely „Starý psi“).

pomíná šedesátá léta, kdy byl bigbít v Čechách na vrcholu, a také to, že k Plzni tento
hudební žánr patří“, uvedl senátor Lumír
Aschenbrenner, pod jehož záštitou se akce
konala. Plzeň se prezentuje ve Valdštejnské
zahradě od roku 2005. Smyslem akce je
představit zahraničním i tuzemským návštěvníkům Prahy město Plzeň jako ideální
turistický cíl. Na akci, kam přišlo kolem tří
tisíc lidí, zahrály kapely Blues not Dead,
Starý psi a Odyssea. Svoje umění ukázali pivovarští bednáři, zájem byl i o výrobky s oceněním Regionální potravina.
VO č. 12 – Strakonice
TOMÁŠ FIALA
V Nemocnici Strakonice našel za symbolický nájem zázemí Nadační fond Srdce pro
Strakonice. Ten založila Mgr. Petra Kurschová k získávání finančních a hmotných
prostředků, aby mohl okamžitě poskytnout
pomoc konkrétním lidem ze Strakonicka. Za
čtyři roky fungování pomohl fond desítkám
lidí, ať už s nákupem auta pro postiženou
holčičku, nebo „jen“ s jednáním na úřadech.
Nemocnice spoluprací se sociálními službami rozšiřuje nabídku pro své pacienty.

I letos se soutěžilo o nejkrásnější věnec.

součástí bylo plno muziky, atrakce pro děti,
ochutnávka lokálních potravin či jarmark.
Cenu za nejkrásnější dožínkový věnec jsem
letos s potěšením předal zemědělcům
z Krásné Hory.
VO č. 21 – Praha 5
VÁCLAV LÁSKA
Ve středu dne 22. září hostoval Václav
Láska v rámci kulatého stolu s názvem „Odmítněme násilí na ženách“. Dle studie tento
problém postihuje každou třetí ženu. Týká
se samozřejmě i mužů, ale v podstatně
menší míře. Je potřeba o tomto problému
mluvit. Je potřeba odmítnout násilí na ženách. Projednávaly se také možnosti, jak senátoři a senátorky mohou pomoci. Výsledkem bude snaha o vytvoření pracovní
skupiny, která se bude věnovat řešení násilí
na ženách.

Kulatý stůl.
Slavnostní otevření kontaktního místa Nadačního
fondu Srdce pro Strakonice s jeho zakladatelkou.

RENATA CHMELOVÁ

Turnaj CHEB OPEN.

VO č. 18 – Příbram
VO č. 9 – Plzeň-Město
LUMÍR ASCHENBRENNER
Jako město českého bigbítu se Plzeň
představila po roční odmlce v zahradě Senátu Parlamentu ČR, kde se uskutečnil Den
Plzně. „Bigbít má od roku 2009 v plzeňských
Chvojkových lomech svůj artefakt, který při34 –

VO č. 22 – Praha 10

PETR ŠTĚPÁNEK
Stovky lidí si nenechaly první zářijový víkend ujít dožínky v Petrovicích na Sedlčansku, pořádané obcí, ZD Krásná Hora nad
Vltavou a ZUŠ Sedlčany. Spolu s farmáři
a regionálními prodejci zemědělské techniky
jsme pro ně připravili bohatý program, jehož

Připomněli jsme si oběť Vasyla Makucha,
který se 5. listopadu 1968 stal v Kyjevě živou
pochodní. Podle svědectví zněla jedna z vět,
kterou Vasyl Makuch vykřikl: „Pryč s okupanty Československa!“ A právě proto na
Praze 10 bude veřejně přítomná pamětní
deska věnovaná tomuto muži. Deska připomíná minulost, na kterou nelze zapomenout
a také přítomnost, ve které žijeme. Křivdy

disko dnes nabízí pestrý program pro
všechny věkové kategorie a jistě bude skvěle
sloužit potřebám občanů Prahy 1.
VO č. 29 – Litoměřice
LADISLAV CHLUPÁČ

Uctění památky Vasyla Makucha.

a škody způsobené sovětskou okupací Československa. Je třeba si připomínat ty, kteří
nemlčeli, a obzvláště ty, kteří nemlčeli v zemích, odkud přijeli „vojáci v hranatých železných maringotkách“, jak zpívá Karel Kryl.
Děkujeme Vasylu Makuchovi, že nemlčel.
Děkujeme za jeho oběť a budeme si ji tady
i nadále připomínat, aby se dějiny podobně
ošklivým způsobem neopakovaly.

řádá MČ Praha 6. Ocenění je udělováno od
roku 2005 a dosud bylo oceněno 126 učitelek a 16 učitelů. Porota z řad členů Rady MČ
Praha 6 a Výboru pro výchovu a vzdělávání
v čele se senátorem Jiřím Růžičkou vybírala
vítěze ve třech kategoriích. Vzhledem k období covidu-19 se oceňovalo zejména mimořádné zapojení do online výuky a nových výukových metod.

VO č. 23 – Praha 8

VO č. 27 – Praha 1

LUKÁŠ WAGENKNECHT

MIROSLAVA NĚMCOVÁ

Osmička pro rodinu je příspěvková organizace zřízená MČ Praha 8, poskytující podpůrné služby a aktivity pro rodiny. Zaměřuje
se především na podporu sousedské a komunitní pomoci, která – ač je velmi podstatná

Oživit prastaré řemeslo výroby ručního
papíru. Umožnit člověku třetího tisíciletí vyzkoušet si, že neztratilo nic na své originalitě, kráse a užitku. Zároveň podpořit ekologické vnímání světa používáním přírodních
materiálů. To je smyslem v Senátu uspořádané výstavy Barvy Země, jejímž patronem
jsem se v listopadu stal. Díla pocházejí
z Dílny ručního papíru, jež je součástí hradebního systému města Litoměřice. Přijeďte
se podívat, je ojedinělá.

V říjnu jsem přijala pozvání do nově otevřeného Střediska volného času Jednička
v Truhlářské ulici. Obdivovala jsem citlivou
rekonstrukci historického objektu včetně
nástěnných výmaleb a její originální propojení s novodobými architektonickými prvky.
Věřím, že potěší i každého návštěvníka. StřeVernisáž výstavy Barvy země výtvarnice Ireny Štyrandové v chodbě místopředsedů.

– je málo rozvinutá. V září uspořádali SWAP
školních potřeb. Akce zaměřená na podporu
rodin se školáky měla velký úspěch. Spolupráce s Osmičkou pro rodinu si vážím, jejich
činnost pomáhá mnoha lidem. Jsem rád, že
tomu mohu být nápomocen.

VO č. 37 – Jičín
TOMÁŠ CZERNIN
Královéměstecký okrašlovací spolek
uspořádal 16. října vzpomínkový den na výročí 140 let dráhy Chlumec nad Cidlinou –

VO č. 25 – Praha 6
JIŘÍ RŮŽIČKA
Na začátku října proběhl další ročník vyhlášení ocenění Vynikající učitel, které po-

Prohlídka Střediska volného času Jednička.

Ocenění učitelé společně s Jiřím Růžičkou a radní pro školství Prahy 6 Marií Kubíkovou.

Vzpomínkový den.

– www.senat.cz
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Křinec. S mohutně dýmající parní mašinou
nás vlak provezl tratí z Dymokur přes Křinec
do Nymburka a zpátky do Městce Králové.
Zřízení dráhy bylo tehdy na počátku 19. století pokrokem pro všechny. Každý přispěl,
jak mohl. Aby bylo možno dráhu postavit,
bylo za mého prapradědečka zrušeno šest
rybníků, ale cukr z dymokurského cukrovaru, stejně jako zdejší pivo a další produkty,
se pak snadněji dopravovaly do všech koutů
monarchie.
VO č. 39 – Trutnov
JAN SOBOTKA
První veřejná škola v ČR i s americkou
maturitou
V senátním obvodu jsem byl účastníkem
diskuse na téma „Jak koronavirus ovlivnil
školství a psychiku dětí“ v programu Parlamentního víkendového setkání pod taktovkou Krkonošského gymnázia a Střední odborné školy Vrchlabí – Hostinné. Při té
příležitosti byla škola představena jako první
veřejná škola v ČR, která umožňuje žákům
studovat duální program Studium American
Academy Online s cílem k české maturitě
přidat i tu americkou.

Senátorka Vítková s pořadateli.

stavu Židé v gulagu, která popisuje osudy
československých Židů v sovětských pracovních táborech za II. světové války. Působivá
výstava mladých historiků Jana Dvořáka
a Adama Hradilka z Ústavu pro studium totalitních režimů vyzývala všechny zúčastněné k zamyšlení. „Jsme skutečně dostatečně poučeni z hodně temných událostí
našich dějin a děláme dost pro to, abychom
se jasně vymezili vůči jakýmkoli antisemitským projevům a zločinům proti lidskosti?“
ptala se i senátorka Horská.
VO č. 44 – Chrudim

Plénum diskutující se studenty.

VO č. 43 – Pardubice
MILUŠE HORSKÁ

JAN TECL
Na Hlinecku rozvíjejí tradice. Sedmý ročník recitační přehlídky Ležácké veršování je
určený dětem a připomíná Den válečných
veteránů i historické souvislosti zdejších

Senátorka Miluše Horská přivezla do Přelouče a Chlumce nad Cidlinou putovní vý-

událostí. Atmosféra i výkony mladých recitátorů pro mne byly inspirativním způsobem propojení dějin a literatury. Díky zdejším školám i Památníku Ležáky. Návštěvu
regionu jsem využil i k setkání se starosty
nedalekého Vítanova, Prosetína, Kladna
a Hamrů u Hlinska. Ve Vítanově jsme se starostou F. Navrátilem diskutovali o spolkové
činnosti a touze vrátit čilý ruch do zrekonstruovaného Kulturního domu. V Kladně
i Hamrech starostové oceňovali práci svých
Dobrovolných hasičů i houževnatost místních obyvatel. A v Prosetíně jsou právem
hrdí na své školáky i učitele. Dokladem je jejich krásná kniha: „Prosetín – obec a škola
v proměnách času“.
VO č. 49 – Blansko
JAROMÍRA VÍTKOVÁ
Senátorka Jaromíra Vítková navštěvuje
farnosti, které ve svém obvodu podporuje.
„Jako věřící člověk pravidelně navštěvuji
mše svaté. Často jsem zvána na různá místa
ve svém obvodu Blansko a ráda přijedu podpořit společenství plné pozitivních a dobře
naladěných lidí. V Sebranicích se konal
4. září druhý ročník kulturní a společenské
akce MadonaFest, odkud výtěžek putuje na
opravu střechy místního kostela,“ sdělila senátorka Vítková.
VO č. 51 – Žďár nad Sázavou
JOSEF KLEMENT

Senátorka Miluše Horská, pedagog a husitský farář
Martin Chadima a starostka Přelouče Irena
Burešová.
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Starosta obce Prosetín u Hlinska Ing. Michal
Vychroň je činorodý muž, opravená budova
zdejší školy byla otevřena před 92 lety, přesně
28. října 1929.

Častou stížností našich občanů je špatná
dostupnost zdravotní péče. Průměrný věk lékařů v ČR je okolo 58 let, odcházejí do důchodu a najít za ně náhradu je těžké. Aktivně
se otázkou zabývám a vnímám i snahu mých
kolegů situaci řešit. Ve Žďáru jsme k tématu

Ohledně dostupnosti zdravotní péče vedu jednání i s VZP.

uspořádali konferenci s příklady z praxe. Pomoci řešit situaci může i náš nový projekt
Hippocrates.cz. Každý občan má právo na
dostupnou a bezplatnou zdravotní péči. Naší
povinností je reagovat.
VO č. 52 – Jihlava
MILOŠ VYSTRČIL
Křest knihy Marty Kučíkové „Italské trojhubky – S humorem a laskavostí o životě
v Itálii“ se konal v sobotu 23. října v knihovně Univerzitního centra v Telči. „Marta
je neuvěřitelně skromná a přitom milá
a velmi talentovaná. Žije nyní v Itálii a sem
tam se vrátí k nám do Česka, aby nás vrátila

Hostěradičtí vystrojili hasičům skutečnou vlajkoslávu.

na zem a nabídla svoji novou knížku, kterou
vždy napíše, nechápu jak a kdy, prý po večerech. Knihu doporučuji a Martě moc děkuji!” uvedl senátor Miloš Vystrčil.

odvedli za covidové krize. Jsem moc rád, že
sbor skvěle funguje, obec jej podporuje a přicházejí i noví zájemci, takže o budoucnost
hostěradických hasičů není obav.

VO č. 54 – Znojmo

VO č. 57 – Vyškov

TOMÁŠ TŘETINA

KAREL ZITTERBART

Krásná obec Hostěradice měla velký
důvod k oslavě. Zdejší Sbor dobrovolných
hasičů slavil 130 let od svého založení. Dvakrát byla oficiální oslava kvůli opatřením
proti Covidu-19 odložena, ovšem napotřetí
si to všichni užili. A to nejen pro slavnou historii Sboru, ale také jako poděkování za naprosto nedocenitelnou práci, kterou hasiči

Autorka knihy Marta Kučíková a kmotr její nové knihy senátor Miloš Vystrčil.

LILA Domov pro postižené děti Otnice
pečuje v nepřetržitém provozu o děti ve
věku 1 až 10 let s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením, které
z různých důvodů nemohou být v péči rodičů. Dětem centrum zajišťuje nejen zdravotní služby, ale i rehabilitace, výchovnou
a sociální péči. V září jsem se zájmem a velkou úctou ke všem zaměstnancům navštívil
toto krajské zařízení a s paní ředitelkou diskutoval o jeho fungování i aktuálních změnách legislativy.

Senátor a dětský lékař Karel Zitterbart s dlouholetou
ředitelkou LILA Otnice, Mgr. Ludmilou Pšenákovou.

– www.senat.cz
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VO č. 58 – Brno-Město

VO č. 63 – Přerov

JIŘÍ DUŠEK

JITKA SEITLOVÁ

Brněnští vědci darovali zakladateli genetiky Gregorovi Johannovi Mendelovi dárek
světového významu. Odhalili tajemství jeho
genomu. K tomu, aby mohli získat správný
genetický materiál, museli exhumovat jeho
ostatky uložené v augustiniánské hrobce
v Brně. První analýzy například odhalily, že
Mendel byl typický „středoevropan“ s nadstandardně velkou mozkovnou. „Tento výzkum byl iniciován někdy před rokem, když
jsme v rámci diskuzí s panem senátorem
Duškem přemýšleli nad ideou ho provést.
Chtěla bych mu za to velmi poděkovat,“
uvedla prorektorka Masarykovy univerzity
a vedoucí výzkumu paní profesorka Šárka
Pospíšilová.

S Městskou knihovnou Lipník nad Bečvou jsem organizovala výstavu „Václav
Havel. Politika a svědomí“ k připomínce výročí 10 let od úmrtí našeho prvního prezidenta Václava Havla. Výběr z důležitých
a stále aktuálních myšlenek připravil Ústav
pro studium totalitních režimů, Česká
centra a Knihovna Václava Havla. O tom, jak
živě k lidem stále promlouvají, svědčila
i hojná účast návštěvníků vernisáže.

gion v oblasti bezpečnosti, ale spolupracujeme i na zábavnějších projektech. Jako je
třeba tradiční Den bezpečnosti. Letos jsme
ho zahájili v duchu prvního slova ze sloganu
Policie ČR. Pomáháme malému Míšovi.
VO č. 74 – Karviná
PETR VÍCHA
Dvacet jedna seniorů z Bohumína, Rychvaldu a Dolní Lutyně nastoupilo po nucené koronavirové pauze do prvního ročníku
Univerzity třetího věku. Ten odstartoval slavnostní imatrikulací, které se zúčastnil senátor a starosta Bohumína Petr Vícha. „Univerzita v Bohumíně funguje od roku 2007 a už
jí prošlo 260 studentů. Jsme proto moc rádi,
že po roční přestávce začal další ročník.
Nově se do něj zapojili i jednotlivci z Orlové
a Dětmarovic. Obce seniorům na studium
přispívají. Například my v Bohumíně hradíme v každém semestru 60 procent z celkových nákladů,“ řekl Vícha.

Senátorka Jitka Seitlová zahájila výstavu „Václav
Havel. Politika a svědomí“ v Lipníku nad Bečvou.

VO č. 65 – Šumperk
MIROSLAV ADÁMEK
Odhalení Mendelova genomu.

VO č. 61 – Olomouc
LUMÍR KANTOR
Pro studenty Fakulty zdravotnických věd
Univerzity Palackého v Olomouci jsem zakoupil čtyři modely panenek pro nácvik resuscitace. Vypadají jako živí novorozenci, na
nichž se posluchači naučí oživování, je
možné je připojit k tabletu a simulovat specifické projevy novorozence při dechové
a oběhové zástavě. Využijí je zejména ve studijních programech porodní asistence
a zdravotnickém záchranářství.

Úzce spolupracuji s policií v Jeseníku,
paní ředitelka obvodního oddělení Ludmila
Andělová je správně akční. Kooperujeme při
řešení vážných problémů, které trápí náš rePetr Vícha při slavnostní imatrikulaci Univerzity třetího věku.

VO č. 79 – Hodonín
ANNA HUBÁČKOVÁ

Den bezpečnosti.

Tyto „panenky“, zdánlivě nepatrný dar, učí studenty Palackého univerzity zachraňovat životy maličkých.
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Senátorka Hubáčková navštívila Domov
Horizont v Kyjově, kde osobně pozdravila
stálé uživatele a poděkovala vedení domova
za to, jak skvěle a rychle byli připraveni poskytnout azyl uživatelům S-centra Hodonín,
které bylo zasaženo červnovým tornádem.
Při zastávce v Horizontu využila příležitosti
a pozdravila i tyto seniory a jejich personál,
kterému osobně poděkovala za to, jak zvládají svoji práci ve ztížených podmínkách.

Setkání s personálem přestěhovaného S-centra
Hodonín.

S T A L O

S E

Po dvouleté pauze, zapříčiněné pandemickou situací,
pořádal Senát 28. října opět Den otevřených dveří.

Návštěvníci měli možnost
prohlédnout si historické prostory
Valdštejnského paláce…

... a nahlédnout tak do
jindy nepřístupných míst.

Při příležitosti vyvěšení české vlajky do
okna svojí kanceláře přivítal občany
předseda Senátu Miloš Vystrčil.
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