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Abstrakt 

Diplomová práce „Senát PČR a jeho vliv na mezinárodní vztahy České republiky“ 

pojednává o Senátu PČR, jeho stylu a jeho vlivu v otázkách zahraniční politiky, se 

speciálním zaměřením na evropskou agendu. 

Nejdříve se budeme zabývat otázkou vlivu Senátu na zahraniční vztahy České 

republiky, to znamená, představíme teoretické moţnosti Senátu v evropské agendě i 

obecně parlamentní diplomacii. 

Poté bude následovat vlastní výzkum, kde za pomocí námi zvolené metody budeme 

zjišťovat odpovědi na otázky, kterými jsme se zabývali i v předchozí části, a budeme se 

snaţit zjistit rozdíl mezi teoretickým popisem Senátu a jeho reálným fungováním.  

V části o stylu Senátu nás bude zajímat atmosféra v Senátu, vztahy mezi senátory, 

hierarchie senátorů a postavení jednotlivých výborů. Detailněji se zaměříme na dva 

výbory, a to Výbor pro záleţitosti Evropské unie a Výbor pro zahraniční vztahy, obranu 

a bezpečnost. 

Kapitola bude také věnována analýze neústavních aktivit Senátu a jejich významu. 

V části o vlivu Senátu na evropskou agendu nás budou zajímat změny, které přináší 

Lisabonská smlouva, a reakce českého Senátu na ně, budoucí vývoj v této oblasti a také 

postavení Oddělení pro EU Kanceláře Senátu. 

V poslední části o postavení Senátu v zahraniční politice České republiky obecně 

rozebereme význam parlamentní diplomacie a důleţitost této agendy v Senátu.  

V závěru svá pozorování shrneme a zhodnotíme. 

 

 

 



   

Abstract 

Diploma thesis „The Czech Senate and its role in international relations of the Czech 

Republic“ deals with the Czech Senate, its style of functioning and influence on 

international relations of the Czech Republic, with special attention to the relation 

between the Czech Republic and European Union. 

First, we shall deal with the role of the Senate in the international relations of the Czech 

Republic, as regards the relations between The Czech Senate and European Union and 

parliamentary diplomacy as well. 

After that will come our empirical research. We shall deal with the same questions as in 

the previous part, however, we will use a different method and compare the results of 

our research with concepts introduced in the theoretical part. As a result, we will 

identify the differences between theoretical possibilities of the Senate in this area and its 

real working. 

In the part about the style of the Senate, first, we shall show the style of functioning of 

the Senate according to the chosen literature. We will be interested in the following 

questions: the atmosphere in the Senate, the relations among senators, hierarchy of the 

senators and particular committees. In more detail we will focus on two committees, the 

Committee on EU Affairs and the Committee on Foreign Affairs, Defence and Security. 

One chapter will be dedicated to the unconstitutional activities of the Senate. 

In the part about the influence of the Czech Senate in the area of the EU legislation we 

will be interested in the changes which the Lisbon Treaty brought with regard to 

parliaments of the member states. We will describe the reaction of the Czech Senate on 

the forementioned treaty and also the position of the Foreign Relations Department of 

the Senate Chancellery. 

In the last part concerning the role of the Senate in the international relations in general 

we shall analyse the importance of parliamentary diplomacy and its significance in the 

Senate. 

In the conclusion we sum up and evaluate the results. 

 

 

 

 

 



   

 

Klíčová slova 

Senát PČR, EU, zahraniční vztahy České republiky, parlamentní diplomacie, politická 

etnografie 

 

 

Keywords 

The Senate - Parliament of the Czech republic, European Union, international relations 

of the Czech Republic, parliamentary diplomacy, political ethnography 

 

Rozsah práce: 231168 znaků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
 
1. Prohlašuji, ţe jsem předkládanou práci zpracovala samostatně a pouţila jen uvedené 

prameny a literaturu.  

2. Prohlašuji, ţe práce nebyla vyuţita k získání jiného titulu. 

3. Souhlasím s tím, aby práce byla zpřístupněna pro studijní a výzkumné účely.  

 

 

 V Praze dne 15.5.2011 Michaela Stachová 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 
 
Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své práce Petru Drulákovi za podporu 

při přípravě projektu. Velké poděkování patří také všem senátorům a zaměstnancům 

Senátu, kteří mi velice ochotně poskytli rozhovory a odpovídali na mé otázky. 

Obzvláště děkuji všem senátorům Výboru pro záleţitosti Evropské unie, díky kterým 

jsem měla moţnost účastnit se setkání s europoslanci i s eurokomisařem.  



   

 

 

 

 

Schválený projekt diplomové práce 
 

 

 

 

 

Mezinárodní dimenze Senátu PČR: 

Politický etnografický výzkum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michaela Stachová 

LS 2009/2010                                             1. ročník, navazující magisterské 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vedoucí práce: 

8. 6. 2010                                                           Doc. Ing. Petr Drulák, Ph.D. 

  

 
 

Institut politologických studií 

Teze diplomové práce 



   

1. Úvodní část 

 

Formulace tématu a cíle práce 

Senát Parlamentu České republiky (dále jen „Senát“) je veřejnosti relativně uzavřená 

„skupina“ a často je moţné slyšet dotazy ohledně její potřebnosti. I přesto, ţe se 

v posledních letech snaţí veřejnosti otevírat, stále mezi lidmi panuje nejistota o práci, 

smyslu a fungování této komory Parlamentu České republiky. A je to logické. Vţdyť 

Senát v dnešní podobě je instituce velice mladá a v odborné literatuře jí bylo zatím 

věnováno pouze málo pozornosti, podle mého názoru neoprávněně. 

Z tohoto důvodu je tématem mé práce, která je inspirována etnografickým výzkumem 

francouzského parlamentu, obecně řečeno fungování Senátu PČR. Konkrétně se budu 

zabývat podílem Senátu na vytváření zahraniční politiky České republiky a mezinárodní 

spoluprací Senátu s Parlamenty jiných států a s orgány EU, z tohoto důvodu se zaměřím 

zejména na fungování dvou Výborů, které vytvářejí mezinárodní dimenzi Senátu, a to 

Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZOB) a Výboru pro záleţitosti 

Evropské Unie (VEU).  

Mým cílem je detailně popsat práci a úkoly těchto výborů a porovnat jejich teoretický 

popis s jejich skutečným fungováním. Co se týče jednání Senátu a výborů, nejvíce mě 

bude zajímat jeden jeho nástroj a to je obecná a podrobná rozprava. Ptát se budu, a to 

mimo senátorů a pracovníků Senátu i zástupců ministerstev jako navrhovatelů, zda má 

tato rozprava o návrhu zákona, který byl vypracováván odborníky dlouhou dobu, 

zamýšlený význam a smysl. Zajímat mě bude také například postavení českého senátu 

vzhledem k EU, jeho vliv a vyuţití tohoto vlivu nebo otázka, zda se Poslanci 

Evropského parlamentu zvolení v ČR opravdu účastní schůzí Výboru pro záleţitosti 

Evropské Unie či tuto moţnost nevyuţívají. Zkoumat budu rovněţ, jak často se 

zahraniční události na senátní půdě probírají, jaký mají prostor vzhledem k domácím 

záleţitostem a s jakým vyjádřením Senát opouštějí, míněno je-li navrhovatelům zákona 

vyhovováno či ne. 

Dále bude mým cílem popsat práci jednotlivých senátorů ze zmíněných výborů, najít 

podobnosti a rozdíly a vytvořit tak typický pracovní profil senátora působícího v mnou 

zvolených výborech.  

Důleţitou otázkou mého výzkumu také bude hierarchie vztahů v rámci Senátu a rovnost 

či nerovnost postavení všech senátorů. Zajímat mě bude nejen formální hierarchie 

vztahů, ale především ta neformální. Na kaţdém pracovišti, kde jsou určité pravomoci 

různě vertikálně i horizontálně rozděleny, se vytváří i „nepsaná“, ale obecně uznávaná, 

hierarchie vztahů. Můj předpoklad tedy je, ţe takovýto typ vztahů funguje i v rámci 

Senátu. Budu se snaţit tento systém rozkrýt a odhalit jeho příčiny a důsledky. Mým 

záměrem je zjistit, jestli jsou senátoři působící v určitých orgánech Senátu na „vyšším 

stupni“ této neformální hierarchie a na jakém stupni se nachází senátoři Výboru pro 

záleţitosti EU a Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Do této hierarchie 

také začlením ostatní zaměstnance Senátu, tedy nejen Senátory. V rámci Senátu pracuje 

mnoho odborníků, např. právníci připravující návrhy usnesení, konzultanti pro EU atd., 

bez jejichţ práce není fungování Senátu moţné a mě bude zajímat, jak důleţité 

postavení mají tito odborníci v porovnání se Senátory a jaký typ a rozměr práce 

přinášejí do Senátu. 

V neposlední řadě budu zkoumat přijímání zahraničních návštěv na půdě Senátu a 

zároveň návštěvy českých senátorů v cizině a tím také reprezentaci ČR především 

v rámci EU. Senátoři Výboru pro záleţitosti Evropské Unie se účastní jednání 

evropských institucí stejně jako Meziparlamentní unie a pro můj výzkum bude zajímavá 

otázka, jak takováto jednání probíhají, co do nich čeští senátoři přinášejí a jakou jim 



   

sami dávají váhu. Do této části chci také začlenit popis konferencí a seminářů 

s mezinárodní účastí v Senátu, zjistit jak často se akce tohoto typu konají a jaký mají 

přínos k reprezentaci ČR na mezinárodní úrovni.  

Z výše zmíněného vyplývá, ţe pro mou práci budou relevantní otázky dotýkající se 

podílu Senátu na zahraničních vztazích ČR a jeho význam pro zahraniční politiku ČR. 

Naopak, pro mou práci nebude relevantní fungování Senátu jako celku v rámci domácí 

politické scény. Tyto otázky nechám na jiný výzkum. 

Závěrem, tato práce má podat ucelený a objektivní pohled na pozici Senátu v zahraniční 

politice ČR, popsat práci senátorů a představit je tak veřejnosti. V závěru shrnu 

výsledky mého několikaměsíčního detailního pozorování a popíši tak praktické 

fungování dvou výborů, které mají pro zahraniční politiku ČR největší význam, dále 

popíši práci senátorů těchto výborů a přispěji tak k vytvoření představy o práci senátora. 

V závěru také nastíním další moţné jevy ke zkoumání, které se během mého výzkumu 

objevily. 

 

Výzkumné otázky 

Výzkumné otázky vyplývající z předešlé kapitoly tedy mohou znít následovně (řazeno 

podle důleţitosti od nejdůleţitějších otázek k méně klíčovým): 

1) Jaký má Senát PČR podíl na zahraničních vztazích ČR a můţeme nějak definovat 

jeho mezinárodní dimenzi? 

2) Jaký mají opravdu vliv Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Výbor pro 

záleţitosti Evropské Unie a jak tyto výbory fungují? (Tato otázka v sobě zahrnuje popis 

obecné a podrobné rozpravy jako nástroje vlivu na mezinárodní otázky a jaký mají 

prostor mezinárodní otázky vzhledem k domácím.) 

3) Jak vypadají běţné úkoly senátorů za mnou zvolené výbory? 

4) Jaké jsou neformální vztahy mezi senátory a jak ovlivňují fungování Senátu i výborů 

(VZOB a VEU)? 

5) Jak je konkrétně moţno popsat mezinárodní reprezentaci ČR na půdě Senátu a jaký 

jej její přínos k obrazu ČR na mezinárodní úrovni (ve formě zahraničních návštěv a 

mezinárodních seminářů)? 

 

Teoreticko-konceptuální část 

V rámci konceptuální části detailně popíši fungování, postavení a práci Senátu PČR a 

jeho místo v zahraniční politice ČR a v Evropě. Definuji také úkoly mnou zvolených 

výborů a jejich teoretické základy. Vymezím také práci senátorů, definuji funkční 

období, podmínky zvolení a rozdělení podle krajů. 

Jelikoţ se budu zabývat Výborem pro záleţitosti EU, definuji také vztah evropských 

institucí k národním parlamentům. 

Tato práce si dává za cíl výzkum českého Senátu metodou politické etnografie a je 

inspirována a vychází ze studií, které se politickou etnografií zabývají a které mi 

poskytly teoretický základ.  

Dále jsem pouţila knihy a studie, které jiţ byly publikovány konkrétně o českém 

Senátu, v prvé řadě aby byl můj výzkum originální a přínosný a za druhé také jako zdroj 

informací pro mou vlastní práci. 

  

Metodologická část - Zvolené metody 

Jako studentka Univerzity Karlovy v Praze jsem byla vybrána do programu 

Parlamentních stáţí 2009/2010. Jako stáţistka jsem získala téměř neomezený vstup do 

budovy Senátu a pohyb po ní, a proto se mi dostalo přístupu k cenným informacím. 

Z tohoto důvodu jsem zvolila metodu etnografického výzkumu, kde mohu výše zmíněné 



   

výhody náleţitě vyuţít. Etnografický výzkum jako metodologický rámec je moţno 

pouţít nejen v sociologii, ale i v politologii jako politický etnografický výzkum pro 

výzkum různých institucí či organizací. Byly takto zkoumány instituce EU stejně jako 

domácí Parlamenty. Tento typ výzkumu můţe poskytnout odpovědi na otázky, které 

není moţné z literatury vyčíst, jelikoţ fungování institucí, které jsou částečně závislé na 

vůli a osobnosti jejich pracovníků, je často odlišné od teoretického popisu těchto 

institucí a můţe také odkrýt různé problémy, které se objevily během práce těchto 

institucí. Zúčastněným pozorováním, dlouhodobým pobytem v rámci zkoumané 

instituce a prací v terénu je moţné proniknout lépe do jejího fungování a pochopit ho 

tak lépe. 

Metodou mé práce je zúčastněné pozorování a práce v terénu. Jako stáţistka se budu 

v Senátu pohybovat minimálně šest měsíců. Po tuto dobu budu přítomna na zasedáních 

Senátu i na zasedání mnou zvolených Výborů. 

S jednotlivými senátory z VEU a VZOB budu také pořizovat rozhovory. Dále budu 

pořizovat rozhovory s jinými zaměstnanci Senátu a také s dalšími relevantními osobami, 

např. zástupci ministerstev jako navrhovatelů zákonů.  

Ze všech zasedání si budu pořizovat zápisky, data budu třídit a porovnávat mezi sebou 

v závislosti na době, kdy byla pořízena. 

Jako metodu ověření informací zvolím triangulaci, kdy pouţiji více různých zdrojů 

odpovídajících na stejnou otázku; například osobní rozhovor, vystoupení senátora 

v rámci Senátu a informace z literatury.  

Na závěr mé práce se budu snaţit interpretovat všechny sesbírané informace a 

odpovědět na v úvodu zmíněné otázky.  

 

2. Předpokládaná osnova práce 

Celá práce se bude skládat z úvodu, závěru, teoreticko-konceptuální části, 

metodologické části a z empirické části, která bude těţištěm mé práce. Tuto část budou 

tvořit čtyři kapitoly. 

První kapitolou bude popis fungování Senátu, Výboru pro zahraniční věci, obranu a 

bezpečnost a Výboru pro záleţitosti Evropské Unie, který vyplynul z mého praktického 

pozorování a z rozhovorů se Senátory, stejně jako jinými relevantními zaměstnanci 

Senátu či zástupců ministerstev. Odpovím na otázku, jakou důleţitost a jakou úlohu 

mají tyto výbory v zahraniční politice ČR a jak konkrétně vypadá jejich mezinárodní 

působení. 

Druhá kapitola bude zaloţena na rozhovorech s jednotlivými senátory a mém 

pozorování a bude se snaţit odpovědět na otázku, jaká je pracovní rutina senátorů 

působících v těchto výborech a jaké jsou jejich typické úkoly a otázky, které řeší. Také 

se bude snaţit najít různé cesty, které vedly senátory k jejich současným pozicím a najít 

nějaké opakující se jevy.  

Třetí kapitola se bude detailně zabývat vztahy mezi senátory navzájem, co tyto vztahy 

podmiňuje a jaká je neformální hierarchie vztahů senátorů v rámci Senátu. Pro tuto část 

pouţiji také rozhovory s jednotlivými senátory a také zaměstnanci Senátu. Dále pro mě 

bude důleţité mé vlastní pozorování při zasedáních Senátu a Výborů. 

Čtvrtá kapitola se bude zabývat reprezentací ČR při zahraničních návštěvách, jak tyto 

návštěvy probíhají a kde se přijímání návštěv odehrává a stejně tak reprezentací českých 

senátorů při jednáních v cizině, především v rámci EU.  

V této kapitole se také budu zabývat pořádáním konferencí a seminářů s mezinárodní 

účastí a tematikou.  
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Komentáře z diplomového semináře: 

Nejzásadnější kritika mého projektu se týkala oprávnění popisovat Senát jako domácí 

instituci při studiu oboru Mezinárodní vztahy. Na základě této, podle mého názoru 

oprávněné, výtky jsem téma práce zúţila pouze na část Senátu, a to VEU a VZOB, tedy 

dva výbory týkající se bezprostředně zahraničních vztahů ČR. Dále jsem také upravila 

výzkumné otázky, aby se týkaly zahraničních vztahů ČR a nemíchaly se s vnitrostátními 

otázkami.  

Oprávněnost zvolené metodologie jsem objasnila v příslušné kapitole. Pro shrnutí, 

vycházím z podobných prací, které pro výzkum politických institucí tuto metodologii 

pouţily, a také chci vyuţít moţnost stáţe v Senátu, která mi dává příleţitost provést 

politický etnografický výzkum, to znamená v reálu pozorovat fungování Senátu, přístup 

na jednání, moţnost práce v terénu a příleţitost k rozhovorům. 

V této metodologii ve spojení s úţeji zacílenými výzkumnými otázkami také vidím 

největší přínos mé práce. Na zahraniční vliv českého Senátu se skrz tuto metodologii 

ještě nikdo nezaměřil, a proto si myslím, ţe mohu získat cenné a originální informace. 

Ač se Senát můţe zvenku jevit jako homogenní těleso, není tomu tak a pro dokázání 

tohoto výroku je nezbytný insight zevnitř této instituce.  

 

 

 

Podpis:……………………………………………………………………………… 

 

 

Podpis vedoucího práce:……………………………………………………………
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Seznam použitých zkratek: 

 
PČR –  Parlament České republiky 

PS –  Poslanecká sněmovna 

EU –  Evropská unie 

VEU-  Výbor pro záleţitosti Evropské unie 

VZOB –  Výbor pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost 

OEU –  Oddělení pro Evropskou unii Kanceláře Senátu 

COSAC –  Konference evropských výborů parlamentů 

DG –  Directorate-General – generální ředitelství Evropské komise 

SFEU – Smlouva o fungování Evropské unie 

SEU –  Smlouva o Evropské unii 

ZEU – Západoevropská unie 

MZV –  Ministerstvo zahraničních věcí 

CRIS -  Zvláštní výbor EU pro finanční, hospodářskou a sociální krizi 

EP –  Evropský parlament 

EK –  Evropská komise 

ESVA –  Evropská sluţba pro vnější činnost 

ÚPV –  Ústavně-právní výbor Senátu PČR 

ECON –  Hospodářský a měnový výbor EU 

PNR –  Passenger Name Record 

 



- 4 - 

 

Úvod 

Senát Parlamentu České republiky (dále Senát) je veřejnosti relativně uzavřená 

„skupina“ a často je moţné slyšet dotazy ohledně jeho potřebnosti. I přesto, ţe se 

v posledních letech snaţí veřejnosti otevírat, stále mezi lidmi panuje nejistota o práci, 

smyslu a fungování této komory Parlamentu České republiky. A je to logické. Vţdyť 

Senát v dnešní podobě je instituce velice mladá a v odborné literatuře jí bylo zatím 

věnováno pouze málo pozornosti, podle našeho názoru neoprávněně. 

Z tohoto důvodu je tématem této práce obecně řečeno fungování Senátu PČR. 

Konkrétně se budeme zabývat podílem Senátu na vytváření zahraniční politiky České 

republiky a mezinárodní spoluprací Senátu s orgány EU, z tohoto důvodu se zaměříme 

zejména na fungování dvou výborů, které vytvářejí mezinárodní dimenzi Senátu, a to 

Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (dále VZOB) a Výboru pro záleţitosti 

Evropské unie (dále VEU).  

Naším cílem je detailně popsat práci a úkoly těchto výborů a porovnat jejich teoretický 

popis s jejich skutečným fungováním. Hlavní výzkumnou otázkou je antropologická 

otázka týkající se fungování organizací sloţených z lidí. Zde nás bude zajímat, jaké jsou 

neformální vztahy mezi senátory, jaký je obecný styl Senátu a jak toto následně 

ovlivňuje práci Senátu. Dále se budeme ptát, jaký je podíl Senátu na zahraničních 

vztazích České republiky a jak konkrétně k tomu přispívají zmíněné dva výbory, které 

mají zahraniční vztahy přímo ve své agendě.  

Tato práce je proto rozvrţena následovně. Po vyjasnění metodologie jsme zařadili část 

analyzující právní moţnosti Senátu v oblasti zahraničních vztahů, začneme vlivem 

Senátu na evropskou politiku a poté se budeme zabývat vlivem Senátu na mezinárodní 

vztahy České republiky obecně. Pro větší přehlednost budou tyto dvě části děleny na 

menší tematické podkapitoly týkající se jednotlivých senátních nástrojů.  

První kapitola je dále členěna podle jednotlivých otázek na podkapitolu týkající se 

vnitrostátního zakotvení evropské agendy, kde představíme, jak je tato agenda 

zpracována příslušnými zákony v České republice. V další podkapitole vyjmenujeme 

formy zapojení národních parlamentů do rozhodovacího procesu Evropské unie. 

V dalších několika podkapitolách se budeme zabývat Lisabonskou smlouvou, změnami, 

které přináší v postavení národních parlamentů, popíšeme teoretický přínos některých 

konkrétních instrumentů, například tzv. ţluté a oranţové karty, a také představíme 

reakce českého parlamentu na tuto smlouvu. Na konci této kapitoly představíme Výbor 
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pro záleţitosti Evropské unie a také celoevropskou platformu pro setkávání evropských 

výborů, COSAC. V empirické části se budeme zabývat stejnými otázkami, povaţujeme 

proto za důleţité představit je detailně v teoretické části.  

Druhá kapitola týkající se zahraničních vztahů obecně také začne představením 

vnitrostátního zakotvení této problematiky v Senátu. Následovat bude část o 

parlamentní diplomacii a na závěr představíme Výbor pro zahraniční vztahy, obranu a 

bezpečnost. 

Tato část je důleţitá pro moţnost porovnání informací, které jsme získali během 

empirického výzkumu, s tím, co je moţné dočíst se v literatuře.  

Za touto částí bude následovat vlastní výzkum, která se bude zaměřovat na stejné 

otázky, ovšem bude k jejich zodpovězení pouţívat jiné zdroje, tedy originální a získané 

z námi prováděného výzkumu. V této části začneme kapitolou o stylu Senátu, bude nás 

zajímat atmosféra Senátu, vztahy mezi senátory, hierarchie mezi senátory a výbory, a to 

především ta neformální
1
, typické aktivity senátorů a také obecná rozprava, její význam 

a průběh. Podrobněji se zaměříme na dva výbory, které jsme zmínili výše, tedy VEU a 

VZOB, protoţe právě tyto výbory jsou pro zahraniční vztahy České republiky 

relevantní. V podrobnější analýze těchto výborů tedy popíšeme jejich fungování a také 

styl vedení, protoţe i toto ovlivňuje pracovní výsledky těchto výborů.  

V druhé kapitole se zaměříme na neústavní aktivity Senátu a jejich význam. Konkrétně 

ukáţeme průběh a význam konferencí a seminářů se zahraniční účastí, zahraničních 

návštěv na půdě Senátu a také výjezdů senátorů do zahraničí. 

Ve třetí části se budeme zabývat otázkou vlivu Senátu na evropskou politiku, poloţíme 

si obdobné otázky jako v teoretické části a pokusíme se je zodpovědět za pouţití naší 

metody a vyvodit závěry. Zajímat nás tedy bude například postavení českého Senátu 

vzhledem k EU, jeho aktivita a hodnocení v rámci všech členských států EU a jak se 

změnilo jeho postavení po přijetí Lisabonské smlouvy, dále se zaměříme na konkrétní 

instrumenty Lisabonské smlouvy, které se národních parlamentů týkají a které jsme 

představili v teoretické části, a ukáţeme, jak konkrétně s nimi pracuje právě český Senát 

a Výbor pro záleţitosti Evropské unie. Prostor zde bude věnovaný také reakcí Komise 

na podněty Senátu a názoru senátorů na další vývoj v této oblasti. V této části bude i 

                                                 
1
  Na kaţdém pracovišti, kde jsou určité pravomoci různě vertikálně i horizontálně rozděleny, se 

vytváří i „nepsaná“, ale obecně uznávaná, hierarchie vztahů. Náš předpoklad tedy je, ţe takovýto typ 

vztahů funguje i v rámci Senátu. Budeme se snaţit tento systém rozkrýt a odhalit jeho příčiny a důsledky. 

Naším záměrem je zjistit, jestli jsou senátoři působící v určitých orgánech Senátu na „vyšším stupni“ této 
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kapitola věnována práci Evropského oddělení Kanceláře Senátu, které významně 

spolupracuje se senátory VEU, a bude ukázáno, jaký skutečný podíl mají tito odborníci 

na výstupech výboru a jaké mají postavení. 

V poslední kapitole budeme zkoumat skutečný vliv Senátu na zahraniční vztahy obecně, 

nástroje, které Senát má, a jak je vyuţívá. Ptát se budeme mimo jiné na sílu a 

vyuţitelnost parlamentní diplomacie a jakou má tato oblast v nynějším Senátu 

důleţitost. Otázkou bude i vztah vlády a Senátu při přípravě a prosazování zahraniční 

koncepce České republiky. 

Pro větší přehlednost opakujeme otázky vedoucí náš výzkum. V kapitole o stylu Senátu 

se budeme snaţit opovědět na následující otázky: 

1) Existuje specifická senátní kultura? 

2) Jaké jsou vztahy mezi senátory a co je ovlivňuje (včetně hierarchické struktury 

Senátu)? 

3) Jak můţeme popsat typické činnosti senátora? 

4) Jaký má praktický význam institut rozpravy při jednáních? 

5) Jak můţeme popsat prostředí VEU a VZOB a důsledků tohoto prostředí na 

výstupy těchto výborů? 

V druhé kapitole o neústavních aktivitách se zaměříme na tyto otázky: 

1) Jaký je význam konferencí a seminářů? 

2) Jak probíhá spolupráce senátorů s europoslanci a zaměstnanci Komise? 

3) Jak probíhají zahraniční cesty senátorů a jaký je jejich přínos? 

V třetí kapitole o vlivu na evropskou agendu povedou náš výzkum tyto otázky: 

1) Jak můţeme vysvětlit nadprůměrnou aktivitu Senátu v této agendě a jaký je její 

skutečný dopad? 

2) Jaká je zpětná vazba pro Senát od Komise a české vlády? 

3) Jak změnila činnost národních parlamentů Lisabonská smlouva? 

4) Jak probíhá v praxi kontrola subsidiarity a jak se vyuţívá tzv. vázaný mandát? 

5) Jaký podíl má Oddělení pro EU Kanceláře Senátu na výstupech Senátu? 

V poslední kapitole se budeme zabývat následujícími otázkami: 

1) Jaký je vliv Senátu na zahraniční vztahy České republiky? 

2) Jak velký význam Senát této agendě přikládá? 

                                                                                                                                               
neformální hierarchie a na jakém stupni se nachází senátoři Výboru pro záleţitosti EU a Výboru pro 

zahraniční věci, obranu a bezpečnost. 
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Z výše zmíněného vyplývá, ţe pro tuto práci budou relevantní otázky dotýkající se 

podílu Senátu na zahraničních vztazích České republiky a jeho význam pro zahraniční 

politiku ČR. Naopak, pro naši práci nebude relevantní fungování Senátu jako celku 

v rámci domácí politické scény, vztah Senátu a Poslanecké sněmovny či přijímání 

vnitrostátní legislativy na půdě Senátu. Tyto otázky necháme na jiný výzkum. 

Závěrem, tato práce má podat ucelený a objektivní pohled na pozici Senátu v zahraniční 

politice České republiky, popsat práci senátorů a představit je tak veřejnosti. V závěru 

shrneme výsledky našeho více neţ ročního detailního pozorování a popíšeme tak 

praktické fungování dvou výborů, které mají pro zahraniční politiku ČR největší 

význam, dále popíšeme práci senátorů těchto výborů a přispějeme tak k vytvoření 

představy o práci senátora. V závěru také nastíníme další moţné jevy ke zkoumání, 

které se během našeho výzkumu objevily. 
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1. Metodologie 

Díky programu Parlamentních stáţí 2009/2010 jsme získali téměř neomezený vstup do 

budovy Senátu a pohyb po ní, a tím se nám dostalo přístupu k cenným informacím. Od 

prosince 2009 do června 2010 dostalo několik studentů šanci pracovat jako odborní 

stáţisté u senátorů a poslanců českého parlamentu. Já konkrétně jsem pracovala jako 

odborná asistentka pana senátora Pavla Eyberta. Úkolem stáţistů bylo zpracovávat 

různé informační materiály, pořizovat zápisky z oficiálních akcí a psát články na 

internetové stránky. Po uplynutí doby stáţe bylo konkrétně mé působení zde 

prodlouţeno o další rok z důvodu sběru dat pro tuto práci. Po toto období jsem jiţ 

nepracovala pro ţádného senátora, pouze jsem navštěvovala zasedání Senátu a výborů a 

případně jiných akcí organizovaných Senátem. Z tohoto důvodu byla zvolena metoda 

politického etnografického výzkumu, který umoţňuje výše zmíněné výhody náleţitě 

vyuţít. Etnografický výzkum jako metodologický rámec je moţno pouţít nejen 

v sociologii, ale i v politologii jako politický etnografický výzkum pro výzkum různých 

institucí či organizací. Byly takto zkoumány instituce EU stejně jako domácí parlamenty 

(například francouzský parlament v knize Abélese Un ethnologue á l´Assemblée). Tento 

typ výzkumu můţe poskytnout odpovědi na otázky, které není moţné z literatury vyčíst, 

jelikoţ fungování institucí, které jsou částečně závislé na vůli a osobnosti jejich 

pracovníků, je často odlišné od teoretického popisu těchto institucí a můţe také odkrýt 

různé problémy, které se objevily během práce těchto institucí. Zúčastněným 

pozorováním, dlouhodobým pobytem v rámci zkoumané instituce a prací v terénu je 

moţné proniknout lépe do jejího fungování a pochopit ho tak lépe. 

Tento přístup je blízký antropologii, která přinesla metodologii i do ostatních sociálních 

věd, a to práci přímo v prostředí pozorovaných. Z tohoto důvodu naše práce nezahrnuje 

dotazníky, ale účastnění se schůzek a aktivní zapojení do ţivota v Senátu. Snaţili jsme 

se o lepší pochopení světa zaměstnanců Senátu skrz jejich dennodenní chování a jejich 

vnímání toho, co dělají. V této studii můţeme osvětlit antropologickou otázku par 

excellence, týkající se podstaty organizací tvořených lidmi.
2
  

                                                 
2
  Abélese, Marc. Bellier, Irene. McDonald, Maryon: An anthropological approach to the 

European Commission, Brussels: Report for the European Commission, 1993 (unpublished) [online] 

http://hal.archives-

ouvertes.fr/docs/00/46/77/68/PDF/ABELES_BELLIER_McDONALD_EUROPEAN_COMMISSION_H

AL.pdf 
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Pro ty, kteří si myslí, ţe etnolog pracuje pouze v malých exotických skupinách, můţe 

studium Senátu PČR představovat výzvu. Mnoho podobných studií institucí jiţ ale bylo 

zveřejněno. 

Antropologická studie instituce, jakou je Senát, není snadná. Museli jsme proniknout do 

světa, který je v mnoha ohledech pro veřejnost uzavřenou knihou. Zároveň jsme si ale 

museli zachovat odstup, abychom mohli zachytit představy jednotlivých senátorů o 

jejich práci a jejich činnost v různých situacích.  

Zúčastněné pozorování senátorů při práci nám pomohlo pochopit logiku fungování 

Senátu a také nám usnadnilo sestavování popisu různých druhů činností, které zahrnuje 

senátorská práce. Tato studie nám také pomohla prozkoumat některé předpokládané 

hypotézy o Senátu, které vznikly na základě obrazu zvenčí, obrazu, který je utvářen 

především médii.  

Doba pozorování je pro etnology také velmi důleţitá. V našem případě jsme strávili 

v Senátu PČR 16 měsíců, během kterých jsme se účastnili jednání, přičemţ rozhovory 

probíhaly převáţně v posledních 3 měsících. Rozhovory s otevřenými otázkami jsme 

pořizovali nejen s jednotlivými senátory, ale také s ostatními odbornými zaměstnanci 

Senátu a s dalšími relevantními osobami, např. zástupci ministerstev jako navrhovatelů 

zákonů.  

Ze všech zasedání jsme si dělali zápisky, data třídili a porovnávali mezi sebou 

v závislosti na době, kdy byla pořízena. 

Také jsme porovnávali informace, které jsme získali z různých zdrojů, například data 

z našich poznámek, vystoupení senátora v Senátu a jeho odpovědi na otázky během 

rozhovoru. 

Před zahájením výzkumu jsme si museli uvědomit problémy, se kterými se při pouţití 

této metody můţeme setkat. Museli jsme proniknout do této organizace, ale zároveň si 

zachovat odstup, abychom mohli zachytit představy jednotlivých senátorů o jejich práci 

a jejich činnost v různých situacích.  

Snaţili jsme se nenechat se ovlivnit politickou příslušností jednotlivých senátorů a 

vlastními politickými preferencemi při hodnocení jejich činnosti, a proto jsme 

politickou orientaci jednotlivých senátorů cíleně nezjišťovali. Je ale samozřejmé, ţe u 

mediálně známých senátorů jsme se této informaci nevyhnuli. Přesto jsme přesvědčeni, 

ţe tato informace nehrála roli v posuzování jednotlivých senátorů, jejich prezentace a 

činnosti v rámci výborů. Tento problém jsme si od počátku uvědomovali a sebereflexí 
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našich názorů jsme se snaţili vyloučit tento element při popisování práce výborů a 

senátorů. 

Tento přístup můţe přinést také etické problémy. Snaţili jsme se proto interpretovat 

výsledky v této studii tak, aby ten, kdo si to nepřeje nebo kdyţ jsme usoudili, ţe 

publikování jména není vhodné, nemohl být identifikován. 

Co se týče části o stylu Senátu, vycházeli jsme z monografií týkající se fungování 

Senátu, například od Petra Pitharta, a dále ze sborníků Jana Kysely. Při rozboru vztahu 

českého Senátu a Evropské unie jsme vycházeli z publikace vydané Europeem Český a 

slovenský parlament po Lisabonské smlouvě, dále z publikace Jiřího Georgieva 

Parlamentní kontrola agendy Evropské unie v Senátu a samozřejmě také ze samotné 

Lisabonské smlouvy, Jednacího řádu Senátu a ostatních relevantních smluv. Při popisu 

obecného vlivu na zahraniční vztahy České republiky jsme navíc pouţili sborníky Jana 

Kysely, konkrétně Český senát 1996-2006 ve faktech a Parlamenty a jejich funkce ve 

21. století, internetové stránky Senátu a Ústavu České republiky.  

Pro osvojení metodologie jsme studovali knihy Jak zkoumat politiku od Petra Druláka a 

monografie od Abélese, například An anthropological approach to the European 

Commission a Identity and Borders: An Anthropological Approach to EU Institutions. 

Co se týče etnografie jako takové, Drulák ve své knize Jak zkoumat politiku píše, ţe 

původním cílem etnografie je popisovat etnické skupiny, které se vyznačují odlišným 

stylem ţivota a kulturou. První etnografové si všímali odlišných společností, které 

objevili na svých cestách, ale postupem času se hlavní směr činnosti přeměnil 

z pouhého popisu na porozumění a interpretaci sociálního chování. V těchto momentech 

se zrodila moderní antropologie a etnologie, coţ jsou synonyma odkazující na národní 

vědecký kontext. Se vzrůstajícím vlivem industrializace přišli sociologové z americké 

chicagské školy s nápadem vyuţít výzkumných nástrojů antropologiemi studiu 

společenských nerovností a ţivota v městských zónách. Antropologové se tak dostali do 

sféry, která tradičně patřila do sociologického zkoumání, a začali se zabývat například 

analýzou kultury obyvatelstva, ale také politickými institucemi ve Spojených státech i 

v Evropě. Poté co se etnografové zaměřili na národní instituce, došlo také k rozšíření 

jejich zájmu na instituce mezinárodní (OSN) a supranacionální (EU).
3
  

Co se týče knihy An anthropological approach to the European Commission, Marc 

Abéles, Irene Bellier a Maryon Macdonald provedli v roce 1993 výzkum v Evropské 

                                                 
3
  Drulák, Petr: Jak zkoumat politiku, Portál, Praha, 2008 
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komisi, konkrétně v několika DGs, v ředitelství a sekci pro tlumočníky. Snaţili se o 

lepší pochopení světa této organizace skrze pozorování dennodenní aktivity úředníků. 

Otázkou jejich výzkumu bylo, jestli existuje specifická kultura Komise, dále se zabývali 

různým národnostním sloţením Komise a různými jazyky a důsledky těchto odlišností a 

nakonec strukturou hierarchie Komise. V závěru své práce autoři mimo jiné uvádějí, ţe 

Komise není homogenní instituce a ţe existují velké rozdíly mezi jednotlivými DGs. 

Úředníci Komise nejsou jen úředníky, ale kaţdý den musejí vysvětlovat své kroky a 

zamýšlet se nad nimi. Multikulturalita Komise výrazně ovlivňuje chování jejích 

zaměstnanců a její kulturu. Způsobuje jak různorodost této instituce, která zjemňuje 

rigidní administrativní strukturu, tak odstředivé síly, které mohou přinášet nestabilitu.
4
 

Tato práce pro nás byla inspirativní tím, ţe si za cíl zkoumání vzala stejně jako my 

uzavřenou konkrétní instituci, o jejímţ interním fungování zatím nebylo mnoho 

zveřejněno. Abéles a jeho kolegové měli stejně jako my přístup do Komise a pořizovali 

rozhovory s jejími pracovníky z různých DGs. I přesto, ţe se Komise jeví jako 

homogenní těleso, Abéles zjistil mnoho různorodosti v jejím interním fungování, stejně 

tak Senát se jeví jako jednolitý hlas, ovšem i zde je moţno objevit mnoho různorodých 

tendencí. 

Druhá práce Abélese Identity and Borders: An Anthropological Approach to EU 

Institutions za pouţití stejné metody zkoumá unifikační proces v Evropě a hledání 

společní evropské identity. Rozdíly jsou vysvětleny pomocí odlišných kultur a je také 

představen problém při hledání společné identity v různorodé Evropě. Abéles zde také 

porovnává historické rysy EU a představy jejích tvůrců se současným obrazem EU. I 

v této práci dochází Abéles k závěru, ţe kulturní různorodost má dva odlišné důsledky, 

a to zjemňování rigidity vztahů a zároveň odstředivé tendence. Autor také popisuje vliv 

kulturních stereotypů na chování a práci zaměstnanců Evropské komise i Parlamentu a 

napětí zaměstnanců těchto institucí při rozhodování se mezi EU jako celkem a svým 

národním zájmem. Podle autora bychom tedy spíše neţ na unifikaci Evropy měli 

pracovat na její harmonizaci.
5
  

                                                 
4
  Abéles, Marc. Bellier, Irene. McDonald, Maryon: An anthropological approach to the European 

Commission, Brussels: Report for the European Commission, 1993 (unpublished) [online] 

http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/46/77/68/PDF/ABELES_BELLIER_McDONALD_EUROPEAN_

COMMISSION_HAL.pdf 
5
  Abéles, Marc: Identity and Borders: An Anthropological Approach to EU Institutions, The 

Center for 21st Century Studies, Millwaukee, 2004, [online] 

http://www4.uwm.edu/c21/pdfs/workingpapers/abeles.pdf 
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Tato práce nás opět inspirovala svým přístupem ke zkoumání institucí EU, zejména nás 

zajímal autorův rozbor vnímání stereotypů a přínos kulturní různorodosti na práci EK. 

Odlišné osobnosti jednotlivých senátorů můţeme chápat jako paralelu k odlišnostem 

mezi jednotlivými národnostmi zaměstnanců EK. 

Koncepty, s kterými jsme pracovali, jsou formální a neformální hierarchie, Senát jako 

klub, styly vedení a identita senátora. Formální hierarchie je jasně daná, na vrcholu 

Senátu stojí předseda a dále místopředsedové a předsedové jednotlivých výborů. 

Neformální hierarchii budeme zkoumat na základě toho, jaký má předseda Senátu a 

posléze předsedové jednotlivých výborů skutečný respekt svých kolegů, do jaké míry se 

ostatní senátoři řídí jejich doporučeními a ptají se na jejich názor, reprezentují-li Senát 

či naopak zda senátoři pracují spíše samostatněji.  

Klubem „Senát“ je míněno to, ţe senátoři cítí nejvíce příslušnost k Senátu jako 

takovému, cítí k sobě navzájem spřízněnost, sdílí stejné hodnoty, cítí „jinakost“ vůči 

ostatním politikům a tím pádem se světu jakoby uzavírají. Tento koncept v souvislosti 

se Senátem pouţívá například Vít Schorm.
6
 

Co se týče stylů vedení, Abéles pouţil pro studium rozdílů ve vedení mezi jednotlivými 

národnostmi pracovníků Evropské komise dva základní koncepty, a to styl „draft me a 

note“ a „I´ll do it myself“.
7
 Česky bychom tyto přístupy mohli pojmenovat jako „Udělej 

to ty, případně někdo jiný“ a na druhé straně „Udělám to já sám“. Tyto dva koncepty 

budeme pouţívat v souvislosti s popisem práce a vedení dvou námi vybraných výborů, 

Výboru pro záleţitosti Evropské unie a Výboru pro zahraniční vztahy, obranu a 

bezpečnost.  

Při výzkumu v Evropské komisi si Abéles všiml konfliktu identit u úředníků Komise, 

kteří cítili napětí při rozhodování se, zda cítí příslušnost ke Komisi, k jednotlivým DGs 

či ke svému rodnému státu. I přes to, ţe se Komise jeví jako homogenní zvnějšku, za 

jejími stěnami je jistá rozpolcenost.
8
 I my jsme předpokládali, ţe Senát, ač jednotný 

navenek, vzhledem ke svému vnitřnímu rozdělení na výbory, můţe způsobit podobné 

                                                 
6
  Schorm, Vít: Senát českého Parlamentu – jedna z obětí institucionální nerovnováhy, in: Kysela, 

Jan. (uspoř.): Senát v České republice – proč a jaký? Sborník příspěvků. Praha, 1999. 
7
 Abéles, Marc. Bellier, Irene. McDonald, Maryon: An anthropological approach to the European 

Commission, Brussels: Report for the European Commission, 1993 (unpublished) [online] 

http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/46/77/68/PDF/ABELES_BELLIER_McDONALD_EUROPEAN_

COMMISSION_HAL.pdf 
8
             Abéles, Marc. Bellier, Irene. McDonald, Maryon: An anthropological approach to the European 

Commission, Brussels: Report for the European Commission, 1993 (unpublished) [online] 

http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/46/77/68/PDF/ABELES_BELLIER_McDONALD_EUROPEAN_

COMMISSION_HAL.pdf 



- 13 - 

 

napětí u senátorů. I ti jsou rozděleni mezi jednotlivé výbory a národní příslušnost 

můţeme v našem případě nahradit stranickou příslušností. I Reschová se zabývá 

konfliktem rolí senátora, ta ale popisuje pouze konflikt mezi původní profesí senátora a 

jeho senátorským křeslem.
9
 My, jak bylo řečeno výše, přidáváme navíc příslušnost 

k výboru a ke straně a v příslušné kapitole budeme zkoumat, co určuje identitu senátora 

a jaké má zjištěný homogenita či roztříštěnost důsledky.  

 

                                                 
9
              Reschová, J.: Jak dotvořit Senát? (Poznámky na okraj referátu Petra Pitharta: „Senát jako 

stabilizující prvek politického systému“), in: Kysela, Jan. (uspoř.): Senát v České republice – proč a jaký? 

Sborník příspěvků. Praha, 1999. 
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2. Právní analýza postavení Senátu PČR v zahraničních 

vztazích České republiky 

 

V této se budeme zabývat moţnostmi Senátu PČR ovlivňovat politické dění na evropské 

úrovni a informace, které nám tato část poskytne, budeme opět porovnávat 

s informacemi, které jsme získali během výzkumu v terénu. Pro zhodnocení, zda je 

Senát málo/dostatečně/nadprůměrně aktivní je totiţ nutné určit i institucionální rámec, 

ve kterém se pohybuje a co je nejen v jeho silách, ale i v jeho kompetenci a co jiţ nikoli, 

co mu samotná EU dovoluje, co mu odňala, případně jaká práva mu naopak přenechala.  

Základními otázkami, podle kterých budeme dělit i jednotlivé kapitoly, budou teoretické 

moţnosti zapojení Senátu do evropského dění, hodnocení námi vybraných zdrojů tohoto 

vlivu – to znamená, zmenšuje-li se či zvětšuje, jeho porovnání s ostatními národními 

parlamenty, význam a vyuţití tzv. vázaného mandátu, dále vztah Senátu s Komisí, 

v neposlední řadě se zmíníme i o novinkách ve vztahu EU s národními parlamenty, 

které s sebou přinesla Lisabonská smlouva.  

Vztahy s Evropskými institucemi jsou specifickou oblastí zahraničních vztahů České 

republiky, tato práce má ale za cíl popsat moţnosti Senátu v oblasti zahraničních vztahů 

nejen na evropské, nýbrţ i na globální úrovni. Druhou oblastí teoretické části je tedy 

zhodnocení vlivu Senátu PČR na zahraniční vztahy ČR celosvětově.  

Detailnější pozornost bude věnována popisu senátních výborů, které se zahraniční 

problematikou primárně zabývají, to znamená Výboru pro záleţitosti Evropské unie a 

Výboru pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost. Jejich reálné fungování a důsledky 

jejich jednání budou dále rozebrány v empirické části. 

 

 

2.1 Teoretické nástroje Senátu na ovlivňování unijních 

záležitostí 

Jiţ delší dobu se vede debata o nezbytnosti většího zapojení národních parlamentů do 

rozhodovacího procesu v Evropské unii. Za touto debatou je snaha sníţit demokratický 

deficit a promítnout do unijního rozhodování zásady parlamentní demokracie. Tato 

debata je nesporným faktem, ale jestli EU opravdu reálné postavení národních 
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parlamentů posiluje či nikoli, to je otázkou této části. Nastíníme stručně vývoj vztahů 

mezi EU a národními parlamenty a představíme instrumenty, které mají parlamenty 

k dispozici na ovlivňování evropské legislativy. Budeme se věnovat i změnám, které 

přinesla Lisabonská smlouva. Důleţitou sloţkou vlivu parlamentu na evropské dění je i 

vnitrostátní institucionální zakotvení tohoto problému, a jak byly texty upraveny 

v závislosti na měnícím se evropském smluvním zakotvení postavení národních 

parlamentů.  

 

2.1.1 Vnitrostátní zakotvení evropské agendy 

Způsob a rozsah zapojení národních parlamentů do evropských mechanismů je závislý 

ve velké míře na ústavních či zákonných normách jednotlivých států.
10

 Pro případ 

Senátu Parlamentu České republiky je tedy nutné vycházet z Ústavy, Jednacího řádu 

Senátu, směrnice vlády, která upravuje postup při zasílání návrhů legislativních aktů 

ES/EU a materiálů Evropské komise Poslanecké sněmovně a Senátu PČR a směrnice 

vlády ke sjednávání mezinárodních smluv v rámci Evropské unie a k jejich 

vnitrostátnímu projednávání, případně z některých usnesení Senátu. Z Ústavy je 

zejména relevantní článek 10a a 10b, které se ale týkají mezinárodních organizací 

obecně, ne tedy pouze EU. Článek 10a Ústavy umoţňuje přenos některých pravomocí 

ze strany České republiky na mezinárodní organizace či instituce, zatímco článek 10b 

upravuje vztah parlamentu a vlády v evropských otázkách stejně jako vztahy mezi 

oběma komorami. Ústavní vymezení role parlamentu konkrétně ve vztahu k EU je 

relativně nové a bylo v Ústavě ČR zakotveno tzv. euronovelou, přijatou v roce 2002. Do 

té doby nebylo naléhavě nutné ústavněprávně regulovat postavení parlamentu v 

evropských otázkách. To částečně souvisí se situací před vstupem do EU, kdy agenda 

Evropské unie byla součástí zahraniční politiky, která je tradičně doménou výkonné 

moci a v jejímţ rámci parlament zřídka vládu kontroluje, aţ na citlivé otázky typu 

zahraničních misí nebo projektu protiraketové obrany. Přibliţováním data vstupu ovšem 

rostla potřeba ústavního zakotvení role parlamentu v evropských otázkách, které by 

vymezilo základní rámec vztahu k vládě.
11

 

                                                 
10

  V tomto případě samozřejmě opomíjíme implementaci závazků vyplývajících z unijního práva.  
11

  Král, David. Bartovic, Vladimír: Český a slovenský parlament po Lisabonské smlouvě. Institut 

pro evropskou politiku Europeum, Praha, 2010 
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V Jednacím řádu Senátu se nám jedná o Část desátou – Jednání o mezinárodních 

smlouvách a Část dvanáctou – Projednávání záleţitostí Evropské unie, případně Část 

patnáctou – Jednání ve věcech bezpečnosti České republiky.  

 

2.1.2 Formy zapojení národních parlamentů do rozhodovacího 

procesu v EU 

Dvě základní formy zapojení národních parlamentů na rozhodovacím procesu v EU jsou 

bezprostřední tvorba unijního práva a podíl na formování sekundárního unijního práva 

prostřednictvím kontroly postojů vlády na zasedáních Rady ministrů.  

Do první oblasti spadá přímá účast na schvalování norem primárního práva – 

zakládacích smluv a smluv o přistoupení dalších států do svazku Unie.
12

 Jelikoţ se 

jedná o mezinárodní smlouvy, je nutný souhlas obou komor, a postavení Senátu by se 

tedy dalo označit za silné.  

Dále se vnitrostátní parlamenty podílely a v omezené míře stále podílejí na přijímání 

některých norem sekundárního práva, ovšem v tomto případě platí, ţe mezivládní 

metoda je nahrazována metodou komunitární stále častěji. Ještě před vstupem 

Lisabonské smlouvy v platnost byla část smluvního acquis  (např. úprava Europolu) 

transformována do jiných nástrojů, které s ratifikací v národních parlamentech 

nepočítají. Dále se zrušil institut úmluv.
13

  

Druhá oblast, tedy ovlivňování postojů vlády, je výsledkem odpovědnosti mezi vládou a 

parlamentem. V této oblasti je určující, do jaké míry je ministr rozhodující na zasedání 

Rady ministrů za členský stát o osudu legislativního návrhu vázán názorem parlamentu 

své země.
14

 Úprava tohoto vztahu se mezi jednotlivými členskými zeměmi poměrně 

dost liší. Problém navíc mohou být rozdílná stanoviska jednotlivých parlamentních 

komor v případě dvoukomorových parlamentů. V případě České republiky je vláda 

povinna „zohlednit“ názor parlamentu. Jak je ale moţné vykládat slovo zohlednit a 

které komoře dá přednost v situaci odlišných názorů? Toto teorie neodhaluje, budeme se 

tím proto zabývat v praktické části a informace k této otázce nám poskytnou osobní 

rozhovory.  

                                                 
12

  Georgiev, Jiří: Parlamentní kontrola agendy Evropské unie v Senátu, Kancelář Senátu 

Parlamentu ČR, Praha, 2010 
13

  Georgiev, Jiří: Parlamentní kontrola agendy Evropské unie v Senátu, Kancelář Senátu 

Parlamentu ČR, Praha, 2010 
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Zajímavým faktem ovšem jistě je, ţe pokud budeme vycházet pouze z Jednacích řádů 

obou komor, vláda má povinnost zohlednit názor pouze Poslanecké sněmovny. Závazek 

zohlednit názor Senátu pro vládu z jeho Jednacího řádu nevyplývá, vláda na sebe ale 

tento závazek přijala právě ve výše zmíněné směrnici. Je tento dodatečný závazek vlády 

úspěchem Senátu?  

 

2.1.3 Změny v postavení národních parlamentů po přijetí Lisabonské 

smlouvy 

Aktuální otázkou je, jak postavení národních parlamentů ovlivnila Lisabonská smlouva? 

Její podoba je vlastně výsledkem volání po výraznější roli národních parlamentů 

v období reflexe po odmítnutí Ústavní smlouvy.  

Z hlediska zakotvení postavení národních parlamentů v primárním právu EU 

představuje novinku ustanovení čl. 12 Smlouvy o EU, v němţ jsou poprvé systematicky 

vyjmenovány způsoby, jimiţ „vnitrostátní parlamenty aktivně přispívají k dobrému 

fungování Unie“. Dle tohoto ustanovení národní parlamenty: 

1. jsou informovány orgány Unie a jsou jim postupovány návrhy legislativních aktů 

Unie v souladu s Protokolem o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii; 

2. zajišťují, ţe zásada subsidiarity je dodrţována, a to v souladu s postupy 

stanovenými v Protokolu o pouţívání zásad subsidiarity a proporcionality; 

3. v rámci prostoru svobody, bezpečnosti a práva se podílejí na mechanismech 

hodnocení provádění politik Unie v této oblasti podle článku 61c Smlouvy o 

fungování Evropské unie a jsou zapojeny do politické kontroly činnosti Europolu 

a do hodnocení činnosti Eurojustu podle článků 69g a 69d uvedené smlouvy; 

4. podílejí se na postupech pro přijímání změn Smluv podle článku 48 této 

smlouvy; 

5. jsou jim oznamovány ţádosti o přistoupení k Unii podle článku 49 této smlouvy; 

6. podílejí se na meziparlamentní spolupráci mezi vnitrostátními parlamenty a  

7. Evropským parlamentem v souladu s Protokolem o úloze vnitrostátních 

parlamentů v Evropské unii.
15
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Působnost národních parlamentů v evropské agendě je ještě dále rozvedena v dílčích 

ustanoveních Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování EU, stejně jako v 

protokolech o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii a o pouţívání zásad 

subsidiarity a proporcionality, připojených k návrhu reformní smlouvy.
16

  

Významnější posun však přináší čl. 48. Dle odst.1 zmíněného článku mohou návrhy na 

změnu zakládacích smluv „směřovat k rozšíření nebo omezení pravomocí svěřených 

Unii ve smlouvách” (tzv. princip obousměrné flexibility). Pokud to bude „rozsah 

navrhovaných změn” odůvodňovat, měl by být svolán k jejich projednání konvent 

sloţený ze zástupců vnitrostátních parlamentů, hlav států nebo předsedů vlád členských 

států, Evropského parlamentu a Komise. Model konventu vyzkoušený v průběhu 

sjednávání Charty základních práv a návrhu ústavní smlouvy tak reformní smlouva 

výslovně zakotvuje v primárním právu. Na druhé straně jak píše Georgiev je zjevné, ţe 

standardní ratifikace v souladu s ústavním pořádkem členských států – ať jiţ při vyuţití 

konventního modelu či pouze ve zjednodušené formě mezivládních konferencí – se 

v budoucnosti soustředí především na změny institucionální architektury Unie. 

Modifikaci kompetenčního rámce Unie totiţ usnadňuje řada procedur (evolutivní 

klauzule viz dále), které s formální ratifikací nepočítají.
17

  

 

2.1.4 Evolutivní klauzule v Lisabonské smlouvě 

Takzvané evolutivní neboli dynamické klauzule Lisabonské smlouvy mají potenciál 

obejít roli národních parlamentů při změnách primárního evropského práva (zřizovacích 

smluv) v oblastech, které tradičně předpokládaly parlamentní ratifikaci. Konkrétně se 

jedná o tzv. doloţku flexibility (nyní čl. 352 Smlouvy o fungování Evropské unie – dále 

SFEU), tzv. přechodová ustanovení neboli passerelly (obecná přechodová klauzule v 

článku 48(7) Smlouvy o Evropské unii – dále SEU) a specifické vztahující se např. 

k opatřením přijatým na základě čl. 81(3) SFEU (rodinné právo s přeshraničním 

prvkem), a konečně o zjednodušené změny smluv, obsaţené v článku 48(6) SEU.
18

 

Procedura parlamentní kontroly vlády z hlediska jejího souhlasu s pouţitím doloţky 

flexibility při rozhodování v Radě byla včleněna do jednacích řádů obou komor 
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zakotvením vázaného mandátu v této oblasti. Je koncipován jako předběţný souhlas, 

coţ znamená, ţe vláda musí aktivně poţádat o souhlas parlamentu předtím, neţ můţe 

vyslovit souhlas s pouţitím doloţky flexibility v Radě. Důleţité je, ţe právo vetovat 

souhlas vlády s pouţitím této klauzule má kaţdá komora zvlášť.
19

 

Další dynamické ustanovení Lisabonské smlouvy se vztahuje ke zjednodušené 

revizi části III SFEU v článku 48(6), které umoţňuje Evropské radě přijmout příslušné 

změny bez mezivládní konference nebo Konventu.  

Příslušný článek zároveň stanoví, ţe rozhodnutí Evropské rady musí být schváleno 

členskými státy v souladu s jejich příslušnými ústavními předpisy. Proto se česká debata 

na toto téma soustřeďovala na otázku, zda budou takové změny smluvního základu EU 

projednávány a ratifikovány jako další mezinárodní smlouvy. Zde můţe zaznamenat 

nepatrný procedurální rozdíl mezi jednacími řády obou komor. Zatímco jednací řád 

Sněmovny nahlíţí na zjednodušenou smluvní revizi stejně jako na ostatní evolutivní 

prvky Lisabonské smlouvy a pokládá tudíţ vázaný mandát pro vládu za dostatečný, 

jednací řád Senátu explicitně stanoví, ţe takovéto změny musí být schváleny v reţimu 

mezinárodních smluv.
20

  

Praktické řešení tohoto problému není jasné ani samotným senátorům či zástupcům 

vlády, protoţe dosud chybí zkušenost s vyuţitím vázaného mandátu a precedens se 

teprve musí vytvořit. 

Jaký mají tyto nenápadné doloţky význam a co si o nich myslí senátoři se budeme ptát 

v další části. O zjednodušeném postupu při přijímání změn evropského práva navíc 

proběhlo výjezdní zasedání VEU, kde se senátoři měli rozhodnout, jak se k tomuto 

institutu postavit. Na schůzi VEU dne 23.2.2011 navíc zcela poprvé přišla na pořad 

schůze otázka vyuţití vázaného mandátu, která vzbudila dlouhou a na poměry VEU 

velice emotivní debatu, o které bude pojednáno v druhé části. 

Lisabonská smlouva nabízí parlamentům, které by mohly cítit oslabování svých pozic, 

právo veta u tzv. přechodové klauzule v její obecné podobě, která je vyjádřena v čl. 48 

odst. 6. Ten umoţňuje Evropské radě přijmout jednomyslně rozhodnutí, na jehoţ 

základě se při hlasování v Radě ministrů v určité oblasti nebo v určitém případě místo 

jednomyslnosti uplatní rozhodování kvalifikovanou většinou či se zvláštní legislativní 

postup nahradí řádným legislativním postupem, tj. postupem obvyklým v plně 
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komunitarizované sféře evropského práva. Změna rozhodování v podobě ztráty práva 

veta znamená implicitně oslabení vnitrostátního parlamentního mandátu (názor 

národního parlamentu můţe být po takovéto změně přehlasován a ani parlamentní 

výhrada tudíţ nehraje roli), je tedy logické, ţe Smlouva o EU umoţňuje vyuţít právo 

veta nejen u zmíněné obecné přechodové klauzule, ale rovněţ u dílčí přechodové 

klauzule ve věcech týkajících se rodinného práva s mezinárodním prvkem. Čl. 65 odst. 

3 Smlouvy o fungování EU zavádí oprávnění národního parlamentu vetovat přechod na 

řádný legislativní postup u těchto záleţitostí, kde Rada ministrů zatím rozhoduje 

jednomyslně po konzultaci s Evropským parlamentem.
21

  

Obdobný mechanismus však návrh reformní smlouvy nezavádí u zmíněné klauzule 

flexibility, a ani v případě jiných dílčích přechodových klauzulí, jeţ jsou ve smlouvě 

obsaţeny. Také jiné specifické obecné zmocňovací klauzule, s nimiţ se setkáváme 

v oblasti trestněprávní spolupráce, právo veta národním parlamentům neposkytují.
22

  

Vůbec celková komunitarizace v oblasti bývalého třetího pilíře je velmi citlivou 

záleţitostí. Jak se tento problém bude snaţit řešit konkrétně český Senát, je otázkou 

další části. Určitou kompenzací ze strany EU má být v této oblasti zapojení do 

hodnocení činnosti Europolu a Eurojustu a informování o vývoji spolupráce. 

 

2.1.5 Použití tzv. žluté a oranžové karty při kontrole subsidiarity 

Velkou pozornost v souvislosti s postavením národních parlamentů poutá Protokol o 

pouţívání zásad subsidiarity a proporcionality, který má nahradit stávající Protokol o 

pouţití zásad subsidiarity a proporcionality připojený k Amsterodamské smlouvě v roce 

1997. Jakkoli má mít kaţdý orgán Unie povinnost dbát na dodrţování obou zmíněných 

zásad a Evropská komise je navíc zmocněna vést před předloţením návrhu 

legislativního aktu „rozsáhlé konzultace” (čl. 2 Protokolu), zvláštní odpovědnost má 

připadnout národním parlamentům prostřednictvím tzv. systému včasného varování 

(early warning system). Tento systém se od úpravy navrţené Konventem v ústavní 

smlouvě liší tím, ţe zahrnuje nejen tzv. ţlutou, ale také oranţovou kartu. Po zaslání 

návrhu legislativních aktů národním parlamentům, které je souběţné s jejich formálním 
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předloţením, mají národní parlamenty k dispozici osmitýdenní lhůtu k přezkumu. Za 

pomoci zevrubné informace zahrnující kvalitativní a kvantitativní údaje potřebnosti 

přijetí nového předpisu by měly národní parlamenty dospět k závěru, zda je předpis 

v souladu či v rozporu s principem subsidiarity.  

Georgiev ve své knize také vysvětluje, ţe kaţdá komora v dvoukomorovém systému 

disponuje jedním hlasem (v unikamerálním systému má dva hlasy parlament jako celek) 

a své stanovisko poskytuje předkladateli unijního legislativního aktu samostatně. 

Orgány Unie jsou ke stanoviskům uvádějícím důvody dokládaného nesouladu s 

principem subsidiarity povinny přihlíţet. Pokud alespoň jedna třetina hlasů národních 

parlamentů vysloví názor, ţe předloţený legislativní akt není v souladu s principem 

subsidiarity, musí jej předkladatel přezkoumat. Předkladatel návrhu po tomto přezkumu 

s odůvodněním rozhodne, zda návrh zachová, změní či zda jej stáhne. Pokud by však 

odůvodněná parlamentní stanoviska vyjadřující nesouhlas s přijetím předpisu v 

předloţené podobě přesáhla prostou většinu hlasů přidělených národním parlamentům, 

ke slovu by přišla procedura tzv. oranţové karty. Dle ní by Komise v případě, ţe se 

rozhodne návrh i přes vyslovené výhrady zachovat, musela předloţit své stanovisko i 

stanoviska národních parlamentů ke zváţení Radě ministrů a Evropskému parlamentu. 

Normotvůrce následně posoudí soulad návrhu legislativního aktu s principem 

subsidiarity, přičemţ zohlední předloţená stanoviska. Pokud 55% členů Rady či většina 

hlasů v Evropském parlamentu rozhodne, ţe návrh není v souladu se zásadou 

subsidiarity, dojde ke staţení návrhu. Oproti diskusím probíhajícím na půdě pracovní 

skupiny pro národní parlamenty na Konventu tedy není národním parlamentům svěřena 

tzv. červená karta, která by umoţňovala 2/3 hlasů vnitrostátních parlamentů unijní 

předlohu odmítnout.
23

  

Tento institut ţlutých a oranţových karet je velice líbivý na první pohled, ovšem do jaké 

míry je reálné jeho vyuţití? Nejsou nastavené kvóty příliš vysoké? Stalo se jiţ, aby 

jedna třetina všech komor členských parlamentů měla shodný názor? Toto jsou otázky, 

které si při pohledu zvenku nejspíš neklademe, ovšem jsou více neţ na místě a senátoři i 

jiní zaměstnanci Senátu se jimi zabývají.  

Protokol o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii nahrazující taktéţ dosavadní 

„amsterodamský” protokol (Protokol o úloze národních parlamentů v Evropské unii z 

roku 1997) zakotvuje jakési „komunikační minimum” mezi národními parlamenty a 
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orgány Unie. Především i po formální stránce zavádí přímé zasílání návrhů 

legislativních aktů Unie národním parlamentům.
24

  

I tento institut reformní smlouvy, která deklaruje, ţe chce posílit roli vnitrostátních 

parlamentů, se ale zdá být pouze formálním gestem. Parlamenty měly logicky k těmto 

dokumentům přístup i dříve, pokud se měly vyjadřovat k pozici vlády.  

 

2.1.6 COSAC  

Co je COSAC, tedy Konference evropských výborů parlamentů, a za jakých podmínek 

tato platforma vznikala? 

Sama EU přestřihla spojení mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem 

v roce 1979. Existuje ale praxe společných výborů Evropského parlamentu a 

příslušného národního parlamentu a v nemalém počtu členských zemí (nicméně ne ve 

všech) mají poslanci Evropského parlamentu právo účastnit se zasedání evropských 

výborů národních parlamentů a vystoupit tam s projevem, coţ se týká i českého 

Senátu.
25

  

Jak často a jestli vůbec poslanci Evropského parlamentu toto právo vyuţívají, bude 

otázkou praktické části.  

Zájem ovlivňovat rozhodování na evropské úrovni tedy vychází ze strany samotných 

národních parlamentů, kteří si jiţ od roku 1981 pravidelně vyměňují názory 

prostřednictvím konferencí předsedů parlamentů a v roce 1989 dochází k ustanovení 

COSAC. Na této platformě se setkávají v půlročních intervalech na území t.č. 

předsedajícího EU reprezentanti národních parlamentů se zástupci Evropského 

parlamentu. V roce 1999 došlo k posílení role COSAC, kdyţ získal oprávnění zkoumat 

legislativní návrhy a iniciativy vztahující se k ustavení prostoru svobody, bezpečí a 

spravedlnosti, jeţ mohou mít přímý vliv na práva a svobody jednotlivců. COSAC 

zároveň můţe přijímat rezoluce, resp. tzv. příspěvky týkající se aplikace principu 

subsidiarity, základních práv, ustavení prostoru svobody, bezpečí a spravedlnosti a 

dalších legislativních otázek. Podněty COSAC ovšem nejsou nikterak závazné!
26
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V Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů Lisabonské smlouvy se také můţeme 

dočíst o postavení platformy COSAC. Čl. 10 konkrétně říká, ţe „Konference 

parlamentních výborů pro evropské záleţitosti můţe Evropskému parlamentu, Radě a 

Komisi dávat veškeré podněty, které povaţuje za účelné. Tato konference kromě toho 

podporuje výměnu informací a osvědčených postupů mezi vnitrostátními parlamenty a 

Evropským parlamentem, coţ platí i pro jejich specializované výbory. Můţe rovněţ 

pořádat meziparlamentní přednášky na zvláštní témata, zejména jednat o otázkách 

společné zahraniční a bezpečnostní politiky, včetně společné bezpečnostní a obranné 

politiky. Podněty konference nezavazují vnitrostátní parlamenty ani nepředjímají jejich 

postoje.“
27

  

COSAC je pro český Senát velice důleţitý a svou aktivitou si na této platformě jiţ 

vybudoval výraznou pozici. Je proto velice ţádoucí, aby byla pozice COSAC 

posilována, tímto způsobem by mohlo dojít přeneseně i k posílení role českého Senátu.  

Jedna hypotéza na závěr části o COSAC. Jiţ několikrát zazněl z různých úst názor na 

vytvoření druhé komory Evropského parlamentu, tuto myšlenku podporuje například i 

bývalý předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka
28

. Tyto hlasy jsou zatím jen hypotetické, 

a pokud je nám známo, nic podobného se zatím nezvaţuje. Bylo by ale zajímavé 

zamyslet se nad tím, ţe by se právě COSAC mohl v budoucnosti přetvořit v „Evropský 

Senát“.  

 

Lisabonská smlouva se tedy velmi snaţí vypadat přátelsky ke snahám národních 

parlamentů prosadit se a mnohé také přesvědčila. Na portálu EurActiv je moţné dočíst 

se o posílení role národních parlamentů, jejich důleţité role v uplatňování zásad 

subsidiarity, o institutu ţlutých a oranţových karet.
29

 Chybí tu ale výpis toho, jaká práva 

Lisabonská smlouva národním parlamentům naopak odnímá, jaká je role evolutivních 

klauzulí a hodnocení ţlutých a oranţových karet z hlediska pouţitelnosti. Na druhou 

stranu se zde ale lze dočíst, ţe závisí na národních parlamentech samotných, jak si 

poradí se změnami, které Lisabonská smlouva zavádí. Vliv jednotlivých parlamentů a 
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  EurActiv - Lisabon otevírá dveře národním parlamentům, 2.12.2009, [online] 

http://www.euractiv.cz/evropske-instituce/clanek/lisabon-otevira-dvere-narodnim-parlamentum-006814 
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komor tedy není stejný, závisí na mnoţství faktorů a proto má jistě význam zkoumat, 

jak konkrétně vypadá vliv českého Senátu. 

 

2.1.7 Jak je český parlament připraven na změny Lisabonské 

smlouvy? 

Český Parlament je prý velmi dobře připraven na aktivní roli v záleţitostech, kde 

Lisabonská smlouva jeho roli potenciálně oslabuje, zvláště v případech moţného pouţití 

evolutivních klauzulí. Toho bylo dosaţeno novelizací jednacích řádů obou komor, kde 

se nově zavádí tzv. vázaný mandát ve věcech evolutivních článků Lisabonské smlouvy, 

jeţ zavazuje vládu k získání souhlasu obou komor předtím, neţ můţe o pouţití těchto 

článků rozhodovat na evropské úrovni. Senát také aktivně komunikuje s Komisí v rámci 

tzv. Barrosovy iniciativy
30

. Lisabonská smlouva je také poměrně střídmá, co se týče 

ţalob o porušení zásad subsidiarity, tato praxe se tedy bude lišit mezi jednotlivými 

členskými státy, v případě České republiky Parlament ve svých jednacích řádech 

zakotvil následnou kontrolu zásad subsidiarity, umoţňující mu přijmout usnesení o 

ţalobě na neplatnost příslušného legislativního aktu EU a zavazujícího českou vládu 

k podání ţaloby k Soudnímu dvoru EU.
31

  

 

2.1.8 Shrnutí parlamentních instrumentů na ovlivňování evropské 

agendy 

Shrňme zde, jaké a jak významné má Senát moţnosti ovlivnění evropského dění, pokud 

budeme vycházet pouze z teorie a nebudeme přihlíţet ke konkrétnímu fungování druhé 

komory a jejímu konkrétnímu sloţení. Je to tedy:  

 přímý vliv na evropské dění ve formě schvalování smluv primárního práva, 

                                                 
30

  Tzv. Barrosovu iniciativu, kdy předseda Komise José Manuel Barroso vyzval parlamenty 

členských států, aby komunikovaly přímo s Komisí a zasílaly jí svá usnesení, můţeme označit za další 

způsob, jakým mohou národní parlamenty ovlivňovat evropské dění. Obě komory parlamentu mají 

moţnost posílat svá usnesení přímo Komisi, která na jejich názory a poţadavky také přímo reaguje. 

Parlament se tedy nemusí spoléhat na vládu, ale má moţnost přímého kontaktu a ovlivnění evropské 

legislativy v raném stádiu jejího vzniku, kdy je moţnost určité věci pozměnit. Opět se ale nabízí otázka, 

do jaké míry je moţné, aby Komise zohlednila názory jednotlivých parlamentů, popřípadě jednotlivých 

parlamentních komor. Na zasedáních VEU se odpovědi Komise pravidelně probírají a máme k dispozici k 

analýze i několik příkladových Komise. Z těchto zdrojů tedy budeme vycházet při hodnocení tohoto 

senátního nástroje na ovlivnění evropského práva.  
31

  Král, David. Bartovic, Vladimír: Český a slovenský parlament po Lisabonské smlouvě. Institut 

pro evropskou politiku Europeum, Praha, 2010 
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 nepřímý vliv prostřednictvím ovlivňování pozic vlády  

 komunikace přímo s Komisí, která Senátu zasílá své komunikační dokumenty 

k vyjádření.  

Senát má silnou pozici ve schvalování smluv primárního práva, protoţe zde je nutný 

souhlas obou komor. Dále vyplývá z Ústavy, ţe Senát nemá tak silný vliv na 

ovlivňování pozic vlády, protoţe ta je odpovědná Poslanecké sněmovně, je tedy pouze 

logické, ţe vláda bude mít tendenci přizpůsobit se jejímu názoru, který jí bývá také 

politicky bliţší. Byl ale zaveden institut vázaného mandátu, který pozici Senátu 

zvýrazňuje, protoţe vláda nemůţe jednat bez aktivního souhlasu obou komor.  

Dále Senát disponuje jedním hlasem v systému kontroly subsidiarity a můţe se tak při 

porušení zásady subsidiarity podílet na udělení ţluté či oranţové karty. A konečně, 

Senát pravidelně přímo komunikuje s Komisí a zasílá jí svá usnesení, na která Komise 

odpovídá a bere je v úvahu při přípravě nové legislativy.  

 

2.1.9 Výbor pro záležitosti Evropské unie PČR 

Jak jiţ bylo řečeno v úvodu, zaměříme se detailněji na popis dvou výborů, které se 

zahraniční politikou zabývají primárně. V sekci, která je věnována evropské agendě, 

představíme Výbor pro záleţitosti Evropské unie a v sekci, která se týká obecně 

zahraničních vztahů, představíme Výbor pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost.
32

  

Výbory, které jsou v rámci Senátu odpovědny za projednávání evropské agendy, tzv. 

pověřené výbory, jsou dva, a to Výbor pro záleţitosti Evropské unie, který má na starost 

především otázky bývalého prvního a třetího pilíře, a Výbor pro zahraniční vztahy, 

obranu a bezpečnost, který má ve své agendě otázky z bývalého druhého pilíře. 

V České republice vznikl nejdříve Výbor pro evropskou integraci jako podvýbor VZOB 

v roce 1998, ke dni vstupu České republiky do EU byl poté ustaven samostatný výbor a 

jeho název byl změněn na Výbor pro záleţitosti Evropské unie.  

Dočasně byl také zřízen podvýbor pro Mezivládní konferenci EU v roce 2004. 

Vláda poskytuje pověřenému výboru tzv. stanovisko pro Parlament ČR, které obsahuje 

její pozici k vybranému dokumentu EU. Vládní pozici prezentuje zástupce gestora při 

projednávání dokumentu na výboru. 

                                                 
32

  Toto rozdělení je čistě formální, jsme si vědomi toho, ţe evropskou agendou se zabývají oba 

výbory, bylo by tedy moţné zmínit v této části oba, pro lepší přehlednost jsme ale zvolili toto uspořádání.  
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Na rozdíl od Poslanecké sněmovny ovšem pro Senát platí pouze rozhodnutí, které padne 

na plenární schůzi.
33

 To znamená, ţe pokud výbor přijme usnesení (a nevezme 

dokument pouze na vědomí), musí se toto usnesení projednat na plenární schůzi. Tato 

povinnost můţe být handicapem stejně jako výhodou. Rozhodnutí pak můţe mít větší 

váhu a docílí se tak i toho, ţe evropské záleţitosti jsou ve větší pozornosti médií i 

samotných senátorů, na druhou stranu to ale mohou ostatní senátoři vnímat jako 

zdrţování práce Senátu a zahlcování evropskými záleţitostmi. 

V tomto případě tedy závisí na jednotlivých senátorech evropského výboru, kolik 

dokumentů si zvolí k projednání, kolik vezmou na vědomí a kolik postoupí do pléna 

k projednání. Velkou roli zde také hraje sám předseda výboru.  

V tomto období má VEU 11 senátorů, předsedou Luděk Sefzig, který byl zvolen do 

Senátu v roce 2000 a předsedou VEU je od roku 2006. Místopředsedové jsou Miroslav 

Krejča, Miroslav Škaloud a Otakar Veřovský. Během našeho výzkumu byl 

místopředsedou také Pavel Trpák, ten ale v březnu 2011 přestoupil do VZOB. Dalšími 

členy jsou Zdeněk Besta, Jaroslav Doubrava, Tomáš Grulich, Jana Juřenčáková, Václav 

Koukal a Josef Táborský a nově místo Pavla Trpáka přistoupil do výboru Antonín 

Maštalíř. Záměrně neuvádíme politickou příslušnost jednotlivých senátorů, cíl práce i 

pouţitá metoda se snaţí o co nejindividuálnější přístup. Podstatnější část fungování 

tohoto výboru bude obsahovat druhá část. 

                                                 
33

  V PS rozhodnutí pověřeného výboru stačí a záleţitost se nemusí projednávat na plenární schůzi. 
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2.2 Nástroje Senátu na ovlivňování zahraničních vztahů České 

republiky celosvětově 

 

Druhou část teoretické analýzy věnujeme Senátu a jeho vlivu na zahraniční vztahy 

obecně. Opět budeme vycházet z textů, tedy z Ústavy a z Jednacího řádu Senátu, 

důleţitou částí je zde ale také parlamentní diplomacie, která není texty podchycena a 

záleţí z velké části na samotných senátorech.  

 

2.2.1 Výklad Ústavy a Jednacího řádu Senátu 

Zajímavé je podívat se na to, v jakých případech je potřeba společné usnesení 

Poslanecké sněmovny a Senátu, jinými slovy, kde nemůţe být Senát Poslaneckou 

sněmovnou přehlasován a kde je jeho postavení tudíţ silné. Jsou to následující případy:  

a) přijetí ústavního zákona (třípětinová většina všech poslanců a třípětinová 

většina přítomných senátorů), podle čl. 39 odst. 4. Ústavy,   

b) schválení mezinárodní smlouvy (třípětinová většina všech poslanců a 

třípětinová většina přítomných senátorů), podle čl. 49 Ústavy, 

c) volba prezidenta republiky (navrhnout kandidáta je oprávněno nejméně 

deset poslanců nebo deset senátorů; akt volby se koná na společné schůzi 

obou komor), podle čl. 54 odst. 2 Ústavy,  

d) usnesení o tom, ţe prezident republiky nemůţe svůj úřad ze závaţných 

důvodů vykonávat (nadpoloviční většina přítomných poslanců a 

nadpoloviční většina přítomných senátorů), podle čl. 66 Ústavy, 

e) vyhlášení válečného stavu (nadpoloviční většina všech poslanců a 

nadpoloviční většina všech senátorů), podle čl. 39 odst. 3 Ústavy, ve vazbě 

na čl. 43 odst. 1 Ústavy, 

f) vyslání ozbrojených sil mimo území České republiky (nadpoloviční většina 

přítomných poslanců a nadpoloviční většina přítomných senátorů), podle čl. 

43 odst. 2 Ústavy, 

g) souhlas s pobytem cizích vojsk na území České republiky, jakoţ i přijetí 

usnesení o účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní 
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organizace, jíţ je Česká republika členem (nadpoloviční většina všech 

poslanců a nadpoloviční většina všech senátorů), podle čl. 39 odst. 3 Ústavy,  

h) přijetí volebního zákona, zákona o zásadách jednání a styku obou komor 

mezi sebou, jakoţ i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu (nadpoloviční 

většina přítomných poslanců a nadpoloviční většina přítomných senátorů), 

podle čl. 40 Ústavy.
34

 

Z osmi bodů, kdy je nutný souhlas obou komor, jsou čtyři body přímo související 

s mezinárodní politikou. Přímo je to schválení mezinárodní smlouvy, v oblasti 

bezpečnosti a obrany je to vyhlášení válečného stavu, vyslání ozbrojených sil mimo 

území České republiky a souhlas s pobytem cizích vojsk na našem území a schválení 

účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíţ je Česká 

republika členem. 

I tento vysoký podíl zahraničních témat v oblasti nutného souhlasu obou komor můţe 

podporovat názor bývalého předsedy Senátu Přemysla Sobotky, ţe zahraniční politika je 

jednou z priorit Senátu. Zahraniční politika je totiţ konzistentní a dlouhodobá a Senát, 

jakoţto nerozpustitelný a díky volebnímu systému zásadně neměnící své názory, můţe 

velkým dílem přispět ke zmíněné konzistentnosti české zahraniční politiky.  

Podívejme se lehce zpět na důleţité milníky Senátu v oblasti zahraniční politiky.  

Prvním meritorním usnesením Senátu s vnějšími dopady byl souhlas s účastí České 

republiky v mnohonárodnostních silách pod vedením NATO a OSN k dohledu nad 

dodrţováním mírové dohody a stabilizaci na území Bosny a Hercegoviny (SFOR). 

Přijato bylo jiţ 19. prosince 1996, tj. druhý den ustavující schůze Senátu. 

Z březnové schůze Senátu v roce 1997 pocházejí první usnesení o souhlasu s ratifikací 

mezinárodních smluv. První byla Smlouva mezi Českou republikou a Italskou 

republikou o přátelských vztazích a spolupráci. Na této schůzi byla rovněţ schválena 

Česko–německá deklarace, coţ lze hodnotit jako jeden z nejvýznamnějších zásahů 

Senátu do české zahraniční politiky vůbec. Srovnatelnou důleţitost měl souhlas s 

ratifikací Washingtonské smlouvy z dubna 1998, na základě čehoţ se Česká republika 

stala členem NATO.
35

 

                                                 
34

  Ústava České republiky, 16.12.1992. [online] 

http://www.senat.cz/informace/zadosti/ustava.php?ke_dni=01.02.2011&O=8 
35

  Kyselová Majovská, Sylva. Knotek, Jan. Morawska, Martina. Fousková, Monika - Český Senát 

1996-2006 ve faktech, in: Kysela, Jan. (uspoř.): Parlamenty a jejich funkce ve 21.století, Sborník 

příspěvků k 10. výročí ustavení Senátu Parlamentu České republiky. Praha, 2006 
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Ve 2. funkčním období bylo významnou událostí veřejné slyšení k zahraniční politice 

České republiky, kterého se zúčastnil prezident republiky Václav Havel, místopředseda 

vlády a ministr zahraničních věcí ČR Jan Kavan, zástupci příslušných výborů 

Poslanecké sněmovny a Senátu, bývalí ministři zahraničních věcí a řada expertů.
36

 

V roce 2002 byl změněn čl. 49 Ústavy ČR a byla zrušena analogie ratifikačního procesu 

mezinárodních smluv s legislativním procesem, na základě které mezinárodní smlouvy 

nejprve projednala Poslanecká sněmovna a ty, které jí byly schváleny, posléze 

projednával Senát. Nyní však jiţ Senát projednává mezinárodní smlouvy paralelně 

s Poslaneckou sněmovnou.
37

 
38

 

Celkem mezi léty 1996-2006 projednal Senát 353 mezinárodních smluv. Velkou část 

z nich tvoří mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění, o právní pomoci, 

upravující postavení různých mezinárodních orgánů apod.
39

 

V roce 2000 byla působnost v disposicích ozbrojenými silami rozdělena mezi vládu a 

Parlament. V praxi je Ústava aplikována tak, ţe Senát bere paušálním usnesením na 

vědomí rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států 

NATO a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír přes území České republiky 

za celý rok. 

O pohybech těchto ozbrojených sil je informován čtvrtletně; o ozbrojených silách 

ostatních je informován vţdy ad hoc. Takovéto rozhodnuti vlády (ta je oprávněna 

schválit vyslání či pobyt vojsk do 60 dnů) můţe byt Senátem zrušeno (připomínáme, 

postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor). Senát celkem projednal 40 informací 

vlády a 24 ţádostí o vyslovení souhlasu s vysláním jednotek Armády ČR mimo území 

                                                 
36

  Kyselová Majovská, Sylva. Knotek, Jan. Morawska, Martina. Fousková, Monika - Český Senát 

1996-2006 ve faktech, in: Kysela, Jan. (uspoř.): Parlamenty a jejich funkce ve 21.století, Sborník 

příspěvků k 10. výročí ustavení Senátu Parlamentu České republiky. Praha, 2006 
37

  Kyselová Majovská, Sylva. Knotek, Jan. Morawska, Martina. Fousková, Monika - Český Senát 

1996-2006 ve faktech, in: Kysela, Jan. (uspoř.): Parlamenty a jejich funkce ve 21.století, Sborník 

příspěvků k 10. výročí ustavení Senátu Parlamentu České republiky. Praha, 2006 
38

  Kysela píše, ţe mezinárodní smlouvy před touto změnou schvaloval Parlament podle čl. 49 odst. 

1 Ústavy obdobně jako návrhy zákonů, přitom ale smlouvy o lidských právech, jeţ byly rovněţ zařazeny 

do výčtu mezinárodních smluv v čl. 49 odst. 2, schvaloval jako návrhy zákonů ústavních. To byl však 

problém spíše terminologický; Ústava zmínkami o ústavních zákonech neoplývala (viz např. absence 

specifické procedury projednávání). Pokud bychom se snaţili být ve výkladu předmětného ustanovení, t.j. 

čl. 49 odst. 1, důslední, zjistíme, ţe by např. bylo moţné podávat po vzoru návrhů zákonů k 

mezinárodním smlouvám pozměňovací návrhy. 
39

  Kyselová Majovská, Sylva. Knotek, Jan. Morawska, Martina. Fousková, Monika - Český Senát 

1996-2006 ve faktech, in: Kysela, Jan. (uspoř.): Parlamenty a jejich funkce ve 21.století, Sborník 

příspěvků k 10. výročí ustavení Senátu Parlamentu České republiky. Praha, 2006 
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ČR či s pobytem jednotek cizích ozbrojených sil na území ČR. Od roku 2004 přehledy 

projednává Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (viz dále).
40

 

V oblasti schvalování mezinárodních smluv je ale nutné přidat ještě jeden aspekt, a to 

určité oslabování vlivu parlamentů.  

Při přijetí mezinárodní smlouvy ji činíme součástí našeho právního řadu. Při ratifikaci 

mezinárodní smlouvy je sice nutný souhlas obou komor, je tedy zajištěné projednávání 

smlouvy na půdě parlamentu hned dvakrát, nicméně parlament má moţnosti pouze dát 

či odepřít souhlas; vliv na formulaci výhrad není pravidlem, texty vznikají na základě 

vyjednávání exekutivy. 
41

 

 

2.2.2 Parlamentní diplomacie 

Jak bylo zmíněné výše, Přemysl Sobotka povaţuje zahraniční politiku za jednu 

z prioritních oblastí Senátu. Nemluví přitom jen o projednávání mezinárodních smluv, 

ale téţ o pěstování parlamentní diplomacie, a to jak přijímáním návštěv u nás, tak 

vlastními cestami do zahraničí. Parlamentní diplomacie slouţí k výměně informací a 

zkušeností, v čemţ se Česká republika podle něj postupně z poučovaného stává spíše 

poučujícím: proto se hodně zaměřuje i na rozvojové státy. Snaţí se také vytvářet 

podmínky pro hospodářskou spolupráci. Obecně se prý jedná hlavně o předcházení 

konfliktům.
42

 

Kontakty se zahraničím skrz přijímání hostů u nás či delegací do jiných států se, podle 

oficiálních údajů Kanceláře Senátu, počítají kaţdoročně ve stovkách. Mezi hosty 

přivítanými na půdě Senátu byly více neţ dvě desítky hlav států, předsedové druhých i 

prvních komor, předsedové vlád, ministři zahraničí, představitelé EU (G. Verheugen, J. 

Solana, V. Giscard d´Estaing, P. Cox) a NATO (G. Robertson) a mnohé další významné 

osobnosti (princ z Walesu, M. Gorbačov). 

                                                 
40

  Kyselová Majovská, Sylva. Knotek, Jan. Morawska, Martina. Fousková, Monika - Český Senát 

1996-2006 ve faktech, in: Kysela, Jan. (uspoř.): Parlamenty a jejich funkce ve 21.století, Sborník 

příspěvků k 10. výročí ustavení Senátu Parlamentu České republiky. Praha, 2006 
41

  Kysela, Jan. – Parlamenty a jejich funkce ve 21. století – uvedení do tématu, in: Kysela, Jan. 

(uspoř.): Parlamenty a jejich funkce ve 21.století, Sborník příspěvků k 10. výročí ustavení Senátu 
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Nejčastějšími cílovými zeměmi jsou země sousední a členské státy EU. Podceňovány 

však rozhodně nejsou ani vztahy s USA a Ruskem, či zeměmi podobné velikosti jako 

ČR.
43

 

Zatímco cesty vedení Senátu mají význam primárně politický, cesty orgánů Senátu jsou 

zaměřeny na studium konkrétních problémů v jejich působnosti.
44

 

Prostřednictvím parlamentní diplomacie se tedy parlamenty dostávají do pozice 

aktivních účastníků zahraniční politiky.  

Senát má také své zástupce v meziparlamentních delegacích společně s Poslaneckou 

sněmovnou. Pro toto volební období to je delegace Parlamentu České republiky 

- do Euro-středomořského parlamentního shromáţdění 

- do Meziparlamentní unie 

- do Parlamentního shromáţdění NATO 

- do Parlamentního shromáţdění Organizace pro bezpečnost a spolupráci 

v Evropě 

- do Parlamentního shromáţdění Rady Evropy 

- do Středoevropské iniciativy 

- do ZEU – Prozatímního shromáţdění pro evropskou bezpečnost a obranu
45

 

Pokud jsme v oblasti schvalování mezinárodních smluv zmínili vlastně reálné 

oslabování vlivu parlamentu, zmiňme v oblasti parlamentní diplomacie opačný efekt, o 

kterém píše Parlamentní institut.  

Meziparlamentní unie dlouhodobě prezentuje obraz parlamentů jako institucí slouţících 

k sociální inkluzi. Úlohu parlamentů přitom neomezuje teritoriálně, ale zdůrazňuje 

potřebu vytvářet nadnárodní parlamentní uskupení a posilovat různé druhy parlamentní 

diplomacie. Pokud jde o partikulární oblast mezinárodních vztahů, lze vysledovat silnou 

tendenci k parlamentarizaci mezinárodních vztahů. Tento proces je zaloţen na 

posilování vlivu parlamentů na zahraniční politiku. Cesta, jak toho můţe být dosaţeno, 

je posilování vzájemné spolupráce parlamentů prostřednictvím výměny informací a 
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přenášením společně vygenerovaných témat na národní úroveň. Druhým způsobem je 

posilování parlamentní kontroly vůči vládě.
46

  

 

 

2.2.3 Výbor pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost PČR 

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednává všechny mezinárodní 

smlouvy, k jejichţ ratifikaci je třeba souhlasu Senátu, a návrhy zákonů předkládané 

ministerstvy zahraničních věcí a obrany a bezpečnostním úsekem ministerstva vnitra.
47

 

V oblasti unijního práva projednává, jak uţ bylo zmíněno výše, záleţitosti spadající do 

oblasti bezpečnosti a obrany, tedy do bývalého druhého pilíře.  

V současné době má VZOB 11 členů. Předsedou výboru byl po dlouhou dobu Jiří 

Dienstbier, který byl zvolen na post předsedy i v posledním funkčním období, bohuţel 

Jiří Dienstbier zemřel a jeho místo bylo obsazeno v březnu 2011 Jozefem Regecem. 

Skutečný význam předsedy a vliv této nešťastné události na fungování výboru budeme 

komentovat dále. Výbor má dále čtyři místopředsedy, a to Tomáše Jirsu, Pavla Lebedu, 

Jaroslava Sykáčka a Tomáše Töpfera. Dalšími členy výboru jsou Vladimír Dryml, 

Tomáš Kladívko, Jaroslav Palas, Jiří Pospíšil, Jaromír Štětina a nově také Pavel Trpák, 

který byl ovšem během našeho výzkumu členem VEU.
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3. Vlastní výzkum 

V první části této studie byl popsán vliv Senátu na zahraniční vztahy vycházející 

z literatury. V následující části se budeme snaţit porovnat výše zmíněné informace 

s naším vlastním výzkumem. Přidanou hodnotou by měla být zvolená metoda, která je 

odlišná od prací vycházejících pouze z teoretických zdrojů. My jsme zvolili metodologii 

politického etnografického výzkumu.   

Jako první se v této části vyjádříme ke stylu Senátu, k jeho fungování jako celku a také 

k fungování dvou námi zvolených výborů, tedy VEU a VZOB. Zaměříme se na 

neformální hierarchii jednotlivých senátorů i výborů, vztahy mezi senátory, zjistíme, jak 

sami vnímají svou práci a co je náplní jejich práce. Jaká panuje v senátu atmosféra, co je 

její příčinou a také jaké jsou důsledky. Jak tato atmosféra ovlivňuje rozpravy v Senátu 

je také důleţitou pozorovanou oblastí.  

Dále se budeme soustředit na neústavní aktivity Senátu, tedy konference a semináře, 

zahraniční cesty a naopak návštěvy u nás.  

V neposlední řadě se podíváme na skutečný vliv Senátu na zahraniční vztahy ČR, a to 

včetně evropské legislativy. Bude kladen důraz na to, jak sami senátoři vnímají svůj vliv 

v této oblasti. Zpětnou vazbu senátorům poskytují odpovědi od Komise, které budou 

také podrobeny průzkumu. V této části představíme také práci zaměstnanců Kanceláře 

Senátu, která není v literatuře zmíněna, ale má podle nás podstatný vliv na výstupy 

Senátu v oblasti zahraniční politiky. Ptát se budeme také na nástroje Lisabonské 

smlouvy, jak jich český Senát vyuţívá a jak je připraven se aktivně zapojit do 

evropského dění.  

 

3.1 Styl Senátu PČR 

Je Senát spíše „pracovním parlamentem“ nebo „parlamentem proslovů“? Je Senát 

„komorou moudrých“? Nebo naopak, co je pravdy na tvrzení odpůrců Senátu, ţe je to 

„odkladiště pro vyslouţilé a zaslouţilé politiky“? Panují tu apolitizované korektní 

vztahy? Identifikují se senátoři více se svým klubem či se svým výborem?  

Petr Pithart se rok po ustavení Senátu zamýšlel nad charakteristikami jeho práce, jeţ by 

přes slabší postavení ve srovnání s Poslaneckou sněmovnou mohly být přínosem, a 
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stejně jako on i my se zamyslíme nad stylem Senátu.
48

 Podle Pitharta patří mezi 

charakteristiky práce v Senátu obezřetnost v přijímání pozměňovacích návrhů k 

návrhům zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou, otevření se připomínkám 

odborníků, dodrţování procedurálních pravidel, věcnost a stručnost argumentů místo 

stranicko-politické agitace či argumentace ad personam a soustředění se na práci ve 

výborech
49

. 

Obecně se dá o českém Senátu říci, ţe patří mezi ty ústavní orgány, jeţ jsou vzdáleny 

kaţdodennímu rytmu politiky. „Senátu odpovídá institucionální, procesuální pojetí 

politiky“ – péče o pravidla, řád a směřování k vládě práva; nikoliv vidění světa optikou 

přítel-nepřítel, téměř vţdy skrytou v Poslanecké sněmovně kontrolující vládu. To je 

obsahem jiné odpovědnosti, neţ je odpovědnost politickým stranám, ale i voličům. Jde 

o vertikální rozměr odpovědnosti, o závazek kontinuitě.
50  

„Styl Senátu určují do značné míry všechny „mimoústavní“ aktivity Senátu. Tedy to, 

jak a s čím se obrací k veřejnosti.“
51

 

Nad rámec ústavy jdou také rozpravy k vládnímu programovému prohlášení. Totéţ platí 

o výročních debatách o zahraniční politice a evropské integraci a diskusích o zprávách o 

činnosti meziparlamentních delegací. Pithart svou úvahu končí tím, ţe je na českých 

senátorech, aby se inspirovali zahraničními přístupy a hojněji neţ dosud se scházeli ve 

výborech i na plénu, jelikoţ potenciální přínos Senátu se nevyčerpává prací jednotlivých 

senátorů v jejich volebních obvodech.
52

 

V Senátu vládne podle Pitharta věcný ráz rozprav ve výborech i na plénu. Senát je méně 

politicky rozdělen neţ Poslanecká sněmovna. Styl senátní debaty a rozhodování je 

klidný a nespěchavý, rozváţný a vzájemně si naslouchající.
53

 

Vít Schorm má dokonce za to, ţe se vláda dostává do obtíţnější situace v Poslanecké 

sněmovně, zatímco v Senátu se všemi jeho institucionálními omezeními se spíše můţe 

spolehnout na věcnou diskusi neţ na snahu blokovat přijetí nějaké reformy.
54
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Ústavně je dáno, ţe má Senát méně úkolů neţ Poslanecká sněmovna, projednává méně 

návrhů zákonů, stojí mimo obtíţný proces schvalování zákona o státním rozpočtu, je 

zbaven povinnosti kontrolovat vládu atd. Úspora času umoţňuje Senátu zaměřit se na 

aktivity, na něţ Poslanecká sněmovna nemá čas. Jde v zásadě o otevírání parlamentní 

politiky, poněkud uzavřené a občanům vzdálené, široké veřejnosti. Děje se to jak účastí 

expertů na jednání výborů, tak pořádáním seminářů a veřejných slyšení.
55

 

Veřejná slyšení, zvláštní forma činnosti Senátu a jeho orgánů, začala být v Senátu 

pořádána z iniciativy senátora Michaela Ţantovského. První byla např. věnována 

integraci do NATO a Evropské unie atd.
56

 

Plnění ústavních úkolů Senátu vyţaduje soustředění se na dlouhodobá témata, jako je 

péče o ústavní pořádek, výstavba právního řádu nebo pokroky v evropské integraci. 

Právě Senát by se měl zajímat o otázky, jejichţ moţnosti řešení přesahují horizont 

kaţdých příštích voleb, jako je strategická koncepce zahraniční a bezpečnostní politiky, 

naše místo v integračních procesech, vývoj a směřování právního systému (zejména pak 

tvorba právních kodexů, které by měly platit desetiletí), podmínky pro rozvoj občanské 

společnosti a podobně.
57

  

Projednávat tyto velké otázky předpokládá dostatek času a alespoň relativně volné ruce. 

Senát by se proto ze zásadních důvodů neměl zabývat všemi návrhy zákonů, které mu 

postoupí Sněmovna.  Senát se však nikdy nestane váţenou „komorou reflexe“, kdyţ se 

nechá zahltit projednáváním všech moţných norem, které ve skutečnosti projednávat 

nemusí, nezíská na váţnosti, kdyţ sám sebe přesvědčí, ţe jeho hlavním úkolem je 

opravovat poslancům chyby a chybičky v návrzích zákonů.
58

  

Senátor se zároveň potýká s problémem roztříštěnosti své role, tj. široké rozkročení 

senátora, stojícího jednou nohou v občanském ţivotě a své původní profesi, druhou 

nohou v Senátu. Reschová poukazuje na moţná rizika vyplývající z napětí mezi rolemi 
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ve chvíli, kdy vzrůstá tlak na profesionalizaci politické činnosti.
59

 Konflikt rolí, 

politickými stranami a voliči často pociťovaný jako neţádoucí, můţe podle Reschové 

vést k uzavření se před veřejností do intimnějšího prostředí výborů a podvýborů, nebo k 

vytváření esprit de corps, tedy stavovského vědomí, kdy příslušnost ke sboru je 

nadřazena odlišnostem politickým či jiným. 

Senát je jistě komorou, kde se pracuje především ve výborech, stejně tak je komorou s 

vysoce vyvinutým smyslem pro příslušnost k instituci. Otázkou však zůstává, zda je to 

způsobeno právě snahou zastřít konflikt rolí senátora – starosty, ministra, předsedy 

politické strany, odborového „bosse“ atd.
60

 

Tolik k popisu senátní kultury tak, jak ji vidí jednotlivý autoři. Na závěr této části ještě 

zmiňme poznámku Václava Havla, na kterou nám snad náš výzkum pomůţe najít 

odpověď. Václav Havel, zastánce jednokomorového parlamentu, poznamenal: „Nejprve 

je touha po Senátu ... a pak se teprve hledají rozumné důvody pro jeho existenci.“
61

 

Moţná, ţe Senát jiţ důvod pro svou existenci našel. Závěr této práce můţe odhalit, zda 

dostatečně dobrým důvodem pro existenci Senátu můţe být jeho důstojné fungování a 

konzistentní vliv na zahraniční vztahy ČR, včetně aktivní komunikace s orgány EU a 

ovlivňování evropského dění.  

 

3.1.1 Senátní kultura a různé identity senátora 

Na začátku této kapitoly jsme si poloţili několik otázek, na které se mimo jiné budeme 

snaţit hledat odpověď. Co si podle literatury myslí někteří členové Senátu i akademická 

obec bylo představeno výše, zde chceme ukázat, jak bychom tyto otázky zodpověděli 

my po šestnáctiměsíčním působení v Senátu. Jedna z našich výzkumných otázek 

vyjmenovaných v úvodu se týkala specifické senátní kultury a na ni se v této části 

budeme snaţit odpovědět a odhalit skryté konflikty různých rolí senátorů, které mohou 

ovlivňovat jejich práci. Jak bylo řečeno v metodologické části, vycházeli jsme 

z předpokladu, ţe i přes zdánlivou homogenitu Senátu, senátoři mají několik různých 
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rolí, s kterými se mohou identifikovat. Senátor je členem Senátu jako takového, výboru 

a politické strany. Tenzi mezi těmito různými rolemi budeme zkoumat. 

Senát má svou vlastní kulturu. Toto je tvrzení, které vyplývá z předchozí části zaloţené 

na vybrané literatuře. Je to ale výsledek podpory a prosazování stejných hodnot 

senátorů nebo je to čistě jen sdílení stejného politického prostoru? 

Vít Schorm či Jan Kysela
62

 předpokládají, ţe sdílení stejné kultury vytváří vědomí 

společné identity. Tato identita je ale jen jednou z mnoha a je závislá na kontextu. I 

Reschová se zabývá konfliktem rolí senátora, jako základní konflikt ale vidí ten konflikt 

mezi původní profesí senátora a jeho senátorským křeslem.
63

 My bychom identifikovali 

konfliktů více. 

Senátor vidí sám sebe jako část všeobjímajícího Senátu, který je třeba obhajovat a také 

jako část menší skupiny, kterou představuje výbor či politická strana a jejich specifické 

„zákony“.  

Tenze způsobená výskytem jak společné identity, tak pocitem jinakosti v samém srdci 

Senátu je neoddělitelnou částí této práce. Přístup čistě strukturalistické etnologie by byl 

neadekvátní bází přes kterou nahlíţet na situaci. Tento způsob zdůrazňuje zásobu 

přístupů a reprezentací, které mají senátoři v zásobě, musíme ale také brát v úvahu 

způsob, kterým jsou senátoři zároveň manipulováni v různých situacích a ovlivňováni 

zpětně „svou“ institucí. Proto jsme také v této studii pouţili pragmatický přístup.  

Existuje celý komplex konceptů a hodnot, který determinuje chování senátorů a vztahy 

mezi nimi. Mohli bychom říci, ţe souběţně s jednotou Senátu existuje také pluralita 

kultur a vztahů. Je tu pocit toho, ţe všichni sdílejí stejnou identitu. Přesto ale tento 

zdánlivý pocit společné identity v sobě obsahuje rozškatulkování. Rozdělení na 

politické kluby, výbory, komise a angaţovanost v mimosenátních aktivitách vytváří 

určitou hierarchii mezi jednotlivci a stejně tak mezi jednotlivými orgány Senátu. 

Vytváří se tak systém, který podmiňuje chování senátorů stejně jako jejich vnímání sebe 

sama a druhých. Jeden senátor se můţe sám vidět jako člen všeobjímající společnosti, 

která je reprezentována Senátem jako takovým, ale zároveň jako část menší skupiny, 

například výboru či politické strany.  

                                                 
62          Kysela, Jan. (uspoř.): Senát v České republice – proč a jaký? Sborník příspěvků. Praha, 1999 
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  Reschová, J.: Jak dotvořit Senát? (Poznámky na okraj referátu Petra Pitharta: „Senát jako 

stabilizující prvek politického systému“), in: Kysela, Jan. (uspoř.): Senát v České republice – proč a jaký? 

Sborník příspěvků. Praha, 1999. 
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Senátoři tudíţ mají k dispozici minimálně tři kontexty, ve kterých se musí vnímat jako 

jejich součást, a to Senát, výbor a klub. Navíc mají všichni senátoři také své civilní 

povolání.  

Senátoři sdílejí mezi sebou minimálně jednu, maximálně tři společné identity. Všichni 

jsou senátory, jen někteří jsou členy té či oné politické strany a někteří jsou členy 

příslušného výboru. Čím méně společných identit senátoři mají, tím více rozdílů, které 

musí překonávat, mezi nimi je, a tím větší prostor pro kompromis se vytváří. Tyto 

kompromisy potom usnadňují překonávání rozdílů mezi jednotlivými identitami 

senátorů a posilují zpětně společnou identitu, tedy tu „základní“ senátorskou.
64

  

Permanentní potřeba kompromisu potom dává také vzniknout legislativě, která není 

lehce přijatelná pro ţádnou ze stran ani pro veřejnost a která je pro samotné senátory na 

samém konci procesu těţko obhajitelná.
65

 

Toto vrstvení identit tedy garantuje určitou specifickou kulturu Senátu, na druhé straně 

ale díky němu vznikají odstředivé tendence. Tyto tendence jsou ještě posilovány 

podmínkami, za kterých Senát vznikal a také volebním systémem. Senát je koneckonců 

těleso tvořené nezávislými osobnostmi, které vzešly z většinového volebního systému, 

ale jsou také členy politických stran. Senátoři se tak snaţí jednat v zájmu Senátu jako 

takového, zároveň ale podle “náboţenství” své politické strany. Tyto dvě tendence se 

velice často nepřekrývají.  

Jinými slovy, jednotlivé osobnosti senátora musí být viděny kontextuálně a ne odděleně 

od probíraných témat. Někdy převládne příslušnost k politické straně, někdy k výboru a 

někdy převládne senátorská identita jako taková. Toto je i moţný důvod pro fakt, ţe je 

moţné najít rozporuplná tvrzení senátorů, která se těţko vysvětlují, pokud senátora 

vnímáme pouze jako senátora či pouze jako straníka. Podobně při rozhovoru hovořil i 

senátor Škaloud, kdyţ řekl, ţe: „Připomínám, ţe kaţdý poslanec nebo senátor se ve 

svých rozhodováních pohybuje v prostoru vymezeném v podstatě třemi vrcholy: 1) svým 

pohledem na věc (odborně podloţeným nebo zkušenostmi či svědomím); 2) názory mých 

voličů nebo obyvatel v mém volebním obvodu; 3) stanoviskem svých kolegů v politické 
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  Najdeme samozřejmě také konfrontace identit mezi senátory na čistě politické úrovni. Rozdíly 

mohou způsobit mnoho nedorozumění a neshod. Lehce převaţující je ovšem stále jedna představa – a to 

ta, ţe Senát je stále organizace, která musí obhájit svou existenci a proto se zdá, ţe senátoři stále 

nejvýrazněji vnímají právě svou identitu senátora. Jiţ z podstaty Senátu se více vztahují k budoucnosti a 

nahlíţejí na problémy obecněji.  
65

  Senátoři jsou navíc zapojeni do neustálého procesu komunikace, která není vţdy úplně pod 

jejich kontrolou. S vládou, s Poslaneckou sněmovnou, s odborníky, v rámci Senátu. „Šumy“ této 

komunikace způsobují zdeformované obrazy, které někdy média o Senátu produkují a také chyby v 

zákonech, kterých se Senát dopouští. 
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straně, se kterými společně vytvářím náš program. Blízkost k jednotlivým vrcholům se 

zřejmě poněkud mění případ od případu, ale je obtíţné ji zobecnit. Skutečnost je to, ţe v 

Senátu jsou senátoři voleni individuálně, na delší dobu a většinou ke konci své politické 

kariéry (to platí jen statisticky, svého času byla dokonce řada senátorů zvolena členy 

vlády). To poněkud můţe oslabovat třetí bod uvedeného trojúhelníku a předurčovat je k 

většímu prosazování spíše svého pohledu na věc a menší političnosti. Ta se ale v Senátu 

vyskytuje také, zejména u postojů, které jsou pro politické strany důleţité z hlediska 

svých programů (např. reformy na pravici, boj proti poplatkům ve zdravotnictví, nebo 

proti radaru na levici).“ 

Senátoři jsou také oběti vlastní organizace, protoţe Senát do určité míry trpí tím, ţe není 

tak silný jako Poslanecká sněmovna a je přehlasovatelný. Rozhodnutí Senátu se tedy 

někdy mohou zdát zbytečná jak pro veřejnost, tak pro samotné senátory. Propadnout 

pocitu zbytečnosti své vlastní práce je tak relativně snadné a zároveň velice nebezpečné 

pro fungování Senátu, který je závislý na přístupu a aktivitě jednotlivých senátorů více 

neţ kterékoli jiné politické těleso, protoţe jak bude rozvedeno dále, senátoři fungují 

velice samostatně, vnímají se jako relativně samostatné a silné osobnosti a kontrola 

jejich práce je minimální. 

 

3.1.2 Klub Senát? 

Kde se tedy vzalo povědomí o specifické kultuře Senátu a o atmosféře klubu, která na 

nás sálá ze samotných zdí Valdštejnského paláce?
66

 Jistě pochází z prvních let 

fungování Senátu. Důvody jsou zřejmé a vztahují se k podmínkám vytváření Senátu 

jako takového. Senát musel obhajovat svou pozici nejen před veřejností, ale také před 

kolegy-politiky, coţ bylo pro první senátory jistě poniţující. Semknout se tak v rámci 

skupiny bylo jen logické vyústění problémů souvisejících s ustanovením druhé komory. 

V rozhovoru toto potvrdil i Jan Kysela, kdyţ řekl, ţe „... nebylo podstatné, v jaké jste 

politické straně, ale podstatnější bylo, ţe jste senátor. Přičemţ vy si sami sebe 

legitimizujete tím, ţe jste jiní, to znamená lepší neţ poslanci a vláda, a jelikoţ tohle 

říkáte, tak se tak za čas i chováte. Takţe atmosféra prvních let byla specifická, unikátní, 

protoţe to nebyla normální parlamentní komora.“  
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 Schorm, Vít: Senát českého Parlamentu – jedna z obětí institucionální nerovnováhy, in: Kysela, 
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Po 15 letech bezproblémového fungování Senátu a po několika volbách se ale mnoho 

věcí a hodnot změnilo. I duch prvních let se vytrácí a slovy Jana Kysely „Senát 

znormálněl. A tím pádem se mění i styl diskuze, protoţe uţ to není tak, ţe nejsilnější 

sloţkou Vaší identity je to, ţe jste senátor, ale hodně důleţitou sloţkou je to, ţe jste 

straník.“ Senát musel na začátku tvrdě obhajovat svou pozici, protoţe všichni, jak 

politici, tak veřejnost, byli proti němu. Tento pocit uţ dnes není tak silný. Sdílená 

kultura Senátu se tedy do jisté míry stále odvozuje od pocitu prvních let, který také díky 

několika senátorům, kteří jsou v Senátu od počátku (mimo jiné je to i minulý předseda 

Senátu Přemysl Sobotka i stávající předseda Milan Štěch – tedy dvě osobnosti stojící na 

špičce formální hierarchie Senátu), stále přeţívá, ale mluvit o atmosféře klubu a 

specifické kultuře Senátu je jiţ neaktuální a kolegiální model fungování Senátu je 

značně ohroţen. 

Přesto ale při rozhovorech se senátory byla cítit jistá nostalgie, kdyţ jsme mluvili o 

začátcích fungování Senátu, kdy zde vládl duch klubu, který jednotlivé senátory napříč 

politickým spektrem silně spojoval. První roky Senátu, charakteristické ryzí týmovou 

prací, jako kdyby zůstávaly ideálním modelem pro fungování Senátu.  

 

3.1.3 Mezilidské vztahy na půdě Senátu 

Další naše výzkumná otázka se týkala vztahů na půdě Senátu, to znamená nejen vztahů 

mezi senátory vzájemně, ale také jejich vztahů k ostatním lidem navštěvujícím Senát, 

například k zástupcům vlády či novinářům. Budeme se snaţit tyto vztahy nejen popsat, 

ale také určit, co přinášejí a jaké mají důsledky, případně vliv na postavení Senátu. 

Senát je pro veřejnost uzavřená skupina, i přesto, ţe vnitřní vztahy jsou překvapivě 

uvolněné a zdaleka ne tak rigidní, jak se zvnějšku a na první pohled můţe zdát. 

Proto by Senát neměl být studován pouze jako produkt nebo část nějakého většího 

útvaru, ale také jako proces. Jedině tak bude zdůrazněna nejen statická sloţka pravidel a 

postupů, ale také dynamická sloţka reprezentovaná střídajícími se senátory (vţdyť 

Senátem jiţ prošlo od jeho ustanovení 226 osobností), měnícím se sloţením jak 

individuálním, tak i politických barev a vývojem agendy Senátu. 

Na první pohled jsou profesionální vztahy v rámci Senátu formovány na základě 

formální hierarchie. Pokud například navštívíme senátní jídelnu, pozorujeme zajímavou 

věc. Dodrţuje se nepsané pravidlo, ţe pravicoví senátoři sedí na pravé straně sálu a 

levicoví na levé. Senátoři různých stran by si k sobě nesedli. V jídelně obecně panuje 
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velice formální atmosféra. Číšníci obsluhují jen hosty, kteří přijdou se senátorem a bez 

přítomnosti senátora neobslouţí ani jeho asistenta. Pokud tedy přijede návštěva do 

Senátu a zavítá se senátorem do jídelny, jistě má pocit výrazné stranickosti a 

formálnosti vztahů. 

Tento pohled by byl ale velmi omezený a nevystihoval by atmosféru Senátu. 

Neformální aspekty vztahů jsou důleţité, protoţe nás berou za jednací řády a oficiální 

hierarchii. Můţeme pozorovat síť vztahů a strategií týkajících se vykonávání úkolů.  

V Senátu jsou výrazné spíše horizontální vztahy neţ vertikální a více neţ centralizace 

směrem k předsedovi Senátu je zde důleţitá decentralizace a samostatnost jednotlivých 

senátorů i výborů.  

V některých případech jsou vztahy mezi senátory velice neformální – pouţívají se 

křestní jména a familiární oslovení, schůzky probíhají uvolněnou formou, často se 

pouţívá humor. Obecně je toto chování typické pro Senát, přičemţ v Poslanecké 

sněmovně je pouţívání titulů, které v Senátu téměř neuslyšíte, naprosto běţné. V Senátu 

se podle slov asistenta senátora tituly nepouţívají ani na formální korespondenci.  

Vztahy mezi senátory jsou velice obecně řečeno přímé a neformálnější, ačkoli trochu 

odtaţité, senátoři pracují separovaněji, spíše na vlastní pěst.  

Při pozorování atmosféry v Senátu je nutné si uvědomit, ţe při zasedáních Senátu jsou 

přítomna média a na zasedáních výborů nikoli. Kromě zástupců předkladatelů a 

legislativy tam nejsou ani jiní pozorovatelé, proto právě na výborech můţeme pozorovat 

opravdové uvolněné vztahy mezi senátory, humor, neformálnější témata hovoru, tykání 

si a obecně dobré vztahy napříč politickým spektrem. Atmosféra na těchto dvou typech 

zasedání je proto opravdu velmi odlišná. Na zasedáních výborů panuje velmi přátelská 

atmosféra. Senátoři se srdečně zdraví, po Vánocích bylo zřejmé, ţe si vzájemně posílají 

přání a často si tykají. Panují mezi nimi přátelské vztahy i napříč stranami (sloţení 

výborů, co se týče stranické příslušnosti, bývá vyváţené). V ţádném případě se 

neuráţejí a nepadají ostřejší slova. Rozprava v rámci výboru probíhá celkem klidně, 

často jako dialog a senátoři místnost během rozpravy většinou neopouštějí (pouze kdyţ 

telefonují) a na jiné mluvčí reagují. Zástupci ministerstev s sebou berou na zasedání 

výboru i odborníky na danou problematiku, aby se senátoři měli šanci jich na odborné 

věci zeptat, coţ se nezřídka stává. Také vedení výboru jeho předsedou je uvolněnější a 

závisí ve větší míře právě na předsedovi, jak diskusi povede. Při hlasování také často 

panuje jednomyslná shoda. Při zasedání výboru je tedy patrnější snaha problém probrat 

a vyřešit „bez divadla pro média“, jak řekl nejmenovaný senátor.  
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V porovnání s tímto je atmosféra při plenárním zasedání napjatější. Oproti výboru mají 

senátoři tendenci zesměšňovat senátory z jiných stran, i přesto, ţe jsem byla na zasedání 

výboru svědkem toho, jak přátelské vztahy mezi nimi panují a ţe se stýkají například i 

mimo Senát. Přátelit se před médii s příslušníky jiných stran se tedy zdá být 

nepřijatelné. I přes napjatější atmosféru a ostřejší vyjádření ale nepadají ţádná vulgární 

slova, která nejsou výjimkou v Poslanecké sněmovně. Jako by v sobě senátoři měli stále 

ještě vzpomínku na první léta fungování Senátu, kterou se snaţí uhájit. Pokud padne 

ostřejší názor v Senátu, je spíše provokativně sarkastický. Uveďme jako příklad 

prohlášení Vladimíra Drymla při projednávání novely zákona o platu a dalších 

náleţitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci: „Ţe nový senátní 

návrh zákona projde současnou Poslaneckou sněmovnou a beze změny, to je iluze 

hodná kouzelníka Houdiniho – a já na to nevěřím.“
67

 Poněkud ostřejší názor zazněl 

z úst předsedy Milana Štěcha o Miroslavu Kalouskovi při projednávání novely zákona o 

daních z příjmu: „Uvědomme si, ţe lidé jsou naštvaní na všechny, i na nás, kteří tomuto 

zlu, které podle mého názoru představuje ministr Kalousek, bráníme. Bohuţel nás házejí 

všechny do jednoho pytle. Teď jde o to, zda nás někdy nehodí do Vltavy. Byl bych pro 

to, aby tam namočili jen ty, kdo toto tvoří a přispívají k tomu. Nás ostatní aby tam 

nedávali, protoţe jsme se o to nezaslouţili.“
68

 

Otakar Veřovský se o atmosféře při jednáních v rozhovoru vyjádřil, ţe: „... pokud 

v rámci Senátu, ať uţ na výboru či na komisi, někdo vystoupí, tak si obhajuje svůj názor 

a já si velice váţím toho, ţe se ten názor zde obhajuje slušně. Výstřelky, které se občas 

dějí v PS, se Senátu vyhýbají a podle mě nejsou důstojné.“ 

Také Adéla Míková poznamenala: „Mezilidské vztahy mezi senátory jsou tu napříč 

politickým spektrem lepší neţ v PS.“ 

V Senátu vládnou uvolněnější vztahy nejen mezi samotnými senátory, ale také mezi 

senátory a jinými osobami pohybujícími se v Senátu, to mohou být ministři, jejich 

spolupracovníci a zástupci jiných organizací, kteří přicházejí do Senátu jako 

předkladatelé návrhu zákona, nebo také novináři. I tito lidé se v rozhovoru vyjádřili, ţe 

do Senátu chodí relativně rádi, a to ne z toho důvodu, ţe by se jim rozhodnutí Senátu 

zdálo důleţité, naopak většina z nich má dojem, ţe ve chvíli, kdy návrh projde 
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Poslaneckou sněmovnou, je jiţ legislativní proces u konce, nýbrţ z toho důvodu, ţe zde 

vládne o poznání přátelštější atmosféra.  

I kdyţ se můţe zdát, ţe ministři chodí rádi do Senátu jen na „přátelské popovídání“, 

jsme toho názoru, ţe přátelská atmosféra v Senátu má i své důleţité důsledky. Na 

20. schůzi Senátu minulého funkčního období, která se konala 23.6.2010, se přišel 

osobně rozloučit bývalý předseda vlády Jan Fischer a poděkoval během své řeči Senátu, 

za jeho dobrou práci, zejména v oblasti unijního práva. I ostatní ministři odstupující 

vlády, kteří na této schůzi předkládali návrhy, nezapomněli poděkovat Senátu za 

kvalitní práci, kterou odvádí, například odstupující ministryně spravedlnosti Daniela 

Kovářová prohlásila, ţe Senát má velkou váhu a také zmínila konkrétní dopad pomoci 

Senátu ve výkonu její funkce. Dne 4.6. se konala Rada justice a vnitra, která měla na 

programu také problematiku evropského ochranného příkazu, o kterém jednal i Senát, 

kdyţ se sešel i kvůli stanovisku k této problematice. Stanovisko vlády i Senátu bylo 

velmi varující a odmítavé k tomuto institutu, který si španělské předsednictví dalo za 

úkol prosadit. Bývalá ministryně Kovářová se podle svých slov snaţila spolu s dalšími 

významnými státy typu Velká Británie, Německo, Maďarsko stavět se proti tomuto 

institutu. Španělský ministr spravedlnosti uzavřel celé jednání s tím, ţe má většinu a ţe 

je to první tvrdé hlasování po podpisu Lisabonské smlouvy a ţe Španělé a celá Rada 

dospěli k závěru, ţe tento institut byl, přes obrovský odpor ze strany České republiky a 

dalších států, přijat. Proti tomuto zjednodušujícímu závěru se postavila nejen právní 

sluţba Komise, ale i celá Evropská komise. 

Do dne vystoupení bývalé ministryně Kovářové nebyl oficiálně znám závěr a stále se 

vedly jednání o proceduře přijímání tohoto rozhodnutí. Podle posledních informací, 

které Daniela Kovářová měla k dispozici, mělo zvítězit stanovisko České republiky, tzn. 

bez ohledu na podpis Lisabonské smlouvy se podařilo získat tak velkou blokační 

skupinu, ţe ke schválení tohoto nástroje nedošlo.  

I kdyţ bereme v úvahu slušnost a diplomatická vyjádření Jana Fischera i ostatních 

ministrů, tento konkrétní příklad dává větší váţnost slovům bývalých členů vlády. 

Následně se také přišel představit nový předseda vlády, coţ se stalo poprvé od ustavení 

Senátu! To je velice důleţité, neboť to ukazuje na měnící se vnímání postavení Senátu 

ze strany vlády, která ho dříve vnímala pouze jako přítěţ a zdrţování, nyní mu ale 

začíná přiznávat určitou důleţitost.  

Co se týče novinářů, většina senátorů se během plenárního zasedání nepohybuje 

v prostorách, které jsou určeny pro novináře, ale najdou se i tací, kteří právě zde tráví 
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relativně velkou část zasedání. Právě tito senátoři mají s novináři, které kritizují během 

svých plamenných projevů v rámci svých vystoupení za stolkem řečníků, nadprůměrně 

dobré vztahy. Mluví spolu velice přátelsky a senátoři jakoby mimoděk sdělují 

novinářům své názory na právě projednávané záleţitosti a také komentují (a často také 

zesměšňují) vystoupení právě hovořících kolegů. Znovu opakujeme, ţe těchto senátorů 

není mnoho a počtem bychom se jistě vešli do deseti. Zajímalo nás ale, jestli tyto vztahy 

opravdu ovlivňují to, jak novináři senátory vnímají a jak často právě s těmito 

„přátelskými“ senátory dělají rozhovory a tím pádem publikují jejich názory a propagují 

jejich jméno. Novináři tyto senátory opravdu vnímají velmi pozitivně a dělají s nimi 

rozhovory dokonce výrazně častěji neţ s jinými senátory, kteří se „dobrovolně“ 

v kuloárech nepohybují. To vyplývá jak z našeho pozorování, kdy bylo zřetelně vidět, 

koho novináři vyhledávají a s kým dělají interview, tak i z rozhovorů se samotnými 

novináři. Jistě hraje roli i podvědomí, kdy se v případě potřeby rozhovoru se senátorem 

novináři jako první vybaví jméno právě toho senátora, s kterým nedávno ţertoval o 

sniţování platu zákonodárcům. Pro veřejnost to ale vypadá, ţe právě tito senátoři jsou ti 

nejaktivnější, tudíţ ti nejlepší, a to jistě není pravda. Četnost rozhovorů a aktivita a 

schopnosti senátora spolu nikterak nesouvisí. 

Nechceme toto chování kritizovat, protoţe jak bylo zmíněno v úvodu, kaţdý senátor si 

vytváří jiné strategie a postupy, jak vykonávat a propagovat svou práci. Senátoři jsou 

lidé a jsou stejně jako všichni ostatní odlišní a odlišně podléhají tlaku své práce, 

různých identit a také tlaku veřejnosti. 

 

3.1.4 Formální versus neformální hierarchie senátorů a hierarchie 

výborů 

Další důleţitou otázkou je hierarchie v Senátu, a to nejen mezi senátory, ale také 

hierarchie jednotlivých výborů. V metodologické části jsme vymezili, jak budeme 

hodnotit hierarchii senátorů. Formální hierarchie je jasně daná, na vrcholu Senátu stojí 

předseda a dále místopředsedové a předsedové jednotlivých výborů. Neformální 

hierarchii budeme zkoumat na základě toho, jaký má předseda Senátu a posléze 

předsedové jednotlivých výborů skutečný respekt svých kolegů, do jaké míry se ostatní 

senátoři řídí jejich doporučeními a ptají se na jejich názor, reprezentují-li Senát či 

naopak zda senátoři pracují spíše samostatněji. 
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Ze všech stran slyšíme, ţe všichni senátoři jsou voleni jako osobnosti. Na druhou stranu 

ale existuje jasně daná hierarchie v Senátu i ve výborech a tyto dva protichůdné jevy 

způsobují tenzi. Podstatnou oblastí našeho výzkumu tedy bylo zkoumání hierarchie 

v postavení jednotlivých senátorů a naší základní otázkou bylo, zda neformální 

hierarchie odpovídá té formálně dané a pokud ne, co ji tedy tvoří a ovlivňuje.  

Co se týče způsobu hledání odpovědi na tyto otázky, kromě pozorování a rozhovorů 

jsme pouţili ještě jeden způsob. Všem, se kterými jsme dělali rozhovor, jsme poloţili 

naprosto stejnou otázku, a to „Kdo je podle Vás největší autoritou v rámci Senátu?“ 

Účelem bylo zjistit, zda z odpovědí vyplyne jedno konkrétní jméno, zda toto jméno 

bude patřit předsedovi Senátu (podle formální hierarchie nejvýše postaveného člena 

Senátu), nebo zda to bude několik opakujících se jmen, nebo zda rozptyl jmen bude tak 

velký, ţe nebude moci z něj udělat ţádný závěr.  

Vstupní hypotéza byla, ţe největší autoritou by měl být předseda Senátu, dále by měli 

být uznávaní místopředsedové a také předsedové jednotlivých výborů.  

Uţ z našeho pozorování ovšem vyplynulo, ţe formální hierarchie neodpovídá tomu, jak 

se vnímají samotní senátoři. Spíše pozorovatelé zvnějšku vnímají logicky jako největší 

autoritu předsedu Senátu, uvnitř Senátu ale vztahy zdaleka nejsou tak jednoznačné. Jako 

důvod vidíme to, ţe jednotliví senátoři jsou voleni jako autority (jak uţ ostatně vyplývá 

ze způsobu volby senátorů) a mají tudíţ problém přizpůsobit se hierarchii v rámci 

Senátu. Kaţdý pracuje více méně jako samostatná jednotka, na své agendě a svým 

způsobem. Kontrola za strany „nadřízených“ je vlastně jen formou zpravodajských 

zpráv, které senátoři přednášejí na schůzích. Nekontroluje se docházka, účast na 

jednáních, účast na jiných protokolárních akcích, téměř vše je necháváno na rozhodnutí 

a úsudku samotných senátorů, takţe samotný systém fungování nahrává tomu, aby se 

zde vztahy decentralizovaly a aby byl výkon Senátu silně závislý na jeho aktuálním 

sloţení. 

I výsledky našeho dotazování ukazují tímto směrem. Osobnosti měli čas se rozvinout a 

některé i dominovat, ale můţeme říci, ţe na konec jsou stejně víceméně vyváţené. 

Během dotazování zaznělo mnoho různých jmen, většina jich je ale známá zejména 

díky jiným aktivitám neţ těm senátorským (například Štětina nebo Dienstbier). Co se 

týče senátora Dienstbiera, jeho jméno zaznělo opravdu velice často, ale dotazování 

probíhalo krátce po jeho smrti, a proto výsledky nemůţeme brát absolutisticky a 

neuváţit to, jak byli nejen senátoři, ale i ostatní zaměstnanci touto ztrátou ovlivněni. 

Vícekrát také zaznělo jméno předsedy Štěcha, ovšem ještě častěji bývalého předsedy 



- 46 - 

 

Sobotky. Přemysl Sobotka měl jako předseda a má i nyní jako první místopředseda 

velkou autoritu, není to ale podle našeho názoru dáno pouze jeho funkcí, ale především 

jeho osobností a tím, jak se zaslouţil o zmíněné lepší vnímání Senátu v očích veřejnosti 

i vlády. Předseda Štěch byl většinou zmíněn po delším váhání dotázaných a je moţné, 

ţe to bylo i kvůli problému rozhodnout se mezi mnoha osobnostmi jen pro jednu. Při 

pociťování takové obtíţe vybrat jedno konkrétní jméno se dotázaní „alibisticky“ uchýlili 

k formální hierarchii. Kdyţ jsme se v návaznosti na to zeptali, zda tedy formální 

hierarchie odpovídá té neformální, bylo nám řečeno, ţe ano a jako argument jeden 

senátor pouţil i to, ţe „hlasování při volbě předsedy je přece tajné, takţe senátoři 

logicky zvolí největší autoritu mezi sebou“.  

S tímto argumentem ovšem nemůţeme souhlasit ze dvou důvodů. Prvním důvodem je 

to, ţe předseda Senátu bývá ze strany, která v něm má většinu. I proto se Přemysl 

Sobotka nemohl stát znovu předsedou. Výběr předsedy tedy není ze všech senátorů, ale 

z menší konkrétní skupiny. A i kdyby výběr probíhal ze všech senátorů nezávisle na 

stranické příslušnosti, je tu ještě jedna důleţitá věc, která vyplynula z našich rozhovorů. 

Naší otázkou mimo jiné bylo, zda senátoři znají všechny své kolegy. Odpověď byla 

v drtivé většině případů, ţe nikoli. Mohou tedy senátoři opravdu vybrat „toho nejlepšího 

z nich“, pokud vlastně všechny neznají? 

Druhým důvodem jsou naše pochybnosti o tajnosti hlasování. Byli jsme přítomni první 

schůzi Senátu v novém funkčním období a tedy také volbě předsedy. Jiţ před samotným 

zveřejněním výsledků a dokonce i před samotnou volbou bylo všem přítomným jasné, 

kdo bude zvolen. Došlo dokonce k tomu, ţe někteří novináři zveřejnili jméno předsedy 

Senátu ještě před vyhlášením výsledků volby, a to jen z toho důvodu, ţe jméno Milana 

Štěcha padlo z tolika úst, ţe si mysleli, ţe výsledky jsou jiţ oficiálně známy. Stejně tak 

probíhala volba místopředsedů. Byli jsme svědky toho, jak kolega gratuloval Přemyslu 

Sobotkovi ke zvolení opět dávno před oznámením výsledků volby. Jsme proto toho 

názoru, ţe předseda Senátu je do určité míry uměle zvolená postava a předpokládáme, 

ţe její určení probíhá na schůzích klubů, případně na neoficiálních setkáních.
69

  

Z výše zmíněného tedy vyplývá, ţe hierarchie v rámci Senátu není zdaleka tak rigidně 

dodrţovaná, jak se můţe zdát. Předseda pro senátory je pouze někým, kdo Senát 

reprezentuje pro širokou veřejnost celé České republiky, uvnitř Senátu je ale na stejné 

                                                 
69

  I přes pochybnosti o průběhu volby, v ţádném případě nechceme sniţovat zásluhy Milana 

Štěcha. Myslíme si, ţe jako předseda Senátu vykonává svou práci velice dobře a důstojně reprezentuje 

český Senát v zahraničí. 
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úrovni jako ostatní. Sami senátoři totiţ Senát také reprezentují především ve svých 

volebních obvodech a tam právě oni figurují jako zástupci Senátu. Do zahraničí také 

vyjíţdějí všichni senátoři, závisí to také na jejich agendě. Naopak se zdá, ţe někteří 

senátoři, kteří byli do Senátu zvoleni jiţ po úspěšné kariéře v jiné oblasti, mají silnější 

postavení neţ předseda. Od takových senátorů ostatní někdy „opisují“ při hlasování 

v případě, ţe problematika nespadá do jejich agendy, jak přiznal například senátor 

Štětina, a jejich názor je obecně v Senátu uznáván. Takovými senátory jsou (nebo byli v 

minulém funkčním období) například senátor Moldan, Pithart, Schwarzenberg a Štětina.  

I co se týče vytváření programu schůze, má předseda značně omezenou ruku návrhy 

jemu postoupenými od jednotlivých výborů. Co z toho vyplývá? Myslíme si, ţe to, ţe 

senátoři vnímají hierarchii mezi sebou takto uvolněně a nezávisí na předsedovi, je dobré 

pro naplňování smyslu Senátu. Pokud senátoři nevnímají názor předsedy Senátu jako 

absolutní, mohou se rozhodnout nezávisle na něm, coţ podporuje multilateralitu názorů 

v Senátu a rozdmýchává diskusi, která je zásadní pro kaţdý parlamentní systém.  

Zároveň to podporuje myšlenku, ţe fungování Senátu jako organizace je do značné míry 

závislé na konkrétních senátorech. Pokud tito pracují relativně samostatně a jak jsme jiţ 

zmínili bez větší kontroly, jsou výstupy a smysl Senátu silně závislé právě na 

konkrétních osobnostech do Senátu zvolených, a to více neţ u organizace, která by měla 

pevně stanovené úkoly, danou hierarchii, silné postavení předsedy a důraznější 

kontrolu. 

 

Jelikoţ výbor je uzavřenější a semknutější jednotka neţ Senát jako celek, ptali jsme se 

dále, jestli v rámci výboru fungují vztahy více respektující hierarchii a silné postavení 

předsedy výboru. V tomto případě musíme konstatovat, ţe je to zcela individuální a 

obecný závěr by byl nepřesný. Závisí to na osobnosti předsedy výboru a ostatních 

senátorů ve výboru působících.  

Pokud srovnáme například Výbor pro evropské záleţitosti a Výbor pro zahraniční věci, 

obranu a bezpečnost, můţeme vidět markantní rozdíl. VEU funguje naprosto ukázkově. 

Vládnou tam dobré vztahy a velice příjemná atmosféra, ale předseda tam má zároveň 

velký respekt a troufáme si i říci obdiv svých kolegů. Schůze výboru řídí důrazně, ale 

zároveň přátelsky a se smyslem pro humor. Za všech okolností je ale cítit jeho autorita a 

hierarchie v rámci tohoto výboru se upíná směrem k němu, který stojí s přehledem na 

vrcholu pomyslné pyramidy. Pokud někdo nedopatřením převezme jeho úlohu při 

udělování slova či jiné proceduře, slušně, ale důrazně se přihlásí o své právo předsedy. 
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Ostatně v tomto výboru má předseda i velice silnou ruku ve výběru probírané agendy. 

Více o fungování tohoto výboru pojednáme dále.  

Naopak při pozorování fungování VZOB máme odlišný dojem. V současné době je 

předsedou Jozef Regec, ale není tomu tak dlouho. Nějakou dobu fungoval tento výbor 

bez předsedy, jelikoţ minulý předseda Jiří Dienstbier 8.1.2011 zemřel. Při hodnocení 

fungování VZOB budeme tedy vycházet z informací z doby, kdy byl jeho předsedou 

právě on. Atmosféra ve VZOB je odlišná od VEU. Předseda tu nemá tak výraznou roli 

ve vedení schůzí. Naopak to spíše vypadá, jako by se senátoři „vedli sami“. Většina 

z nich nečeká, aţ jim předseda udělí slovo a někteří se dokonce ani nehlásí, coţ je nejen 

otázka respektu a úcty, ale především je to zakotveno v samotném Jednacím řádu. 

Předseda se při porušení pravidel neohradí, coţ opět vede k dalšímu porušování a 

obecně volnějšímu přístupu k pravidlům. Ostatní senátoři výboru mají tendenci radit 

předsedovi, jak má vést schůzi. To můţe vyvolat dojem, ţe předseda je zde jen 

„loutkou“ bez výraznějších moţností. V ţádném případě nechceme sniţovat zásluhy 

Jiřího Dienstbiera, ale dosadit do čela známou tvář, které se ovšem nepřiznají příliš 

velké pravomoci, je relativně běţný jev a zcela vyloučit to nemůţeme ani v případě 

vedení VZOB.
70

 

Co z toho vyplývá? Zdá se, ţe v případě fungování výborů je důraznější a 

centralističtější vedení efektivnější pro výsledky práce výboru, coţ se můţe jevit jako 

paradox vzhledem k výše popsané samostatnosti senátorů. Předseda VEU tedy zvolil 

vhodnější strategii vedení a jeho výbor je centralističtější ve srovnání s VZOB, jehoţ 

minulý předseda Dienstbier zvolil strategii, která se mohla zdát pro Senát vhodnější, 

jelikoţ dává velkou volnost jednotlivým senátorům, ovšem není tomu tak.  

VEU těsně po svém ustavení neměl výhodnou pozici a mnoho senátorů jeho agendu 

neuznávalo, ale právě díky senátorům v něm působícím a zejména díky osobnosti jeho 

posledního předsedy má čím dál tím lepší postavení v očích ostatních senátorů.
71

 Takto 

se v rozhovoru vyjádřila i JUDr. Adéla Míková, vedoucí Evropského oddělení 

Kanceláře Senátu: „Výbor pro evropské záleţitosti se vyvíjí. Na začátku se na něj 

někteří dívali s pochybnostmi a jeho agendu vnímali jako zdrţování pléna. Do jisté míry 

                                                 
70

  Toto není kritika Jiřího Dienstbiera, jako člověka i politika si ho velmi váţíme. Jako známá tvář 

české politické scény, která se významně zajímala o zahraniční politiku a prezentovala Českou republiku 

v zahraničí, je jistě jeho jméno ve funkci předsedy VZOB opodstatněné. 
71

  Důkazem toho, ţe pro ostatní senátory jiţ není agenda VEU zdrţováním je i to, ţe někteří 

senátoři jiných výborů (jmenujme například místopředsedkyni Senátu Alenu Gajduškovou) chodí 

dobrovolně na zasedání VEU, aby si vyslechli projednávání bodu, který je zajímá. Značí to respekt 

ostatních senátorů vůči tomuto výboru. 
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to byla pravda, protoţe diskuse na začátku nebyla příliš odborná. Postupem času ale 

VEU své místo získal a je rovnoprávným výborem. I komunikace s vládou byla zpočátku 

sloţitá, ale i v tomto směru nastal významný pokrok.“ 

Naopak VZOB byl vţdy z ústavního hlediska silným výborem (projednává záleţitosti, u 

kterých je potřeba souhlas obou komor, proto jeho agendu můţeme označit za důleţitou 

pro celý Senát), ale zdá se, ţe v poslední době nemá tak silný hlas.a nefunguje tak, jak 

by mohl s důraznějším vedením. Schází se v průměru o 50% méně často neţ VEU a 

záleţitosti neprojednává tak důkladně. Toto si dovolujeme tvrdit například i 

následujícího důvodu. Kdyţ se stalo, ţe předseda výboru odloţil projednávanou věc na 

příští schůzi s tím, ţe k této věci připraví prohlášení, ke kterému se mají ostatní senátoři 

vyjádřit, nastudovat si informace týkající se tématu a na příští schůzi to bude probráno, 

nikdo ze senátorů nijak nezareagoval, k prohlášení předsedy se nikdo nevyjádřil a 

záleţitost tak byla odsouhlasena tak, jak ji navrhl předseda. Odloţení projednávání tím 

ztratilo smysl. Dovolujeme si tvrdit, ţe senátoři momentálně působící ve VEU by se 

k tomuto úkolu postavili aktivněji. 

Tímto jsme se lehce dotkli také poslední zajímavé otázky týkající se senátní hierarchie, 

a to postavení jednotlivých výborů. Všechny výbory by měly být na stejné úrovni a 

jejich agendě by měla být připisována stejná důleţitost. Jak jsme ale naznačili výše, 

z rozhovorů vyplývá, ţe Výbor pro evropské záleţitosti neměl na začátku své 

působnosti tak jednoznačné postavení. Senátoři ostatních výborů se k němu stavěli 

rozpačitě a probírání evropských témat na plenární schůzi povaţovali za zdrţování. 

PhDr. Petr Fleischmann k tomu v rozhovoru řekl, ţe evropská agenda je obecně velmi 

sloţitá věc. V této oblasti je těţké se prosadit. Senátor má těţkou pozici i v rámci své 

země, je jen jedním z 81 senátorů a navíc tu je ještě Poslanecká sněmovna s dalšími 200 

zákonodárci. V rámci EU se tento problém ještě zněkolikanásobí a vliv senátora je 

naprosto minimální. To je podle něj zdroj frustrace i na národní úrovni a o to větší na 

evropské úrovni. Odtud plyne jistá skepse a ne tak velký zájem o texty z EU v jiných 

výborech, neţ je VEU. „Tyto dokumenty se České republiky navíc netýkají přímo, 

zahraniční politika není pro lidi nikdy tak důleţitá jako vnitrostátní záleţitosti,“ dodává 

Petr Fleischmann, odborný poradce VZOB. 

Kvalitní prací tohoto výboru se ale situace značně změnila a nyní je tento výbor velice 

uznávaný. Přesto kdyţ jsme se ptali na nejdůleţitější senátní výbor, vţdy zaznělo jedno 

jméno, a to Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Záleţitosti týkající se 

hospodářství státu hrají tu nejdůleţitější roli, a to i v případě, ţe Senát neprojednává 
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státní rozpočet. Obecně jsou vnitřní záleţitosti důleţitější neţ týkající se zahraničí, 

protoţe jsou blíţe politikům, ale především občanům.  

K postavení výborů se vyjádřil i JUDr. Georgiev: „VEU je poměrně obtíţně 

srozumitelný a navíc z hlediska volebních obvodů není moc atraktivní. Co je voličům na 

venkově do evropské agendy? To je daleko. Navíc tento výbor je specifický tím, ţe se 

nezabývá zákony, nýbrţ evropskými normami, kdyţ vznikají, a cesta mezi vznikem unijní 

normy a její implementací za tři roky do národního právního řádu je příliš daleká na to, 

aby byla pro voliče viditelná. 

Čili členství v VEU není vděčné. Nicméně pověst tohoto výboru je nyní dobrá, a to i 

lidsky, tento výbor funguje velmi dobře, coţ je zásluha předsedy VEU, který je velmi 

aktivní. Senátoři, kteří byli členy tohoto výboru, tu chtějí zůstat, coţ je velmi pozitivní. 

Řada lidí, kteří tímto výborem prošli, byly velmi zajímavé osobnosti, Karel 

Schwarzenberg, Alexandr Vondra. Tady lze vidět specifickou linku Senátu k zahraniční 

politice.  

Předsedou VZOB býval Ţantovský nebo Dienstbier. Vazba k zahraniční politice je 

zjevná, ale atraktivnější pro senátory je VZOB neţ VEU. Coţ souvisí s tím, ţe 

v zahraniční politice je Senát silný. Např. vysílání ozbrojených misí, povolování pobytu 

cizích vojáků na území ČR, schvalování mezinárodních smluv. VZOB je tedy velmi 

atraktivní.  

Dále je atraktivní hospodářský výbor. Vzhledem k profesi senátorů, kterými jsou často 

lékaři, protoţe jsou ve svém obvodu oblíbení, je pro senátory atraktivní i zdravotní 

výbor.  

Atraktivní výbory jsou tedy hospodářský, zdravotní a zahraniční, nicméně jsou tady 

ještě dva výbory, které mají silné postavení dané Ústavou, a to je Ústavně-právní výbor 

a VEU.“  

Pan senátor Trpák na otázku, zda existuje nějaká neformální hierarchie v postavení 

výborů, odpověděl následovně: „Určitě. Jistě to ale nikdo neřekne nahlas. Jsou výbory 

prestiţnější a méně prestiţní. Hospodářský výbor bude jistě patřit k těm zajímavějším. 

Senát ale neřeší rozpočet státu, takţe postavení hospodářského výboru je jistě trochu 

jiné neţ v PS. Senát má ale díky absenci rozhodování o rozpočtu větší nadhled a 

odstup.“ 
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3.1.5 Analýza druhů činností senátora 

V této podkapitole zanalyzujeme jednotlivé činnosti senátorů, protoţe i druh činností 

určuje významně roli senátora, a definujeme, která aktivita je pro post senátora 

nejdůleţitější a které aktivity rozhodují o jeho výkonnosti a které nikoli.  

Na relaxování v kanceláři senátoři opravdu nemají ţádný čas, ostatně v kanceláři tráví 

minimum času. O tom jejich práce není. V senátorské kanceláři ve Valdštejnském paláci 

proto spíše najdete jejich asistenty. Určité dny v týdnu je moţné najít senátory v jejich 

kanceláři v okrese, za který byli zvoleni. Největší prostor ale senátorům zabírá pročítání 

tisků, příprava zpráv, zjišťování informací, debata s experty.  

Samotní senátoři své aktivity rozdělují na dvě skupiny. Na práci v Senátu a na práci ve 

svém volebním obvodu.
72

  

Tyto dvě aktivity jsou natolik odlišné, ţe i samotná náplň práce senátora posiluje 

zmíněnou roztříštěnost identit.  

Co se týče práce v Senátu, rozvrţení aktivit se odvíjí od plenárního zasedání
73

, schůze 

výboru, komise a klubu. Toto jsou pro senátora klíčová zasedání, na kterých se snaţí být 

přítomen. Zároveň bychom je ale mohli označit pouze za špičku ledovce, protoţe „ona 

důleţitá část“ práce probíhá před těmito zasedáními a zahrnuje druh práce, který 

bychom mohli směle označit za akademický, tj. sběr dat, jejich třídění a analýza, 

utváření si názoru na danou problematiku. Senátoři během této fáze komunikují 

s různými experty, zájmovými skupinami, ale i s lobbisty. Na základě všech těchto 

informací pak senátoři připravují zpravodajské zprávy. Vyústěním těchto aktivit a 

prezentace výsledků probíhají právě na schůzích Senátu a výborů.
74

  

                                                 
72

  Nebudeme se v této práci zabývat prací senátora v jeho volebním obvodu, protoţe si myslíme, 

ţe není relevantní pro naše téma. Nicméně mnoho senátorů ji označilo za tu nejdůleţitější část, protoţe 

občané i samotní zákonodárci vidí senátory jako zástupce občanů z příslušných obvodů. Senát by ale 

neměl hrát roli „nejvyššího stupně komunální politiky“, coţ si podle našeho názoru mnoho senátorů 

neuvědomuje. Senátoři si jsou ale dobře vědomi toho, ţe při příštích volbách budou potřebovat hlasy ze 

svého obvodu, proto jim tyto aktivity zabírají velkou část času. Jako příklad uveďme senátora Pavla 

Eyberta z Táborska. Jeho jméno v médiích není zmiňováno a na zasedáních se rozprav téměř neúčastní. 

Pro veřejnost je tedy jeho práce v Senátu téměř neznámá. Na druhou stranu je ale tento politik velmi 

aktivní ve svém volebním obvodu, ve své obvodní senátorské kanceláři je dvakrát týdně, přičemţ běţně je 

zde senátory moţné najít pouze jeden den v týdnu. Je velice aktivní při zajišťování výstavby dálnice 

D3,která je důleţitá pro jeho obvod, účastní se mnoha společenských akcí a přispívá dobročinným 

organizacím (zmiňme například Klíček). Tento senátor je ve své funkci od zaloţení Senátu. Je pro nás 

typickým příkladem toho, ţe se senátoři musí podrobit určitému tlaku ze svého obvodu a povolit tak na 

senátních aktivitách jako takových, pokud chtějí být znovu zvoleni.  
73

  Plenární zasedání Senátu se odvíjí od zasedání Poslanecké sněmovny. Senát má podle svého 

jednacího řádu povinnost projednat vybrané zákony do třiceti dnů od postoupení Poslaneckou 

sněmovnou.  
74

  I z tohoto důvodu se zdá návrh na počítání absence senátorů na schůzích a následné strhávání 

platu za čistě populistický krok, který nemá podporu ve skutečné práci senátora.  
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Náš přístup nezobrazuje senátory pouze jako politiky, ale do jisté míry také jako 

intelektuály. (Stále ale máme na paměti, ţe senátoři jsou lidé a i k této intelektuální části 

své práce přistupují značně individuálně.) 

Z toho zároveň vyplývá, ţe není moţné posuzovat práci Senátora podle toho, kolikrát 

byl či nebyl na schůzi. Sami senátoři toto vidí jako relativně okrajovou záleţitost.
75

 Toto 

neplatí o názoru veřejnosti ovlivněném médii. Například na přelomu února a března 

roku 2010 byla relativně dlouhá přestávka mezi zasedáními Senátu (i kdyţ maximální 

rozmezí podle Jednacího řádu bylo dodrţeno) a média informovala o prázdninách, které 

si senátoři dopřávají. Jak jsem ale zmínila výše, většina senátorské práce se odehrává 

mimo Senát a zasedání Senátu je většinou pouze formální uzavření této práce, ne tedy 

její základ. Nechceme tímto sniţovat důleţitost samotných schůzí, ale během ročního 

pozorování se potvrdilo, ţe účast senátorů na schůzích není tak katastrofální, jak se 

prezentuje. Nikdy nebylo zasedání zrušeno z důvodu neusnášeníschopnosti, tj. nebylo 

přítomno méně neţ 2/3 senátorů. Většina senátorů se také dostavuje včas, a pokud se 

senátor dostavit nemůţe, ve většině případů se omlouvá. Samozřejmě jsou i senátoři, 

kteří se pravidelně neúčastní a neomlouvají se, například ve VZOB, kdy předseda 

tohoto výboru takového senátora jmenoval, aby poukázal na to, ţe toto chování není 

vhodné, ale nemá proti tomu ţádné nástroje. Zobecňovat toto chování je ale značně 

přehnané a obraz prázdného jednacího sálu prezentovaného médii je relevantní jen 

zčásti. Jednání často probíhá celý den (musí skončit nejdéle do 21.00), je tedy logické, 

ţe senátoři sál opouští a zase přicházejí. Ve všech částech Senátu, kam se mohou 

senátoři vzdálit včetně jídelny, jsou ale televize přenášející celé jednání, senátoři tedy 

stále vědí, co se děje, kdo a jak hovoří a kolik mluvčích je ještě do rozpravy přihlášeno. 

Před samotným hlasováním, kdy je nejdůleţitější, aby byl senátor na svém místě, navíc 

zazní fanfára, která přítomné senátory svolá, a ze zkušenosti mohu říci, ţe všichni 

senátoři, ať dělají cokoli, při zaznění fanfáry spěchají zpět do sálu. 

Senát jako instituce si je vědom problému spojení dvou oblastí, kde musí být senátor 

fyzicky i v přeneseném slova smyslu přítomen.
76

 Je proto snaha, aby zmíněná tři 

zasedání probíhala v jednom týdnu. Ideální rozvrţení je následující: zasedání klubu 

v úterý, výboru ve středu a plenární schůze ve čtvrtek. Ne vţdy se to ale podaří. Některé 

                                                 
75

  Samozřejmě ale na plenární schůzi Senátu probíhá hlasování, které učiní předchozí aktivitu 

Senátu oficiální a efektivní, završí proces, který v Senátu probíhal, sami senátoři ale „pouhé zvednutí 

ruky“ jiţ nepovaţují za svou klíčovou aktivitu. Druhá věc, která je spojená se schůzí je rozprava, o té se 

ale zmíníme samostatně. 
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výbory se schází častěji (viz dále VEU) a také plenární schůze se můţe protáhnout aţ na 

tři dny, v tomto případě začíná jiţ ve středu a končí v pátek. Pondělky jsou vyhrazeny 

na práci v obvodech a tyto dny se nekoná ţádné zasedání.  

Co se týče schůzí klubu, jejich role spočívá ve formulování společných stanovisek a 

strategie. Navíc např. v klubu ODS probíhá rozdělování jednotlivých tisků (tj. zákony a 

mezinárodní smlouvy) k jednotlivým zpravodajům klubu, coţ znamená povinnost 

vypracovat stanovisko k danému materiálu a to zejména z hlediska politického 

směřování. Ti senátoři, kteří řídí tu část klubu, která se zabývá věcnou stránkou 

jednotlivých zákonů, je musí většinou všechny přečíst a mít k nim jiţ předem nějaký 

postoj. Klub bývá obvykle jednou za jeden aţ dva týdny, coţ je v průměru dvakrát 

častěji neţ zasedání výborů či pléna Senátu. Toto jsou bohuţel všechny interní 

informace, které se nám podařilo získat od nejmenovaného senátora, protoţe zasedání 

klubu jsou tajná a smí se jich účastnit pouze senátoři, ani asistenti senátorů nesmí být 

přítomni. 

Do tohoto schématu senátního týdne je zapotřebí také zahrnout ostatní aktivity, jejichţ 

časování jiţ není vázáno na ţádné termíny. 

Povinností senátora je také zúčastnit se některých protokolárních akcí - tj. setkávání s 

delegacemi z parlamentů jiných zemí. Toto zahrnuje účast na přijímání návštěv 

v Senátu a také výjezdy senátorů do zahraničí. Četnost těchto výjezdů je těţké 

zprůměrovat, záleţí to na agendě jednotlivých výborů. Můţeme říci, ţe senátor, který je 

členem výboru nezabývajícího se primárně zahraničními záleţitostmi, podnikne za rok 

dvě velké cesty do zahraničí a několik menších po České republice. Senátor, který je 

členem VEU či VZOB podnikne těchto cest více.  

Dále by se měl senátor v rámci svého vzdělávání účastnit a organizovat různé 

konference, semináře či veřejná slyšení Senátu. Vzdělávání v oboru je obecně důleţitou 

aktivitou senátora, protoţe řada z nich má civilní povolání, které nikterak nesouvisí 

s jejich posláním v Senátu. Konkrétně se o tomto problému zmíníme při popisu VEU a 

odbornosti jeho členů. 

Na závěr připomeňme, ţe senátoři vykonávají také své civilní povolání. V poslední 

době je to čím dál častěji starosta či primátor nebo také lékař, jehoţ vykonávání jim 

zabere stejně někdy i více času neţ Senát. To závisí čistě na jejich aktivitě a uváţení a je 

to značně individuální.  

                                                                                                                                               
76

  Podle průměrných údajů od několika senátorů najezdí ročně 40.000 aţ 45.000 km, přičemţ 

samozřejmě nejvíce záleţí na vzdálenosti jeho volebního obvodu od Prahy.  
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Ve zhodnocení této části tedy můţeme konstatovat, ţe určit typické aktivity senátora je 

obtíţné, spíše můţeme identifikovat několik typů úkolů, které se cyklicky opakují a 

několik bodů, od kterých se ve většině případů senátorův rozvrh odvíjí. Typy aktivit 

jsou následující: sběr a třídění informací, příprava zpravodajských zpráv, prezentace 

výsledků, poskytování informací druhým stranám, účastnění se protokolárních akcí na 

půdě Senátu i v zahraničí, reprezentace České republiky, účast na konferencích a jejich 

pořádání. Body, kolem kterých se točí senátorský týden, jsou tyto: zasedání Senátu, 

zasedání výboru, zasedání komise a schůze klubu. 

 

3.1.6 Rozprava na schůzích – její význam 

Naší další otázkou byl význam rozpravy na plenárních schůzích Senátu a na schůzích 

výborů. Zde se budeme snaţit zhodnotit přínos této rozpravy a určit tak její roli 

v rozhodování senátorů o návrhu. 

Co se týče samotné rozpravy na plenární schůzi Senátu, její praktický přínos je 

rozporuplný. Většina senátorů tuto rozpravu označuje za hru na média bez nějakého 

přínosu a na dotaz, zda se stává, ţe je nějak tato rozprava ovlivní při hlasování, mi bylo 

řečeno nejmenovaným senátorem, ţe maximálně jednou ze sta případů. Nejdůleţitější je 

prý rozprava na klubu, kdy se na dané problémy formuje politický názor. Poté je 

důleţitá rozprava na výboru, kdy senátor můţe získat další relevantní odborné 

informace. Při zasedání Senátu je pak senátorům jasné, jak budou hlasovat a většinou je 

i předem známo, jak hlasování dopadne (proto senátoři během rozpravy kolegů často sál 

opouštějí, občas je zřejmé, ţe neposlouchají, a přicházejí pouze na samotné hlasování). 

Pokud senátoři v této rozpravě vystupují, je to při pouţití této optiky a) protoţe 

s předpokládaným výsledkem nesouhlasí a chtějí tento nesouhlas vyjádřit, b) protoţe 

chtějí reagovat na svého předřečníka (většinou negativně) a c) kvůli zmíněným médiím. 

Během této rozpravy padají i zmíněná ostřejší slova na adresu jiných senátorů, která by 

na výboru nezazněla, projevy jsou často aţ teatrálně přehnané a senátoři se vzájemně 

obviňují ze hry na média, přesto se většina této rozpravy účastní (jsou ale i senátoři, u 

kterých jsme zaznamenali minimální počet vystoupení v plénu, pokud nepočítáme 

zpravodajské zprávy, ale ve výboru se zapojují).  

Podobný, ale poněkud umírněnější názor, má Miroslav Škaloud. Vyjádřil se, ţe: 

„Většinou se stanoviska k jednotlivým projednávaným bodům ustavují jiţ s předstihem 

na jednání klubů. Na druhé straně hlasování k řadě bodů nechává klub na vlastním 
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uváţení jednotlivých členů. V obou případech můţe rozprava na plénu přinést nové 

informace nebo úhly pohledu, které mohou vést ke změně stanoviska. Pokud jsou to 

váţné informace k záleţitostem, ke kterým klub zaujal jiţ předem stanovisko, můţe se 

klub sejít během jednání pléna a své stanovisko modifikovat, přehodnotit nebo zůstat na 

svém. Odhaduji, ţe rozprava můţe změnit stanovisko cca 10-ti procent senátorů v cca 

pěti procentech projednávaných případů. 

Jedním z příkladů rozpravy, na který si vzpomínám a který pohled některých senátorů 

asi změnil, byl projev kandidáta na Ombudsmana Pavla Varvařovského (25.5.2010). 

Byl to kandidát, kterého navrhl náš klub, nicméně mám silný pocit, ţe svým projevem 

přesvědčil i některé členy ostatních klubů.“ 

Tyto dva názory odpovídají i našemu pozorování. Jak jiţ bylo několikrát zmíněno, 

plenární zasedání Senátu je vyústění dlouhého procesu, během kterého si senátoři názor 

na danou věc většinou učiní. Nicméně zaznamenali jsme i jiný názor, který jistě stojí za 

povšimnutí. Nejmenovaný senátor na otázku, zda ho názory v rozpravě při plenárním 

zasedání ovlivní, odpověděl: „Bezpečně. Musel bych obsáhnout neskutečně široké pole 

témat, a to není v lidských silách. … Neznám všechny své kolegy. Ti, které respektuji, 

představují čtvrtinu z počtu všech senátorů. Pokud se projednává něco, v čem nejsem 

odborník, tak si všímám, co tito lidé říkají a dokonce se podle nich řídím i při hlasování. 

Přiznám se, ţe opisuji.“ 

Teatrální výstupy při rozpravě během plenárního zasedání, citování básní a ukazování 

fotografií je v naprosté většině případů hra pro média
77

 (je moţné také vypozorovat, ţe 

při projednávání pro média zajímavé otázky, je rozprava statisticky delší, neţ při 

projednávání „nepopulárního“ tématu). Podívejme se na chování senátorů ale také 

z opačné stránky. Stejně jako oni se chtějí zalíbit médiím, média i voliči od nich stejnou 

měrou proslovy a provokativní názory očekávají. Před volbami se často sestavují 

ţebříčky toho, jak často kdo v Senátu vystoupil a tyto statistiky jsme také mohli vidět 

v rámci volební kampaně. Mnoho senátorů zřejmě tomuto tlaku podléhá.
78

  

                                                 
77

  Ostatně i před samotným zahájením plenární schůze Senátu se stejně jako v divadle ozvou tři 

gongy, které upozorní na blíţící se začátek „představení“, coţ vytváří zajímavou paralelu s divadlem, 

hrami a hereckými výkony. 
78

  Jistě ale neoznačujeme všechny senátory za oběti tlaku médií. Během dlouhého pozorování 

rozprav v Senátu je jasné, ţe se někteří nejmenovaní senátoři hlásí do rozpravy především kvůli médiím a 

vlastní prezentaci a jsou tedy v této „hře“ zdatnější neţ jiní. Kromě výstupů v rámci rozpravy se také 

velice často pohybují v prostorech pro novináře a udrţují s nimi velice přátelské vztahy. Kdyţ jsme se 

novinářů na jednoho takového nejmenovaného senátora ptali, z odpovědi bylo jasné, ţe je oblíbený a 

například jeho přihlášení v rozpravě, aby oznámil výsledky sportovního utkání, bylo odměněno aplausem. 

Při pohybu mezi novináři jsme si také všimli, ţe na tohoto senátora čekají kvůli rozhovoru častěji neţ na 
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Pokud bychom tedy měli shrnout vliv rozpravy v Senátu na rozhodnutí senátorů, zdá se, 

ţe hlasování některých senátorů je ovlivněno spíše neţ informacemi, které během 

schůze zazní, výsledným hlasováním některých kolegů, kteří jsou povaţováni za 

odborníky v dané problematice.  

Poněkud odlišná je rozprava na výboru. Znovu připomínáme zásadní fakt, ţe na 

výborech nejsou přítomna média, těchto zasedání se účastní pouze administrativní 

aparát Senátu a zástupci předkladatelů. Jak bylo zmíněno výše, atmosféra je tím pádem 

odlišná od zasedání Senátu a také způsob rozpravy se liší. Po přednesení návrhu z úst 

předkladatele zazní zpravodajská zpráva a poté probíhá rozprava. Je o mnoho klidnější 

neţ na plenárním zasedání, ale samozřejmě i zde existují rozdíly mezi jednotlivými 

výbory. Obecně je ale moţné říci, ţe je odbornější. Senátoři bývají připraveni na 

příslušné téma a jejich otázky na předkladatele jsou relevantní. Často se stává, ţe je jako 

host přítomen odborník na danou problematiku, kterého můţe pozvat sám zpravodaj, a 

tomu je také dán prostor během rozpravy a senátoři mají moţnost se ho ptát. 

Senátor Škaloud na otázku, zda se liší rozprava ve výborech a na plenárním zasedání, 

odpověděl: „Ano liší. Na výborech převaţují spíše odborná stanoviska, na plénu více 

politická. Je to ale jisté zjednodušení, i politické stanovisko je součástí odborného. 

Politické stanovisko je totiţ jakási intuice tam, kde výsledek nemůţete přesně určit. 

Stanoviska z výborů jsou na plénu prezentována také z odborné stránky prostřednictvím 

svých výborových zpravodajů. Na druhé straně na plénu se do rozpravy můţe zapojit 

kdokoliv, ať jiţ se chce podělit o svá odborná stanoviska nebo je vyuţít ke sdělení svých 

politických postojů nebo se chce zalíbit médiím a potaţmo voličům.“ 

Apolitická tedy není ani rozprava ve výborech, ale pokud by byla, nemusely by zřejmě 

parlamenty existovat. Senátor Štětina také poznamenal: „Tříbením názorů a diskusí se 

vybíjí politická energie, to je princip parlamentního systému. Kdyţ není moţnost energii 

uvolnit verbálně, tak obyčejně přichází na řadu revoluce.
79

 Takţe je dobře, ţe diskuse 

na této půdě jsou politické. I kdyţ se politické zájmy neprojeví přímo, je moţné je najít.“ 

                                                                                                                                               
ostatní a nemyslíme si, ţe jediný důvod pro to je jeho odbornost v dané problematice. Rozhovory se 

týkaly široké škály témat. Je tedy zřejmé, ţe toto chování má své opodstatnění i efekt.  

 Na druhou stranu, jsou ovšem i takoví senátoři, kteří tomuto tlaku nepodléhají, takovým je 

například senátor Štětina, který má stabilní názor, který vyjadřuje stejným způsobem na výboru i 

plenárním zasedání nebo senátor Sefzig, který se často hlásí v reakci na předřečníky, pokud má znalosti, 

které by bylo vhodné doplnit, coţ souvisí s jeho zvykem vysvětlovat záleţitosti, které souvisí s jeho 

agendou a které byly předtím nesprávně vyloţeny. 
79

  Ţe nejdůleţitější je samotný fakt, ţe se vede diskuse a ne její výsledek, potvrzuje křivda, kterou 

dodnes senátoři cítí v souvislosti se schvalováním tzv. „Topolánkova batohu“. V Senátu byl podán návrh 

se tím nezabývat (coţ je podle paragrafu 107 Jednacího řádu moţné), návrh byl přijat a opozice tak vůbec 
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Jakákoli otázka, pochyby nebo rozdíly se mohou opět změnit v jednotu, pokud je 

vnímáno, ţe diskuse o nich je zdravá. Diskuse je nezbytnou součástí vývoje. 

Na přínos rozpravy na zasedání Senátu a ve výborech jsme se ptali také zástupce 

Ministerstva zahraničních věcí (MZV) Michala Mlezivy. I z úhlu pohledu předkladatele 

je relativně přínosná rozprava na výboru, kde je podle pana Mlezivy rozprava 

odbornější a zazní tam návrhy, které sice MZV nemusí brát v potaz, ale je v jeho zájmu 

tak učinit a také tak často činí. Rozprava v Senátu pro předkladatele jiţ ţádný praktický 

význam nemá.  

Posledním potvrzením potřebnosti diskuse je příklad ze 4. schůze VEU. Zde se 

projednával bod o PNR (o předávání údajů jmenné evidence cestujících). Tento bod se 

také projednával v Komisi na ochranu soukromí. Na toto projednávání se ale omylem 

nedostavil předkladatel, senátoři proto neměli s kým diskutovat, sami se předem 

k tomuto bodu stavěli negativně a tudíţ ho zamítli. Na jednání o tomto bodu ve VEU se 

předkladatel dostavil, proběhla dlouhá diskuse a ač se také senátoři tohoto výboru 

nejdříve stavěli k tomuto bodu nedůvěřivě, předkladatel jim v diskusi některé sporné 

body vysvětlil a senátoři nakonec bod schválili.
80

 Moţnost danou věc prodiskutovat je 

tedy důleţitou součástí procesu schvalování nové legislativy a přinejmenším na úrovni 

výborů a komisí hraje instrument rozpravy zásadní roli.  

 

3.1.7 Podrobnější analýza dvou vybraných výborů – Výbor pro 

záležitosti EU a Výbor pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost 

Do této chvíle jsme převáţně mluvili o Senátu jako celku, Senát je ale rozdělen na 

jednotlivé výbory, mezi kterými jsou relativně velké rozdíly, proto povaţujeme za 

důleţité podívat se na tuto problematiku detailněji. Vybrali jsme tedy dva výbory, které 

jsou nejrelevantnější pro zahraniční vztahy České republiky, a v následujících dvou 

kapitolách se na tyto dva výbory podíváme konkrétněji.  

I přes rozdíly v osobnostech jednotlivých senátorů je jejich práce kontextuálně spojená s 

vědomím příslušnosti k určitému výboru. Fakt, ţe senátoři náleţí k určitému výboru, 

jeho relativní image v očích ostatních výborů a jeho vztah k ostatním výborům, 

                                                                                                                                               
neměla šanci se vyjádřit. Návrh by byl díky silnější pravici zřejmě přijat i po diskusi, ale to, ţe nebylo 

dáno slovo opozici, pociťují ještě dnes levicoví senátoři jako zradu na parlamentním systému. 
80

  Mimo jiné tento příklad také potvrzuje to, ţe senátoři nechodí na zasedání výboru s předem 

daným a rigidním názorem, který jim byl nadiktován na zasedání klubu, ale ţe jsou ochotni při získání 

nových relevantních informací svůj názor změnit.  
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rozvrţení práce ve výboru, četnost schůzí a jejich průběh, vědomí sdílení stejných 

problémů a konceptů konstruují senátora výboru: všechny tyto aspekty definují člověka 

a jeho kompetence v rámci Senátu. 

Různé styly vedení výborů a individuální způsob chování podporuje myšlenku, ţe není 

mnoho obecných pravidel. Dvě velké skupiny v přístupu k vedení, které jsme 

identifikovali v metodologii, jsou „Udělej to ty, případně někdo jiný“ anebo na druhé 

straně pomyslné přímky styl „Udělám to já sám“. Připomínáme, ţe jsme vycházeli 

z konceptu Abélese, který pouţil při studiu Komise.
81

 

Rozdíly ve vedení výboru a důvody těchto dvou různých přístupů jsou dány do značné 

míry rozdílnými osobnostmi předsedů. Tito pak mají také vliv na to, jak budou 

k úkolům přistupovat jednotliví senátoři výboru. Charakter a osobnost předsedy se zdají 

být zásadní pro sociální klima výboru. Rozdílnost osobností předsedů potom ovlivňuje 

práci výboru v mnoha směrech, konkrétněji se na důsledky těchto rozdílných stylů 

podíváme v následujících podkapitolách. Můţeme v této souvislosti pouţít také armádní 

přirovnání. Aura a osobnost generálů a jejich přínos fungování Senátu ovlivňuje 

morálku celého muţstva. Jak tyto přístupy fungují konkrétně v případech námi 

zvolených výborů, se podíváme na následujících řádcích. 

 

 3.1.7.1 Výbor pro záležitosti Evropské unie 

Obecně jsme se o VEU zmínili jiţ výše v části o hierarchii senátorů a výborů a v části o 

atmosféře v Senátu.
82

 Nyní se na tento výbor podíváme konkrétněji.  

Od ledna roku 2010 jsme byli přítomni na téměř všech jeho zasedáních a měli tak 

moţnost poznat senátory působící v tomto výboru relativně dobře. V této části tedy naše 

pozorování shrneme a také nastíníme, co z toho vyplývá a jaký má sloţení a vztahy 

v rámci výboru vliv na jeho fungování.  

Pokud bychom se vrátili ke dvěma stylům vedení výborů v minulé kapitole, VEU by byl 

spíše na té straně osy, kde je napsáno „Udělám to já sám“. Na vrcholu výboru stojí 

předseda Luděk Sefzig, který je velice aktivní, v problematice Evropské unie se 

orientuje dobře a má velký zájem na tom, aby práce výboru byla kvalitní a měla smysl. 

                                                 
81

 Abéles, Marc. Bellier, Irene. McDonald, Maryon: An anthropological approach to the European 

Commission, Brussels: Report for the European Commission, 1993 (unpublished) [online] 

http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/46/77/68/PDF/ABELES_BELLIER_McDONALD_EUROPEAN_

COMMISSION_HAL.pdf 
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Přímo pod ním se nezdají být místopředsedové, nýbrţ tajemnice výboru a 

administrativní personál. Předseda zde má výjimečné místo, ale je obklopen poradci, 

profesionály a administrativními pracovníky, kteří mají významný vliv na fungování 

tohoto výboru. Ostatní senátoři se zdají být aţ na spodní příčce této pomyslné pyramidy 

a nezáleţí přitom na tom, zda jsou místopředsedy či „obyčejnými“ členy výboru. 

Politické vedení tedy určuje obecné směrování a mantinely, ve kterých se bude výbor 

drţet, „vyplňování těchto mantinelů“ je ovšem jiţ na administrativních pracovnících. 

Předseda výboru drţí otěţe pevně ve svých rukou. Je ale zároveň velice ochranitelský a 

má tendence ostatní senátory aţ otcovsky vzdělávat a vysvětlovat jednotlivé věci 

týkající se probírané problematiky.
83

 Mimo jiné i radí ostatním senátorům s věcmi, které 

zcela nesouvisí se senátorskou agendou, jako příklad uveďme cestu senátorů do 

Evropského domu na oběd, kdy jim předseda Sefzig připomněl, ţe si mají koupit lístek 

na MHD. Také své kolegy často chválí za odvedenou práci, na jednom z posledních 

zasedání chválil nového kolegu senátora Táborského za kvalitně zpracovanou 

zpravodajskou zprávu, jelikoţ to byla teprve jeho druhá. 

Všichni členové výboru předsedu Sefziga očividně respektují. Vztahy mezi nimi jsou 

velice dobré, přátelské aţ rodinné. Na druhou stranu se ale při jednání se zástupci 

předkladatele dodrţují oficiální pravidla, předseda oslovuje kolegy většinou jejich 

funkcemi (pane senátore, pane místopředsedo) a atmosféra je důstojná. Po odchodu 

zástupců předkladatelů se atmosféra uvolní, předseda Sefzig oslovuje své kolegy 

křestními jmény a velice často i familiárními zdrobnělinami. Pouţívání křestních jmen 

podporuje pocit, ţe všichni jsou součástí týmu a sdílejí informace kolegiálně. Občas se 

vedení výboru můţe jevit jako „anarchie“ a můţe se zdát, ţe ţádná pravidla neexistují. 

V takovém prostředí můţou také převáţit emoce nad racionalitou. Vše ale závisí na 

osobě předsedy. Křestní jména podporují přátelskou atmosféru, předseda ale neztrácí 

respekt a hlavní slovo co se týče průběhu schůze. 

Během práce stejně jako po ní můţeme být svědky značné socializace. Senátoři spolu 

chodí na drink či na oběd, slaví se narozeniny, vítají se nově příchozí senátoři, ale také 

noví zaměstnanci Senátu, ať je to sekretářka výboru či zaměstnanec Kanceláře Senátu, 

který je navíc oficiálně představen před výborem.  

                                                                                                                                               
82

  Připomínáme, ţe sloţení tohoto výboru a jeho historický vývoj byly popsány v teoretické části, 

jiţ se k tomu tedy nebudeme vracet. 
83

  Senátorům nově působícím ve VEU například vysvětloval terminologii EU a co to je Bílá a 

Zelená kniha, či jak probíhá implementace zákona.  
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Druţnost je ţádoucí strukturou a často také realitou. Důkazem toho, ţe se v tomto 

výboru senátoři cítí dobře je i to, ţe v novém volebním období, kdy se senátoři 

rozhodovali, do kterého výboru vstoupí, všichni původní členové VEU v tomto výboru 

zůstali. Na poslední schůzi předchozího volebního období senátoři toto období 

hodnotili, všichni vyjádřili spokojenost s fungováním VEU a pochválili si vzájemně 

svou práci. Nejmenovaný člen výboru prohlásil, ţe se byl podívat na schůzi VZOB a 

v novém volebním období by rozhodně chtěl zůstat ve VEU, protoţe tady vládne 

mnohem příjemnější atmosféra a na projednávané věci je čas.
84

 Pan senátor Koukal zase 

zmínil, ţe byl na zasedání sesterského výboru v Poslanecké sněmovně a projednávání 

zákonů tam je odlišné od senátorského výboru, a to včetně přípravy na schůzi. Jediné 

negativní hodnocení na této schůzi pronesl předseda Sefzig, kdy prohlásil, ţe jediným 

zklamáním co se týče senátorů působících ve výboru, pro něj byl v minulosti senátor 

Václav Fischer, který byl obyvateli České republiky zvolen za nejoblíbenějšího 

senátora, na zasedání VEU byl ale během svého působení zde pouze dvakrát. To 

dokazuje naši domněnku z předchozích částí, ţe informace o Senátu, které se díky 

médiím dostávají na veřejnost, neodpovídají skutečným zásluhám jednotlivých 

senátorů. 

Je zřejmé, ţe dobré vztahy panují i mezi senátory a hosty přicházejícími na schůzi 

výboru, ať uţ jako předkladatelé či jako zástupci EU přicházející představit nějakou 

koncepci. Pan předseda se chová velice slušně a také jako gentleman, běţně pomáhá 

ţenám do kabátu, coţ není v jiných výborech běţné. Zástupcům zvláštního výboru 

CRIS
85

, o kterém bude pojednáno dále, dal jako dárek kravatu a velvyslance Maďarska, 

který přijel na schůzi výboru představit koncepci maďarského předsednictví Rady, 

obdaroval knihou s anekdotami, kterou vydal český Senát během našeho předsednictví 

pod heslem „Humor lidi spojuje“
86

.  

                                                 
84

  To, ţe se návrhy zákonů probírají opravdu tak důkladně, jak si zasluhují, dokazuje i to, ţe na 

schůzi VEU často dochází ke zpoţdění z toho důvodu, ţe se nějaký návrh projednává déle, neţ bylo 

naplánováno. Nikdy se ale nestalo, ţe by kdokoli ze senátorů řekl, ţe kvůli zpoţdění zastaví diskusi a 

přejdou rovnou ke hlasování. I přes zpoţdění se dá slovo všem, jejichţ názor můţe být pro danou věc 

důleţitý. Jelikoţ ale kvůli prodlouţení projednávání jedné věci dochází i ke zpoţdění celého programu 

schůze a tím i ke zdrţení předkládajících, je snaha zpoţdění zkrátit či nějak kompenzovat. Pan předseda 

Sefzig se vţdy předkládajícím za zpoţdění velice zdvořile omlouvá. 
85

  I zástupci výboru CRIS potvrdili to, ţe VEU je velice aktivní ve své práci, kdyţ poznamenali, ţe 

Výbor pro záleţitosti Evropské unie českého Senátu je jediný, který zasedá jiţ první týden v lednu. 

V jiných evropských státech je tento týden ještě čas nečinnosti. I proto byla Česká republika první stát, 

který zástupci CRIS navštívili. 
86

  Humor je zřejmě typický rys Čechů v rámci Evropy a můţeme konstatovat, ţe humor je také 

součástí jednání v českém Senátu. 
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Dalším důkazem dobrého lidského fungování výboru jsou vztahy s bývalými členy 

VEU, například s Karlem Schwarzenbergem, který 6.12. osobně pozval členy výboru na 

číši vína na Ministerstvo zahraničních věcí, aby s nimi prodiskutoval některé otázky 

týkající se zahraniční politiky a vztahu k EU, otázky rozšíření a společnou zemědělskou 

politiku. 

Po popisu vztahů v rámci VEU se nyní podívejme na práci výboru jako takovou a 

některé specifické problémy, se kterými se senátoři tohoto výboru setkávají. Na první 

schůzi nového funkčního období mimo jiné dochází k rozdělování agendy mezi 

jednotlivé senátory, čímţ se dostáváme k otázce agendy VEU, která je v porovnání 

s ostatními výbory extrémně široká. Jiţ od začátku našeho působení v Senátu nás tedy 

zajímalo, jestli toto senátoři pociťují jako nevýhodu, jestli tím trpí odbornost rozpravy 

v tomto výboru a jak se s tímto problémem senátoři vyrovnávají, případně jaká je jejich 

kvalifikace pro Výbor pro záleţitosti Evropské unie. Odpovědí na otázku řešení 

problému příliš široké agendy je právě rozdělení uţších oblastí zájmu mezi jednotlivé 

senátory, kteří se pak na tuto problematiku po celou dobu svého působení ve výboru 

specializují a zpravodajují zákony do této oblasti spadající. Oblast, které se budou 

věnovat, si logicky vybírají podle svého civilního povolání (jako příklad uveďme paní 

senátorku Juřenčákovou, která je daňovou poradkyní a v rámci výboru se věnuje 

ekonomickým otázkám)
87

. Otázku, jak se VEU vypořádává s handicapem široké 

agendy, jsme poloţili i JUDr. Míkové: „Problém tohoto výboru je, ţe je průřezový. Je 

potřeba, aby si členové nějak rozdělili agendu. V sesterském výboru Poslanecké 

sněmovny mají sice poslanci agendu formálně rozdělenou, ale kdyţ se v praxi vybírá 

zpravodaj, často to závisí spíše na zájmu jednotlivých senátorů, ne na jejich agendě.  

V Senátu se agenda jednotlivým senátorům rozděluje na první schůzi nového funkčního 

období formou usnesení. Kaţdý má tedy svou neměnnou agendu, coţ umoţňuje 

postupnou specializaci. Pokud má někdo předchozí specializaci, tak je to samozřejmě 

lepší. Záleţí ale také na vůli jednotlivých senátorů, jak se v jejich oboru chtějí dále 

vzdělávat. Senátor si můţe například vybrat rozvojovou pomoc, protoţe mu to přijde 

zajímavé, ale nemá s tím ţádnou praktickou zkušenost, coţ sice není přímo jeho vina, 

ale pak nemá ani čas ani chuť se v tom dál rozvíjet, coţ se potom podepíše i na jeho 
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  Ekonomické civilní povolání se můţe zdát snadné k uplatnění právě v záleţitostech Evropské 

unie, můţeme si ale poloţit otázku, zda je nějak moţné vyuţít povolání lékaře, kterým je právě předseda 

Sefzig. Na schůzi 6.10. jsme byli svědky toho, ţe odborné znalosti z kaţdé oblasti mohou být pro tento 

výbor přínosem a lékařské znalosti se dají vyuţít i jinde neţ pouze ve zdravotnictví. Pan předseda Sefzig 
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výstupech. My se snaţíme se senátory vše předpřipravit a zkonzultovat, ale jejich 

přístup je značně individuální.  

Tento handicap VEU se dá částečně kompenzovat tím, ţe se ţádá doţádaný výbor o 

usnesení. Zpravodaj má i moţnost přijít si poslechnout debatu na tomto výboru. Logicky 

se dá předpokládat, ţe v tomto výboru bude debata odbornější. Toto mohou ale ovlivnit 

další faktory, například pokud doţádaný výbor nemá čas se tím zabývat, nemusí 

proběhnout ţádná debata. Ne vţdy má tedy tento doţádaný výbor přidanou hodnotu.“ 

Sami senátoři si tento handicap samozřejmě uvědomují, ale podle slov pana senátora 

Trpáka „nemá na problematiku VEU patřičnou kvalifikaci nikdo, a to nejen mezi 

senátory. V následujících letech nemůţeme ani prudký nárůst odbornosti čekat. Kaţdý 

z nás je tedy samouk a získává informace svou cestou. To samozřejmě není snadné ani 

ideální.“  

I senátor Veřovský prohlásil, ţe v tomto případě „je nejdůleţitější věnovat se tomu a 

dále se vzdělávat.“ Částečně se tedy tento problém snaţí Jednací řád řešit rozdělením 

agendy mezi jednotlivé senátory a také je důleţitá pomoc pracovníků Evropského 

oddělení Kanceláře Senátu při připravování zpravodajských zpráv. Nejdůleţitější je zde 

ale opět přístup jednotlivých senátorů a to, kolik času budou ochotni věnovat studiu své 

problematiky a jak se jí budou věnovat. Senátoři tohoto i minulého funkčního období se 

zdají být velmi aktivní při vzdělávání se ve své agendě a přispívají tak k dobrému 

fungování výboru. 

Je tu pocit angaţovanosti, který se nedá vysvětlit jen pouhou pracovní smlouvou
88

. 

Přičítáme ho nejen osobnostem samotných senátorů, ale i osobnosti předsedy, který je 

co se týče aktivity velkým příkladem. Například pan senátor Dienstbier v rozhovoru 

pana senátora Sefziga velice chválil a mimo jiné prohlásil, ţe „on je [pozn. ostatní 

senátory ve výboru] dokonce přinutí něco dělat!“ Dále je to jistě zásluhou kvalitní práce 

Evropského oddělení Kanceláře Senátu, o které bude pojednáno dále. 

Kromě problému příliš široké agendy VEU, můţe být dalším problémem to, ţe senátoři 

obtíţně dohledávají výsledky své práce a zpětná vazba, která se jim dostává, není 

dostačující. 

                                                                                                                                               
měl například zajímavé informace ze své praxe při projednávání zákona o bezpečnostních skenerech na 

letištích z doby, kdy pracoval s rentgenem ve své praxi.  
88

  Na Senát se s problémy obracejí i občané, například na VEU se obrátil soukromník s problémem 

s nezaplacením pohledávky z Itálie. S tímto problémem nemůţe VEU jako takový nic udělat, ale předseda 

Sefzig tuto ţádost i tak přednesl před ostatními senátory a nesmetl ji předem ze stolu. 
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 „Řízení bez zpětného zrcátka“, tak by se dala označit práce senátorů zejména ve VEU. 

Zpětná vazba od Komise často chybí, přestoţe je v poslední době snaha Komise 

odpovídat členským státům. Navíc existuje nepsané pravidlo odpovídat členským 

státům do 30 dnů. Nejsme si ovšem jisti, zda právě toto je nejlepší řešení. Po 30 dnech 

nemůţe být jasné, jestli se názor českého Senátu nějak zohlednil či ne, protoţe celý 

proces implementace je velice dlouhý. Po takto krátké době potom Komise můţe poslat 

opravdu jen obecné prohlášení, které českým senátorům neřekne, v čem byl jejich názor 

zohledněn a v čem nikoli. Její odpovědi jsou proto často nic neříkající a dopad usnesení 

Senátu je tak velice obtíţně zjistitelný.
89

 O to snadněji mohou senátoři tohoto výboru 

propadat pocitu zbytečnosti své práce a o to důleţitější je zde silný předseda, který svou 

osobností zachová pracovní nasazení na konstantní úrovni. 

VEU se schází oproti ostatním výborům v průměru dvakrát častěji (pouze Výbor pro 

hospodářství, zemědělství a dopravu má podobnou četnost schůzí jako VEU). Pouze 

přes letní prázdniny mají senátoři pauzu, minulé prázdniny se sešli jednou.  

Mnoho informací získávají senátoři „zvenku“ - od odborníků, zástupců neziskových 

organizací. Získávají tedy informace i z „nepolitického“ zdroje. Relativně často se 

stává, ţe jsou tito odborníci či zástupci jiných organizací přítomni i na samotné schůzi. 

Zpravodaj zákona si můţe sám tyto lidi pozvat a přispět tak k větší odbornosti rozpravy. 

Pokud se chtějí v rámci rozpravy vyjádřit, podle Jednacího řádu musí proběhnout 

hlasování mezi senátory, jestli nechají konkrétní osobu promluvit či nikoli. Během naší 

přítomnosti se nikdy nestalo, aby senátoři nedali slovo někomu, kdo o to poţádal. Právě 

naopak. I kdyţ měli senátoři zpoţdění v projednávání určité agendy, vţdy dali slovo 

všem relevantním hostům schůze. I to značí jejich snahu o co nejobjektivnější 

posouzení nové legislativy. 

 

 3.1.7.2 Výbor pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost 

Podobně jako jsme se v předešlé podkapitole zabývali detailně Výborem pro záleţitosti 

Evropské unie, budeme se nyní zabývat podrobněji Výborem pro zahraniční věci, 

obranu a bezpečnost, i kdyţ i o tomto výboru jsme se jiţ zmínili výše.  

Začneme podobně jako v případě VEU a určíme, kde na škále, kterou jsme 

identifikovali v úvodní kapitole k části o výborech, bychom našli VZOB. Po pozorování 

                                                 
89

  O charakteru odpovědí Komise bude pojednáno dále v části o vlivu Senátu na evropskou 

agendu. 
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senátorů na schůzích jsme přesvědčeni, ţe by to bylo spíše blíţe k bodu „Udělej to ty, 

případně někdo jiný“, tedy na opačné straně přímky neţ jsme lokalizovali VEU. 

Nechceme v ţádném případě paušalizovat, výbor je sloţen z jedenácti senátorů, kteří 

mají různé osobnosti a různý přístup ke své funkci senátora, snaţíme se pouze 

vystihnout obecný dojem, kterým výbor působí. 

Na první pohled působí práce senátorů tohoto výboru chaotičtěji, bez angaţovanosti 

typické pro VEU a také atmosféra je zde lehce napjatější.  

Co se týče výjezdů do zahraničí a účasti na různých konferencích, pro VEU se tento 

druh činnosti zdá být zásadní a z podstaty VZOB by to tak mělo být i pro tento výbor. 

Při diskusi o tom, který ze senátorů se kterého shromáţdění, konference či semináře 

zúčastní, se ale často senátoři snaţí označit někoho jiného nebo případně prohlašují, ţe 

účast na této akci je zbytečná, jako například v případě cesty do Bruselu 2.6.2010
90

. 

Jako argument pro toto tvrzení například uţívají to, ţe se jiţ účastní zástupce VEU, 

tudíţ český Senát bude zastoupen. Na druhou stranu se ale stává, ţe pokud je nějaká 

akce pořádaná na nějakém atraktivním místě, senátoři se účasti nebrání, spíše naopak, a 

nezastírají, ţe se do tohoto místa rádi podívají jako turisté. Například 9.3. na čtvrté 

schůzi VZOB se jednalo o tom, kdo pojede na Nový Zéland projednávat pracovní 

dohodu, přihlásili se dva senátoři, kteří oba prohlásili, ţe „o tom nic neví, ale rádi se 

podívají na Zéland.“ Nechceme tvrdit, ţe senátoři tohoto výboru pěstují „parlamentní 

turistiku“, ale oproti VEU je tu jistě markantní rozdíl. Předseda VEU Luděk Sefzig 

velice často řeší v souvislosti s cestováním na různé akce finance, několikrát zmínil, ţe 

prostředky na právě tyto aktivity byly kráceny a hledá nejekonomičtější způsob, jak 

navštívit co nejvíce důleţitých akcí.
91

 

Stejná malá aktivita se projevuje při dohodách o tom, kdo se bude účastnit 

protokolárních akcí, jako například 7.6.2010 přijetí zástupců indického parlamentu a 

následující den společná večeře s tehdejším předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou. Jiří 

Dienstbier chtěl na obou akcích co nejvíce senátorů svého výboru, na večeři ale musel 

jít nakonec on sám.  

Pokud se podíváme pouze na pozvánku na schůzi VEU a VZOB, jiţ zde můţeme 

zaznamenat rozdíl. Vţdy je předem naplánováno, jak dlouho se bude určitý bod 

projednávat, časy jsou ale orientační, jak jsme zmínili výše, ve VEU dochází často ke 
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  Zde se měla také řešit otázka Evropské sluţby vnější činnosti, ke které měli všichni členové 

výboru během projednávání tohoto bodu výhrady, přesto ale povaţovali cestu do Bruselu za zbytečnou. 
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zdrţení. VZOB má na pozvánce na kaţdý bod obecně méně času a zdrţení v jednání 

nesou senátoři velice špatně. Za kaţdou cenu se pak snaţí další bod zkrátit tak, aby se 

zdrţení vyrovnalo. I desetiminutové zpoţdění se zdá být velkým problémem a senátoři 

pak často upozorňují na čas, který se musí dodrţet, i předkládající, kteří pak zkracují 

svá vystoupení. V diskusi pak není řečeno vše, co má být a také objektivita hlasování je 

ohroţena. Ve VEU jsme takovýto tlak nezaznamenali, pokud je diskuse přínosná, 

předseda Sefzig je ochotný protáhnout schůzi na dobu potřebnou k jejímu zdárnému 

dokončení. Někdy netrpělivost senátorů zachází tak daleko, ţe při posledním bodě 

schůze, který se nazývá „Různé“ a při kterém se řeší právě zahraniční cesty a jiné 

oficiální záleţitosti, které se týkají výboru, začínají senátoři odcházet a nenechají pana 

předsedu schůzi oficiálně ukončit.  

Nechceme tímto říci, ţe dodrţování času je negativní rys zasedání VZOB a naopak 

chválit přetahování rozvrhu na schůzích VEU. Dodrţet program je samo o sobě 

pozitivní a hovoří to o manaţerském zvládnutí schůze. To, co hodnotíme negativně, je 

přístup senátorů ke zpoţdění v programu a jejich reakce na něj, která se můţe jevit jako 

nedostatečný respekt k předkládané problematice a k předkládajícím samotným. Na 

druhou stranu, přetahování přiděleného času během schůzí VEU a tím zdrţování 

předkládajících samo o sobě jistě není pozitivní a hovoří to naopak o manaţerském 

selhání vedení schůze, ale kladně hodnotíme přístup předsedy i ostatních členů k tomuto 

zpoţdění a snahu o důkladné probrání problematiky. 

Pasivitou byla poznamenána i 21. schůze výboru 16.6.2010, v tomto případě byla ale 

jejich neochota přijímat cokoli vysvětlena tím, ţe tato schůze byla poslední před 

koncem mandátu staré vlády a tudíţ byli všichni senátoři přesvědčeni, ţe je zbytečné 

cokoli schvalovat, protoţe nová vláda bude chtít všechno jinak. Musíme podotknout, ţe 

jsme byli přítomni i na poslední schůzi VEU před koncem staré vlády a ţádnou změnu 

v přístupu senátorů jsme nezaznamenali. 

Nenajdeme zde tedy tolik angaţovanosti typické pro VEU. Dojem, který ze schůzí 

máme, je spíše takový, ţe senátoři chtějí podle pravidel probrat, co je nutné, není pro ně 

však zásadní probrat to co nejlépe. Berou svou pozici senátora jako zaměstnání, ne jako 

poslání, ve kterém je nutné se zdokonalovat a vzdělávat. 

Co se týče vztahů v rámci výboru, vykazuje tento výbor typické obecné rysy jak senátní 

půdy, tak dobrých vztahů v rámci uţších výborů, přesto je moţné zaznamenat rozdíl 
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  Často jezdí na velké vzdálenosti autem, coţ ušetří finance, naopak se tak ale sám připraví o čas, 

kterého ve své funkci nemá nazbyt. 
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oproti VEU. Panuje tu větší odcizenost senátorů. Během našich návštěv jsme neviděli 

ani jednou, ţe by senátoři výboru šli společně oslavit nějakou příleţitost, například 

narozeniny či svátky, do senátního S-klubu, coţ je u VEU relativně častým jevem. A 

vzhledem k tomu, ţe jsme navštěvovali VZOB více neţ jeden rok, je jasné, ţe 

příleţitosti ke společné oslavě jistě byly. Senátoři se mezi sebou jinak baví přátelsky, 

nemůţeme se ale ubránit dojmu, ţe převládá pocit toho, aby bylo prodiskutováno to, co 

je nutné a práce se mohla prohlásit za hotovou.  

I co se týče vztahu k předkládajícím či jiným hostům přicházejícím na schůzi výboru, 

máme dojem, ţe zde necítí tak přátelskou atmosféru jako při návštěvě VEU. Předseda 

VEU Sefzig oslovuje kaţdého hosta jménem, osobně ho vítá a také ho vyprovází. Toto 

naproti tomu není ve VZOB zvykem. Předkládající se musejí připravit na občasné 

jízlivé poznámky či otázky, pokud přicházejí s návrhem, který senátoři nepodporují, a 

také si musejí dávat velký pozor na to, co říkají, protoţe jim nic není odpuštěno. Jelikoţ 

návrh zákona jde do Senátu aţ po své cestě Poslaneckou sněmovnou, ani ta se neubrání 

kritice ze strany senátorů VZOB. Nejmenovaný senátor například pohrdlivě označil 

pozměňovací návrhy přijaté Poslaneckou sněmovnou za „lidovou tvořivost“. Co se týče 

tohoto senátora, jeho chování obecně nezapadá do modelu, který jsme nastínili výše, to 

znamená, senátoři vedou ostřejší dialogy na plenární schůzi, na výboru jsou vztahy 

přátelštější. Zdá se, ţe zvolil jinou taktiku, to znamená, na veřejné plenární schůzi jsou 

jeho projevy velice umírněné a s respektem k předkládajícím i k Senátu a jeho chování 

není zdaleka tak vyhrocené jako na schůzi výboru, kde jsou jeho projevy ostřejší, 

nerespektují předsedu výboru ani hosty a často doprovázené gesty jako například 

demonstrativní odhození poznámek na stůl. Zdá se, ţe závisí na senátorovi, jak chce být 

prezentován médii, a podle toho přizpůsobí své chování na plenární schůzi. Jistě to ale 

dokazuje fakt, ţe na schůzi výboru a pléna se senátoři chovají jinak pod tlakem médií. 

Co se týče vedení výboru, píšeme tyto závěry v době, kdy je předsedou VZOB Jozef 

Regec, ovšem navštěvovali jsme ho v období, kdy byl jeho předsedou Jiří Dienstbier, 

budeme se proto odkazovat na tuto dobu. Jiří Dienstbier měl velký respekt v očích 

veřejnosti i v akademických kruzích, neměli jsme ale dojem, ţe by měl takový respekt i 

v očích svých kolegů ve VZOB. Vedení výboru je aţ příliš uvolněné, předseda 

Dienstbier relativně často opomínal postupy z Jednacího řádu, které mu musely být 

připomínány buď některými ostatními senátory, nebo tajemnicí výboru. Někteří senátoři 

nerespektují ani základní pravidlo hlásit se, kdyţ chtějí pronést příspěvek v diskusi. Pro 

některé senátory zvolené jako osobnosti v rámci svých obvodů zřejmě hierarchie není 
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strukturou a mají problém se jí podvolit. Jeden senátor se například do diskuse oficiálně 

nehlásí téměř nikdy. Nápravu by měl sjednat právě předseda, ten se ale proti tomuto 

chování výrazně neohradil, někteří senátoři proto pokračují ve vykřikování svých 

názorů bez nějakého řádu. Na nutnost hlášení se do diskuse pak tohoto senátora 

upozorňují jeho kolegové, kterým toto chování očividně vadí. Důsledkem tohoto 

chování je pak chaotičnost schůze nejen pro samotné senátory, ale i pro předkládající. 

Trpí tím tedy samotná rozprava a její přínos je tak niţší.  

Otázkou vedení výboru jsme se zabývali jiţ v minulé části, raději ale naše závěry 

opakujeme. Jiří Dienstbier byl velice váţený politik, který, jak vyplývá z chování 

senátorů a jak jsme ukázali výše, neměl zcela respekt svých kolegů ve VZOB, kteří 

nectí pravidla jednání a osobu předsedy jako toho, který by měl schůzi vést. Přínosem 

pro VZOB ale jistě byla prestiţ jeho předsedy v očích veřejnosti i ostatních politiků.
92

 

Samozřejmě tím neubíráme zásluhy Jiřího Dienstbiera zejména v oblasti zahraniční 

politiky, kterou tolik prosazoval i v Senátu a ve Výboru pro zahraniční věci, obranu a 

bezpečnost byl jistě oprávněně. I přesto, ţe jsme přesvědčení, ţe fungování VZOB by 

prospěl spíše typ vedení, jaký vykazuje VEU, hodnotíme kladně zájem Jiřího 

Dienstbiera o agendu výboru a schopnost velice důstojné reprezentace České republiky 

v zahraničí, coţ je pro tento výbor jistě důleţité. Zároveň si uvědomujeme, ţe i kdyţ má 

postava předsedy výboru významný vliv na jeho fungování, výstupy a atmosféra výboru 

jsou také ovlivněny ostatními senátory. Jiří Dienstbier si toto uvědomoval a v rozhovoru 

řekl, ţe „je smutné, ţe zahraniční vztahy u nás nikoho nezajímají. Ani senátory výboru. 

Šéf strany něco odsouhlasí a samotné senátory to příliš nezajímá.“ 

Po smrti Jiřího Dienstbiera byla velká přestávka ve schůzích výboru, první schůzka byla 

9.3.2011. Tuto schůzi vedl místopředseda Jirsa, seděl ovšem na svém tradičním místě a 

místo předsedy bylo neobsazeno. Výrazné změny ve stylu jednání ani v atmosféře 

výboru jsme nezaznamenali, senátoři jen měli ještě větší sklon vyřešit všechny body 

včas a kromě pana senátora Štětiny jsme postrádali opravdový zájem o problematiku. 

Tím, ţe tento výbor nyní funguje bez předsedy a bez výrazně angaţovaných senátorů, 

mohou trpět i zahraniční vztahy České republiky. Jak poznamenal i JUDr. Jiří Georgiev, 

„VZOB je silný z Ústavy“, to ale nestačí, pokud se agendě tohoto výboru nevěnují sami 
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  Na 2.schůzi výboru 7.12.2010 byl přítomen jako předkladatel ministr vnitra Radek John, který si 

během rozpravy psal zprávy na svém mobilním telefonu. Toto chování očividně urazilo nejmenovaného 

senátora, ten ovšem pana ministra napomenul slovy, ţe „jemu samotnému je to jedno, ale je to uráţka 

pana předsedy“.  Tento výrok se nezdá upřímný i z toho důvodu, ţe sám pan senátor často přerušuje pana 
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senátoři a pokud pro ně nejsou zahraniční vztahy České republiky prioritou. Na to, ţe 

tomu tak zcela není, ukazuje fakt, ţe například nejmenovaný senátor se netají tím, ţe je 

silně proti Evropské unii a často se zdrţuje hlasování v záleţitostech, které se jí týkají, 

jiný senátor nevěděl, co je „Trojka“ a další co je COSAC. Toto nenasvědčuje tomu, ţe 

by se senátoři významně připravovali na jednání a ţe by dál rozvíjeli a vyuţívali 

výhody, které VZOB nabízí. 

                                                                                                                                               
předsedu a pouţívá mobilní telefon během jednání. Pan ministr se pak opravdu výboru za své chování 

omluvil. 



- 69 - 

 

3.2 Neústavní aktivity Senátu a jejich význam 

V této části se budeme zabývat neústavními aktivitami Senátu, to znamená pořádáním 

konferencí s mezinárodní účastí a seminářů v Senátu, cestami senátorů do zahraničí na 

protokolární akce i na mezinárodní konference a také návštěvami zahraničních hostů na 

půdě Senátu. Budeme se zabývat nejen průběhem těchto akcí, ale zejména jejich 

přínosem pro Senát a pro vytváření zahraniční politiky České republiky, dále nás bude 

zajímat otázka, jak tyto akce zvyšují vliv právě Senátu na zahraniční vztahy České 

republiky.  

 

3.2.1 Konference a semináře 

Během roku 2010 se na půdě Senátu uskutečnilo přes 150 různých konferencí a 

seminářů a do Senátu také zavítalo okolo 150 zahraničních návštěv. Pod záštitou VEU 

se konaly tyto konference a semináře:  

9.3.2010 Spolupráce parlamentu a vlády v evropské agendě po přijetí Lisabonské 

smlouvy; 

29.3.2010 Reforma kohezní politiky - aktuální vývoj a důsledky pro ČR; 

8.9.2010 Výstupy a data poskytovaná Mezivládním panelem pro změnu klimatu 

(IPCC); 

9.9.2010 Moţnosti sníţení emisí skleníkových plynů z pohledu ČR; 

15.9.2010 Proměny státnosti v procesu europeizace; 

30.11.2010 Perspektivy eurozóny ve světle zkušeností z finanční krize.
93

 

Nadpoloviční většina konference byla se zahraniční účastí. Škála témat byla široká, od 

bezpečnostních – například jednání o situaci v Afghánistánu, kterého se zúčastnila i 

afghánská delegace, zástupci USA a Dánska – aţ po ekologické – například Konference 

k mezinárodnímu roku biodiverzity. Co se týče této konference, na stránkách Senátu je 

moţné se dočíst, ţe „se konference těšila velkému zájmu veřejnosti.“
94

 To je jistě 

pravda, ze strany senátorů ale tak velký zájem nebyl. Účastnili se jí pouze dva, a to ti, 

kteří měli v rámci konference pronést příspěvek. Účastníky konference byla odborná 

veřejnost a veřejnost. Podle několika účastníků podobné akce mají smysl, dozví se tam 

nové informace a setkají se lidé z různých organizací, které téma konference spojuje. 
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  Senát Parlamentu České republiky, Výroční zpráva o agendě v Senátu za rok 2010 a 7. funkční 

období, [online] http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/webNahled?id_doc=59198&id_var=50178 
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Jako zprostředkovatel dialogu tedy Senát funguje dobře, otázkou pouze zůstává, do jaké 

míry konference fungují jako zprostředkovatelé důleţitých informací pro samotné 

senátory. Na dotaz o přínosu konferencí a seminářů v Senátu pan senátor Škaloud 

nicméně odpověděl: „Jsou to ţádoucí setkání, která zvyšují informovanost o dané 

problematice za účasti odborníků. Senátoři musí mít poměrně velký rozhled, pokud chtějí 

rozhodovat kompetentně. Není v lidských silách si zjistit všechny relevantní informace a 

vyslechnout všechny zájmové skupiny a stanoviska odborníků v krátkém čase. Tyto semináře a 

konference napomáhají uvedený deficit sníţit.“ 

Fakt, ţe se v českém Senátu tolik podobných akcí pořádá a ţe se jich účastní i špičky 

světové politiky, je ale jistě pro vytváření zahraniční politiky České republiky pozitivní.  

 

3.2.2 Spolupráce senátorů s českými europoslanci 

Do této části zařadíme i oficiální pravidelné setkání senátorů s českými europoslanci, 

protoţe ho budeme kategorizovat jako zahraniční návštěvu. Jsme si ale vědomi toho, ţe 

tato návštěva je specifická a mohli bychom ji také zařadit do části, kde pojednáváme o 

Výboru pro záleţitosti Evropské unie, jelikoţ toto setkání bylo organizováno právě 

tímto výborem a účastnili se ho také senátoři tohoto výboru. Europoslanci mají také 

právo účastnit se všech zasedání VEU. Jestli europoslanci skutečně schůze VEU 

navštěvují, jak oficiální setkání senátorů s jejich evropskými kolegy probíhá a jaký má 

význam, ukáţeme dále na příkladu jedné schůzky, které jsme měli šanci se účastnit. 

Jelikoţ intervaly mezi schůzkami jsou půlroční, účastnili jsme se jen jednoho setkání
95

, 

ale dovolujeme si říci, ţe jeho průběh byl obdobný k dalším takovýmto schůzím.  

Dne 4.11.2010 tedy proběhlo parlamentní setkání senátorů
96

 s českými europoslanci. 

Z dvaadvaceti europoslanců se setkání zúčastnilo sedm, coţ se ale dá povaţovat za 

úspěch vzhledem k tomu, ţe v loňském roce se podle slov předsedy VEU Sefziga 

podobného setkání účastnili tři europoslanci.  

Kromě hlavních protagonistů z Bruselu byli samozřejmě základním kamenem setkání 

také čeští zákonodárci. Podle našeho pozorování se ale setkání zúčastnili pouze čtyři 

senátoři (a kolem pěti poslanců). Vznikla tedy situace, kdy se ve Frýdlantském salónku 

Senátu, kde setkání probíhalo, tísnilo u stěn mnohem více pozorovatelů z řad 
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  Senát Parlamentu České republiky, [online] http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=8030 
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  Druhé setkání, které se konalo během našeho pozorování, se konalo v Poslanecké sněmovně a 

pořádal ho Výbor pro evropské záleţitosti Poslanecké sněmovny. 
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  Účastnili se ho také čeští poslanci, ale pro téma této práce to není zásadní.  
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pracovníků Senátu a Poslanecké sněmovny, neţ bylo kolem stolu samotných politiků. 

Navíc tento počet vydrţel pouze během první hodiny setkání, ihned poté začali 

europoslanci odcházet následováni českými senátory a poslanci a na konci setkání zbyl 

jediný europoslanec a dva senátoři.  

Jak samotné setkání probíhalo a kteří europoslanci se zúčastnili? Za ČSSD to byl 

Richard Falbr, Jiří Havel a Pavel Poc, za ODS Hynek Fajmon a Andrea Češková a za 

KSČM Jaromír Kolíček a Miloslav Ransdorf. Začátek oficiální části byl v 9.30 a 

v odpoledních hodinách bylo naplánováno neformální setkání všech zákonodárců. 

Na programu této společné schůze bylo několik bodů. Relativně zajímavá informace je, 

ţe toto setkání bylo první pracovní, v minulosti probíhala setkání pouze společenská.  

Prvním předkládajícím byl zástupce Ministerstva zahraničí, který připomněl, jak velký 

význam má pro vládu projednávání s Parlamentem a jak je pro ně důleţitý konsensus 

s příslušnými parlamentními výbory.  

Europoslanec Falbr pochválil práci senátního VEU, který v záleţitostech EU zastupoval 

celý parlament, protoţe v PS dva roky chyběl předseda sesterského výboru a tudíţ téměř 

vše obstarával Senát. Nyní jiţ VEU PS předsedu má, který se tohoto setkání také 

účastnil, a Falbr prohlásil, ţe pokud si VEU PS povede stejně dobře jako VEU Senátu, 

bude spolupráce probíhat bezproblémově.  

Také Jiří Havel ocenil práci VEU Senátu a vyjádřil radost nad tím, ţe Luděk Sefzig toto 

setkání zorganizoval.  

Jako další přišel zástupce Ministerstva pro místní rozvoj s problémem týkajícím se 

kohezní politiky. Také povaţuje za klíčovou roli VEU Senátu a PS a je podle něj 

důleţité sjednotit pozici České republiky a od začátku návrhy projednávat nejen 

expertně, ale i politicky.  

Čeští zákonodárci se začali projevovat aţ ve druhé půlce jednání, bohuţel ale v tuto 

dobu jiţ polovina europoslanců sál opustila. Senátor Škaloud ve svém příspěvku 

otevřeně řekl, ţe vyřešit něco zásadního není moţné a ţe on osobně se spíše přišel 

podívat na kolegy z Bruselu. Podle chování ostatních usuzujeme, ţe toto setkání brali 

obdobně.  

Předposledním bodem měli být otázky europoslanců na jejich české kolegy, v tuto dobu 

byli přítomni jiţ pouze dva europoslanci a jediný, kdo měl otázku připravenou, byla 

poslankyně Češková, která chtěla znát názor českých zástupců na věc, kterou bude 

zpravodajovat v Bruselu. Dva senátoři se k její otázce vyjádřili.  
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Poté sál opustila i ona a jako poslední zůstal Pavel Poc, který si během setkání slovo 

nevzal, pouze na úplném konci prohlásil, ţe jednotné stanovisko ČR se stejně 

nedozvěděl a nedostal informace, které chtěl. Kuloární rozhovory tento názor potvrzují. 

Poslední bod nazvaný „Různé“, který Sefzig na začátku označil za důleţitý, ani nebylo 

moţné otevřít, protoţe téměř všichni zákonodárci jiţ sál opustili.  

Přesto Sefzig toto setkání označil za přínosné a doufá, ţe se bude opakovat a přispěje 

k dobré spolupráci Parlamentu ČR a EU.  

Otázka přínosnosti tohoto setkání je i přes prohlášení většiny přítomných sporná. 

Účelem měla být společná diskuse evropských poslanců a českých zákonodárců, aby se 

vyjasnila jednotlivá stanoviska. Takováto diskuse ale téměř neproběhla. Slovo si vzali 

pouze europoslanci, aby vyjádřili kritiku některým procesům v EU. Čeští poslanci a 

senátoři také neměli příliš ambice se vyjadřovat. K vyjasňování pozic toto setkání tedy 

příliš nepřispělo, jak ostatně poznamenal i europoslanec Poc.  

Všichni zúčastnění hromadně prohlašovali, ţe tato setkání jsou uţitečná, ale málokdo se 

tak i zachoval. Opustit jednání po relativně krátké době není vyjádřením respektu 

k takovémuto setkání.  

Také v předposledním bodě, kdy měla proběhnout diskuse mezi českými a evropskými 

zástupci, bylo moţné pozorovat nervozitu na zbytku zúčastněných, protoţe vůli ptát se 

vyjádřila pouze jedna europoslankyně a na zodpovězení otázek chyběli relevantní 

osoby.  

Povaţujeme toto setkání spíše za symbolické, ne příliš pracovně prospěšné a 

domníváme se, ţe by bylo dobré zváţit, jestli není lepší zachovat pouze společenský 

styl takovýchto jednání. Nutno ale říci, ţe podle slov Luďka Sefziga bylo toto setkáni 

teprve třetím, je tedy moţné, ţe se jeho kvalita a přínos budou postupem času a 

zkušeností zvyšovat. Také oceňujeme fakt, ţe se setkání účastnil relativně vysoký počet 

europoslanců a ti ţe si udělali na návštěvu Senátu čas.  

 

Co se týče jiné spolupráce mezi europoslanci a senátory, můţeme zmínit například 

europoslance Vlasáka, ve spolupráci s nímţ připravil VEU konferenci s mezinárodní 

účastí nazvanou Města budoucnosti. Dále pořádal tento výbor dne 30.11.2010 akci o 

budoucnosti eurozóny, tentokrát společně s europoslancem Fajmonem. Předseda VEU 

Sefzig se tohoto semináře účastnil a hodnotil ji velmi kladně. 

Podíváme-li se na účast europoslanců na zasedáních Výboru pro záleţitosti Evropské 

unie, můţeme konstatovat, ţe se opravdu několikrát stalo, ţe se europoslanec účastnil 
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tohoto jednání. Byl například Richard Falbr či Zuzana Brzobohatá. Ta navštívila VEU 

dne 5.1.2011, kdy na schůzi tohoto výboru přijeli i zástupci Zvláštního výboru pro 

finanční, hospodářskou a sociální krizi (dále CRIS) a také velvyslanec Maďarska. Ten 

přijel do českého Senátu, aby osobně představil priority maďarského předsednictví. 

CRIS byl zaloţen Evropskou unií s ohledem na aktuální hospodářskou situaci a 

společně s dalšími institucemi se snaţí koordinovat opatření přijímané jednotlivými 

členskými státy na podporu ekonomiky. Předseda výboru Wolf Klinz sám řekl, ţe není 

v Senátu proto, aby přednášel o krizi, nýbrţ proto, aby si vyslechl názory českých 

senátorů. CRIS také předem zaslal do VEU sedm otázek, na které chtěl znát odpovědi a 

názory členských států EU, a tedy také České republiky. Domníváme se, ţe je pro VEU 

Senátu dobrou vizitkou, ţe si tento zvláštní výbor vybral Senát a konkrétně tento VEU 

jako orgán, na který se obrátí. Senátoři VEU tedy v tomto případě zastupovali celou 

Českou republiku. 

Europoslankyně Brzobohatá celou dobu poslouchala jak projev maďarského 

velvyslance, tak Wolfa Klinze, ale nijak se do debaty nezapojovala. Naproti tomu 

europoslanec Falbr byl během své účasti na schůzi VEU dne 23.2.2011 celkem aktivní. 

Přiblíţil například senátorům současnou náladu v EU. Atmosféra je podle něj 

v Evropském parlamentu i Komisi špatná, probírají se bezzubé návrhy, Komise je 

paralyzovaná a nejsilnější je nyní Rada. Hlasování v EP trvá nyní 20 minut, dříve to 

bylo 90 minut. Obecně se k budoucnosti EU stavěl velice kriticky a krachem podle něj 

skončí i Strategie 2020. Dále Richard Falbr nabídl senátorům, kteří si stěţovali na 

neuspokojivé odpovědi Komise na své dotazy, ţe pokud budou chtít na něco odpověď, 

mají otázku zaslat jemu a on bude ze své pozice interpelovat. Z rozhovoru předsedy 

Sefziga a europoslance Falbra bylo zřejmé, ţe mají přátelské vztahy, vzájemně si tykají, 

a komunikují relativně často, coţ je pozitivní fakt. 

Na dotaz, jak probíhá spolupráce mezi senátory a europoslanci a jak ji hodnotí, Luděk 

Sefzig odpověděl: „Kontakt je i formalizovaný. Střídavě Senát a Poslanecká sněmovna 

organizuje cca jednou za půl roku setkání na domácí půdě. Je to oboustranně výhodné. 

Naši poslanci jsou informováni, co se děje v parlamentu země, která je volí, a my zase 

víme, ţe europoslanci mohou ovlivnit vznik evropské legislativy u samého zárodku a 

mají po přijetí Lisabonské smlouvy silnější postavení, hlavně v oblasti komunitárního 

práva, tedy uţ i v oblasti bývalého třetího pilíře. Dlouhodobě, tedy uţ i před Lisabonem, 

měli silnou pozici v oblasti ekonomického práva. Takţe je to obousměrně výhodné a 

jistě by mohlo být setkání častěji. Snaţil jsem se na COSACu přesvědčit kolegy, aby si 
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europoslanci udělali týden třikrát aţ čtyřikrát do roka, kromě toho týdne, kdy cestují po 

světě, který by věnovali národnímu parlamentu.“ 

Komunikace mezi europoslanci a senátory tedy je relativně pravidelná, i přes spornost 

významu formalizovaných setkání můţeme konstatovat, ţe spolupráce na seminářích a 

konferencích a neformální kontakt mezi senátory a europoslanci funguje dobře.  

 

3.2.3 Návštěva místopředsedy Evropské komise v Senátu 

Do kategorie zahraničních návštěv by také patřila návštěva místopředsedy Evropské 

komise Maroše Šefčoviče, jejíţ průběh popíšeme v této kapitole, a zároveň na reakcích 

eurokomisaře ukáţeme, jak se Evropská komise staví k některým otázkám týkajícím se 

národních parlamentů, například odpovědi Komise na podněty Senátu, postavení Rady 

nebo kontrola subsidiarity. 

Dne 3.2.2011 navštívil místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič český Senát, 

aby se setkal se zástupci Výboru pro záleţitosti Evropské unie a Výboru pro zahraniční 

vztahy, obranu a bezpečnost. Tato schůzka proběhla jako důkaz toho, ţe komunikace 

českého Parlamentu s evropskými institucemi neprobíhá pouze anonymně skrz výměnu 

vágních obratů v oficiálních sděleních, nýbrţ také skrz osobní schůzky a diskuze nad 

konkrétními problémy. Toto setkání bylo tedy také symbolickým potvrzením toho, ţe 

nadprůměrná aktivita horní komory Senátu má smysl a ţe je důleţité v ní pokračovat. 

Místopředseda Komise je ale profesionální diplomat, proto je otázkou, nakolik byly věci 

diskutované na schůzce opravdu vyřešené. V neposlední řadě chceme zdůraznit, ţe je 

důleţité i to, ţe se schůzka odehrála právě v Senátu, a nikoli v Poslanecké sněmovně. 

Toto ostatně také na začátku svého úvodního projevu zmínil sám Maroš Šefčovič. 

Vyzdvihl kvalitní práci Senátu a jeho aktivitu v připomínkování evropských 

dokumentů, kterou se směle vyrovná jiţ tradičně aktivním komorám především 

skandinávských zemí. Velký podíl na této aktivitě má Výbor pro záleţitosti Evropské 

unie, který pečlivě vybírá dokumenty, kterými se bude zabývat a které povaţuje za 

důleţité.  

Je to ale pouze jeden hlas z mnoha a Komise dává často najevo, ţe se jím řídit nebude, a 

to i přes to, ţe negativních ohlasů na její aktivitu se sejde více.  

Maroš Šefčovič zdůraznil, ţe komunikace s národními parlamenty je pro Komisi velice 

důleţitá a ţe se také rok od roku zintenzivňuje. Zvlášť některé otázky bez jejich účasti 

není moţné řešit, to je např. otázka evropského semestru, otázka víceletého finančního 
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rámce a samozřejmě otázka rozšiřování. Šefčovič zdůraznil, ţe se Komise snaţí o to, 

aby se kaţdému podnětu z členského státu dostalo odpovídající pozornosti, aby byl 

zváţen a aby bylo národnímu parlamentu také včas odpovězeno. Na druhou stranu ale 

má za sebou tato Komise pouze první rok svého nového působení a běţí také první rok 

zavedení kontroly subsidiarity, takţe jak evropské instituce, tak členské státy se ještě učí 

se v tomto prostředí pohybovat.  

Co je pro EU dále zásadní, je podle Šefčoviče oţivení jednotného trhu, větší flexibilita 

trhu práce a odstranění bariér na trhu s energiemi. Dále Šefčovič informoval senátory o 

vývoji Evropské sluţby pro vnější činnost (dále ESVA). ESVA je stále na začátku 

svého působení a kompletní tým ani zázemí ještě nejsou připravené, ale pan komisař je 

přesvědčen, ţe do roku 2013 bude ESVA plně funkční a bude mít sjednocující vliv na 

vystupování EU jako globálního partnera. Tato nejednotnost Evropy ve vnějších 

vztazích a absence „jednoho telefonního čísla“ je EU často vytýkána. O jednotnosti 

hlasu mluvila i místopředsedkyně Senátu Alena Gajdušková, která se setkání také 

účastnila. Podle ní je pro úspěch strategie Evropa 2020 nutné, aby si členské státy vzaly 

cíle EU za své. Jedině tak bude mít tato strategie lepší osud neţ Lisabonská strategie. 

Prohlubování jednotného trhu je podle slov Aleny Gajduškové pro Českou republiku 

také zásadní. 

Předseda VEU Luděk Sefzig zdůraznil vysokou legitimitu národních parlamentů a 

především Senátu. Z toho důvodu se on i jeho výbor snaţí ke své úloze přistupovat 

velmi odpovědně a projednávají velmi mnoho evropských tisků. Pan předseda pochválil 

členy VEU i zaměstnance Evropského oddělení kanceláře Senátu, kteří podle něj 

odvádějí vynikající práci, i přesto to, ţe toto oddělení čítá pouze pět aţ sedm lidí.
97

 

Společnou práci všech těchto lidí na evropské agendě přirovnal Sefzig k think-tanku, 

kde politická příslušnost nehraje primární roli. Důkazem toho je, ţe i přes rozdílnou 

politickou příslušnost členů VEU, jsou jeho rozhodnutí v 90% případů jednomyslná. 

Důvodem toho je, ţe si všichni členové uvědomují, ţe rozhodnutí, která učiní, jsou 

dlouhodobým kompromisem, který se netýká jen pár let či jednoho volebního období.  

Všichni vidí ve své práci pro výbor smysl, a to i přesto, ţe tato agenda je pro Českou 

republiku novum.  

Pan předseda Sefzig se dále zastavil u tématu meziinstitucionální dohody, která 

upřednostňuje vztah Komise a Evropského parlamentu na úkor Rady. Postavení Rady je 
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přitom pro členské státy důleţité, protoţe právě tam vysílají své zástupce. Český 

Parlament navíc během procesu schvalování Lisabonské smlouvy přijal změnu 

jednacích řádů obou komor a v platnost vstoupil tzv. vázaný mandát
98

 pro vládu na 

jednáních Rady v některých otázkách. Bez aktivního souhlasu Parlamentu tudíţ vláda 

nemůţe jednat a postavení Parlamentu ve vyjednávacím procesu se zvyšuje. Senát proto 

tuto meziinstitucionální dohodu přijal s nevolí.  

V reakci na poznámky pana předsedy Sefziga pan komisař řekl, ţe meziinstitucionální 

dohoda opravdu vznikala za nestandardních podmínek a pan komisař povaţuje za 

velkou chybu, ţe se Rada od počátku vyjednávání neúčastnila. Pokud by tomu tak bylo, 

mohly by se námitky, které teď vznášejí členské státy, vyřešit při společné diskuzi. 

Jednoznačně ale tato dohoda vychází z Lisabonské smlouvy, i kdyţ obsahuje 

konstruktivní dvojsmysly, aby se dosáhl kompromis.  

Věcné připomínky zejména k zpřehlednění a usnadnění spolupráce mezi Komisí a 

národními parlamenty měl také místopředseda VEU Miroslav Škaloud. První se týkala 

jazyka dokumentů, který Komise pouţívá. Ve změti frází je těţké odhalit obsah, a proto 

pan senátor navrhl, aby Komise zestručnila a zpřehlednila své komunikační dokumenty.  

Druhá připomínka se shodovala s panem předsedou Sefzigem a týkala se odpovědí 

Komise na usnesení Senátu. Je smutné a frustrující, ţe i přes snahu VEU a Senátu se 

odpovědi často omezují na fráze říkající, ţe Komise děkuje za názor, věc ale vyřeší 

podle sebe. Bylo by slušné alespoň širší zdůvodnění pozice Komise.   

Pan komisař slíbil, ţe se Komise bude snaţit usnadňovat práci parlamentům a jejich 

odborným zázemím tím, ţe se bude snaţit být předvídatelnější a posílat Parlamentům 

předem plány na rok dopředu, aby si mohly vybrat, které téma je pro ně zajímavé a kde 

vnímají nějaký problém. Snahou ţádného parlamentu jistě není vyjadřovat se ke všem 

dokumentům, ale pouze k těm nejcitlivějším.  

Co se týče sloţitého jazyka dokumentů, to je jistě problém pro více stran. Důvodem je 

to, ţe dokumenty prochází velmi přísným legislativním prostředím, a i kdyţ je 

dokument nadraftován dobře, aby splnil právní poţadavky členských států, „nabalí“ na 

sebe mnoho nicneříkajících a nesrozumitelných frází.  

Dobrým postupem by ale bylo připravit také shrnutí pro občany s hlavními body a 

důsledky, které z dokumentu plynou pro občany.  
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Schůzky se v závěru zúčastnil i předseda Výboru pro evropské záleţitosti Poslanecké 

sněmovny. Luděk Sefzig v závěru zmínil, ţe mezi oběma výbory funguje dobrá 

spolupráce, i přesto, ţe dosud nevstoupil v platnost tzv. stykový zákon.  

Pan předseda VEU PS vyjádřil lítost nad tím, ţe evropská agenda se v Senátu 

projednává na plenární schůzi, zatímco v PS toto není zvykem a doufá, ţe se to v 

budoucnosti změní, protoţe jednání na plenární schůzi dává evropským záleţitostem 

větší důleţitost a silnější mandát.  

Tato schůzka byla diplomatickým jednáním a jejím přínosem je přinejmenším pocit 

členských států, ţe jejich hlas je také důleţitý. Osobní setkání je pro motivaci 

zákonodárců jistě lepší neţ pouhé písemné odpovědi úředníků na podněty vycházející 

z komor národních parlamentů. Je jistě motivující slyšet osobně z úst eurokomisaře 

pochvalu na svou práci, která má jinak relativně obtíţnou zpětnou vazbu. Dále 

hodnotíme kladně, ţe měli senátoři moţnost sdělit osobně Šefčovičovi, co konkrétně 

jim na komunikaci s Komisí vadí a co by si přáli zlepšit. Osobní kontakt je v tomto 

případě opět snadnější neţ písemný. Senát zde opět fungoval jako místo pro diskusi a to 

je samo osobě důleţité. Navíc měli senátoři moţnost vyjasnit si některé body ohledně 

pozice Rady, jejíţ postavení je pro členské státy důleţité.  

 

3.2.4 Zahraniční cesty senátorů 

Co se týče zahraničních cest, nemůţeme hodnotit, jak návštěva českého senátora či 

skupiny senátorů v zahraničí probíhá, protoţe jsme se ţádné nemohli účastnit, můţeme 

ale například odpovědět na otázku, jak se vybírají destinace, které čeští zákonodárci 

navštíví. Ve VEU  se vypracovává roční plán zahraničních styků na první schůzi po 

novém roce. Na rok 2011 vybral pan předseda Sefzig ty země, které Senát dlouho 

nenavštívil nebo ty země, do kterých byla naplánovaná návštěva v loňském roce, ta se 

ale z nějakého důvodu neuskutečnila. Konkrétně byly na tento rok vybrány následující 

země: Velká Británie, Itálie, Makedonie a Kosovo (jako kandidátské země EU), Gruzie 

nebo Ukrajina (jako země východního partnerství). Podle odhadu pana předsedy Sefziga 

se navštíví asi polovina z nich, to znamená tři země.  

Dále samozřejmě senátoři VZOB i VEU reagují flexibilně na pozvánky, které jim 

zasílají jiné země, mezinárodní organizace nebo evropské instituce a vybírají si, která 

pozvánka je pro jejich agendu relevantní a která nikoli. 
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Pan senátor Veřovský se k tématu zahraničních cest vyjádřil následovně: „Loni jsem byl 

v zahraničí myslím dvakrát. Domnívám se, ţe není nutné pěstovat zahraniční turistiku. 

Na druhou stranu jsou ale opodstatněné cesty důleţité. Člověk pozná na vlastní oči, jak 

situace v zahraničí vypadá, pozná mentalitu lidí a především tam reprezentuje stát. To 

si, mám pocit, málokdo z našich lidí uvědomuje.“
99

 

Předseda VEU Sefzig se navíc pravidelně účastní tzv. „malého“ i „velkého“ COSACu. 

Zasedání COSAC probíhá jednou v rámci předsednictví určité členské země, to 

znamená jednou za půl roku. Senátoři VEU označují senátním ţargonem za tzv. „malý“ 

COSAC jednodenní setkání předsedů evropských výborů na začátku předsednictví, kteří 

připravují tzv. „velký“ COSAC, coţ je finální setkání, které probíhá většinou na konci 

předsednictví dané země. Obě tato setkání jsou pro VEU důleţitá. Luděk Sefzig 

v rozhovoru řekl: „Pro komunikaci a pro evropské právo je to jeden z nejdůleţitějších 

orgánů. Česká delegace od španělského předsednictví má velké obavy, aby se COSAC 

nestal diskusním klubem a chce, aby se tam projednávaly věci týkající se subsidiarity. 

My jsme chtěli, aby se tam dělal koordinovaný test subsidiarity, tedy aby se v něm 

pokračovalo i po přijetí Lisabonské smlouvy, protoţe před přijetím jsme to zkoušeli 

několik let. Testoval se takhle třetí ţelezniční balíček, tam nebyl zjištěn problém se 

subsidiaritou, pak se testovala i směrnice k sezónním pracovníkům, tam nebylo 

dosaţeno potřebného počtu odůvodněných stanovisek, nicméně nebylo dosaţeno kvóra i 

kvůli tomu, ţe některé země (např. Slovensko) nemají ve svých jednacích řádech, ţe toto 

odůvodněné stanovisko můţou dát a některé země (např. Velká Británie a Irsko) na to 

má domluvený opt-out, takţe se k tomu nevyjádřila, ačkoli s tím nesouhlasila. Takţe 

jsme pro posilování spolupráce i v těchto důleţitých oblastech jako kontrola ve třetím 

pilíři, kontrola policie, EUROPOL, kontrola subsidiarity.“  

Luděk Sefzig se také účastní akcí, které souvisejí s předsednictvím České republiky 

v Radě. Na konci minulého roku se například účastnil setkání v Polsku o předsednictví 

v Radě, kde reprezentoval Českou republiku a hovořil o českých zkušenostech 

s předsednictvím. 

Po návštěvě výboru CRIS v Senátu byli čeští senátoři v březnu pozváni do Bruselu na 

setkání zástupců všech členských parlamentů se zástupci tohoto výboru, aby projednali, 

k jakým závěrům po návštěvě členských zemí výbor došel. Zpětná vazba je v tomto 

případě velice důleţitá a Senát tento přístup ocenil. 
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3.3 Vliv Senátu při projednávání evropské agendy 

V první části jsme představili, jaké nástroje má Senát k dispozici a popsali vývoj vztahu 

mezi národními parlamenty a Evropskou unií. Nyní se pokusíme podívat na to, jak tyto 

instrumenty Senát, potaţmo VEU, vyuţívá a jak vypadá vztah Senátu a evropských 

institucí v praxi. 

 

3.3.1 Proč je český Senát/VEU tak aktivní při projednávání evropské 

agendy? 

Mezi naše výzkumné otázky vyjmenované v úvodu patří i otázka toho, jak můţeme 

vysvětlit vysoce hodnocenou aktivitu českého Senátu v otázkách unijních záleţitostí a 

také jaký má tato aktivita dopad. Těmito dvěma problémy se budeme zabývat 

v následujících dvou podkapitolách.  

Ze všech stran je moţné slyšet chválu na práci Výboru pro záleţitosti Evropské unie. Je 

to nejen nejaktivnější výbor v českém parlamentu, jak ukazuje níţe vloţená tabulka 

(poslanecký výbor fungoval dlouho bez předsedy a v projednávání evropské agendy 

nebyl zdaleka tak aktivní, senátní výbor byl proto často jediným výborem, který se 

určitými evropskými otázkami zabýval), ale český Senát je také třetí nejaktivnější 

komorou v celé Evropské unii.  

 

 Poslanecká sněmovna Senát 

2006 1 2 

2007 0 9 

2008 1 11 

2009 1 27 

Celkem 3 49 
100

 Tabulka 1: Aktivita českého parlamentu ve vztahu k tzv. Barrosově iniciativě. Údaje v kaţdém sloupci 

uvádějí počet stanovisek k dokumentům zaslaným parlamentům Evropskou komisí 
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Logicky nás zajímal názor senátorů a jiných zaměstnanců na toto téma a poloţili jsme 

jim otázku, co podle nich tento aktivní přístup VEU nejvíce ovlivňuje.  

Pan senátor Veřovský odpověděl následovně: „Vţdy záleţí na tom, kdo vede Komise a 

Výbory a záleţí to na aktivitě Senátu. To je základní část. Já jsem přesvědčen o tom, ţe 

Senát dělá v poslední době své maximum v oblasti zahraniční politiky. Projevuje se to 

nejen v legislativě, nejen v evropských dokumentech. Jistým ukazatelem můţe být i to, 

jak často a jakým způsobem příslušné Výbory a Komise pracují. …“ Pan senátor Trpák 

má podobný názor a souhlasí s tím, ţe důleţitá je osoba předsedy: „To, ţe jsme aktivní, i 

přes to, ţe nemáme zpětnou vazbu, je proto, ţe chceme být aktivní. V tom hraje roli 

samozřejmě předseda výboru. I přes to, ţe jsme kaţdý z jiného politického subjektu, 

často máme shodný názor. Jsem velmi rád, ţe v našem výboru má politikaření velmi 

malý význam. Řada otázek, které projednáváme, má věcný charakter a politický názor 

bývá minoritní.  

Nemyslíme si, ţe je zbytečné vyjádřit svůj názor, a to i v okamţiku, kdy víme, ţe zpětná 

vazba bude sloţitější, pokud vůbec nějaká bude.“  

Senátor Táborský se svými kolegy víceméně souhlasil, navíc zdůraznil práci 

Evropského oddělení kanceláře Senátu. „Obecně je to dáno postavením Senátu 

v zahraniční politice a je to samozřejmě způsobeno i tím, ţe se u nás vytvořily určité 

stálé mechanismy a také odborné struktury, jejichţ stanovisko je odborné v rámci této 

problematiky. Je to dáno i konkrétním sloţením VEU i Evropského oddělení Kanceláře 

Senátu.“ I JUDr. Míková vyzdvihla při hledání důvodu pro aktivitu VEU v prvé řadě 

osobnost pana předsedy. „Evropská problematika je opravdu předmět ctiţádosti pana 

předsedy a opravdu se tomu věnuje. Má i jednoznačné politické názory na to, jak by se 

národní parlamenty měly v evropské agendě angaţovat, a má tyto názory poměrně 

konstantní, účastní se jednání, komunikuje s předsedy evropských výborů jiných 

členských států. 

Práce na této agendě je kruh aktivit. Tím, ţe tyto dokumenty monitorujeme a přijímáme 

nějaké závěry, tak ty závěry posíláme na všechny relevantní adresáty. Tím, ţe se tady 

podařilo nastavit tento mechanismus vyjadřování se Senátu k evropským záleţitostem a 

předseda tomu čas věnuje, VEU se pravidelně schází a existuje odborný aparát, který 

poskytuje odborné zázemí, tak je to nastavené tak, ţe to funguje.  

Na předsedovi hodně záleţí (…).“ Nakonec i JUDr. Jan Kysela Ph.D., tajemník Stálé 

komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, pochválil práci VEU a také 

Evropského oddělení Kanceláře Senátu. Poslední názor, který zmíníme, je JUDr. 
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Georgieva, odborného poradce VEU, který přináší do relativně podobných předchozích 

odpovědí nový úhel pohledu, můţeme říci ústavně-právní, a důvod aktivity tedy nehledá 

jen v konkrétním sloţení výboru a osobnosti předsedy. „První důvod je, ţe Senátu 

nenáleţí projednávat některé otázky, jako je třeba rozpočet, vyšetřovací komise, 

interpelace, na rozdíl od PS, které právě tyto záleţitosti zabírají dost času.  

Naopak Senát je z Ústavy silný ve dvou věcech, jednou jsou ústavně-právní věci a tou 

druhou právě zahraniční politika včetně evropské. Senát se tedy logicky zaměřuje na 

věci, kde se cítí silný a těm se prioritně věnuje, a to je právě i evropská agenda.  

Druhým důvodem je to, ţe zde není přímý vztah vůči vládě. V ostatních zemích, protoţe 

je evropská agenda součástí zahraniční politiky, nechávají poslanci řešení této otázky 

na vládě a nezabývají se tím.  

Tady, stejně jako např. ve francouzském Senátu, není přímá odpovědnost mezi vládou a 

Senátem a tím pádem je druhá komora nezávislejší ve svých pozicích na pozicích vlády. 

Momentálně je v Senátu jiná většina neţ je ve vládě a Senát se tedy můţe vyjadřovat 

jinak. V praxi to tak není, protoţe v zahraniční politice jde o kontinuitu, dlouhodobé 

zájmy a stabilní pozici, takţe se při změně obsazení dramaticky nemění vystupování 

Senátu.  

Nicméně je jasné, ţe Senát bude určitý bod zvaţovat nezávisle na vládě.  

V jednokomorových parlamentech je to jasné, ve dvoukomorových parlamentech bývají 

druhé komory často ty aktivnější, např. francouzský Senát, britská Sněmovna lordů nebo 

německá Spolková rada, které jsou poměrně aktivní.  

V porovnávání aktivity je tedy důleţité i to, ţe řada zemí má jednokomorové parlamenty, 

to je celá Skandinávie, Řecko, Portugalsko, Slovensko (…).“ 

Závěrečná otázka související s důvodem vysoké aktivity VEU by mohla znít, jestli je 

vůbec moţné, aby VEU, potaţmo Senát, dělal ještě více. Názor senátora Škalouda je 

jednoznačný, podle jeho slov Senát dělá, co můţe, ale je omezen kapacitou fyzických a 

psychických sil. V současné situaci podle něj není moţné dělat více.  

Závěrem, z výše citovaných odpovědí i z našeho pozorování jasně vyplývá, ţe předseda 

VEU je velice respektovaný a jeho osobní aktivní přístup má dobrý vliv na fungování 

celého výboru. Jistě je ale důleţité celkové sloţení výboru, v tomto i minulém funkčním 

období se zde sešli senátoři, kteří se o tuto problematiku zajímají, jsou ochotni se 

vzdělávat a jít při projednávání návrhů za rámec pracovní povinnosti, pokud si to 

situace vyţaduje. Senát má v tomto ohledu tedy „štěstí“ na odpovídající sloţení výboru 

a také na profesionálního odborného poradce VEU a Oddělení pro EU. Co uţ za „štěstí 
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či náhodu“ označit nemůţeme, je druhý důvod aktivity senátního VEU. Ten je čistě 

právní a zmínil ho JUDr. Georgiev. Senátní výbor má oproti poslaneckému své výhody 

a svou roli hraje i to, český parlament je dvoukomorový (coţ je většina, ale ne všechny 

evropské parlamenty), můţe si tudíţ oproti jednokomorovým evropským parlamentům 

dovolit „luxus“ toho, ţe výbor jedné komory se věnuje čistě evropské agendě. 

Jednokomorovost či dvoukomorovost evropských parlamentů bychom tedy měli brát 

také v úvahu při srovnávání jednotlivých parlamentů a jejich aktivity. 

 

3.3.2 Aktivita ano, ale jaký je její skutečný dopad? 

Na to, jaký má opravdu vliv Senát na evropské záleţitosti, jsme se opět ptali jak 

samotných senátorů, tak ostatních zaměstnanců Senátu, například odborného poradce 

VEU JUDr. Jiřího Georgieva nebo vedoucí Oddělení pro Evropskou unii JUDr. Adély 

Míkové. Jak fungují teoreticky procesy schvalování a obecně komunikace mezi orgány 

EU a národními parlamenty jsme věděli a také popsali výše v teoretické části. Nyní nás 

zajímalo, co opravdu mohou senátoři ovlivnit a jaké se jim na jejich podněty zaslané 

Komisi dostává odpovědi, případně jak konkrétně tato vláda opravdu zohledňuje jejich 

názor při jednání v Radě.  

Odpověď JUDr. Georgieva zněla takto: „Tam, kde jsou oni těmi, kteří rozhodují, a bez 

jejich vůle nemůţe být rozhodnutí přijato, jsou silní. Jsou tedy silní v ratifikaci 

mezinárodních smluv, to znamená primární právo, jak zakládací smlouvy, změny 

Lisabonské smlouvy, tak přístupové smlouvy. (…) Co se týče standardního projednávání 

sekundárního práva, tam je to ovlivněno řadou faktorů, např. odborností tématiky, 

někdy to jsou velice specifické záleţitosti. Tady je reálný vliv slabší. A pokud se 

rozhoduje kvalifikovanou většinou, je vliv ještě slabší, protoţe vláda můţe být 

přehlasovaná. Při jednomyslném hlasování se vláda nemůţe zříct zodpovědnosti a 

tvrdit, ţe byla přehlasovaná a je zřejmé, jak hlasovala. Vláda dostává zadání 

z Parlamentu, jak hlasovat, ale toto zadání není obligatorní a poskytuje dostatek 

manévrovacího prostoru. I pokud se vláda a parlament neshodnou, snaţí se o 

kompromis. (…) 

Zajímavá situace můţe nastat, kdyţ se názory obou komor rozchází, coţ se můţe stát u 

antidiskriminační legislativy, kdy dlouhou dobu byla Sněmovna pro a Senát proti (coţ 

se teď můţe obrátit). V takovém případě platí zásada, ţe přednost má ten, kdo se tomu 

věnuje. Platí sice, ţe vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, ale v praxi to je tak, ţe 
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ve Sněmovně evropská agenda není nejatraktivnější, protoţe má jiné povinnosti (má 

rozpočtové kompetence, zřizuje vyšetřovací komise, interpeluje), které Senát nemá, a 

proto se můţe více věnovat ústavně-právním a zahraničně-politickým věcem, takţe často 

vyjádření PS chybí. V takovém případě parlamentní reprezentaci uskutečňuje Senát.“  

I JUDr. Adéla Míková se na skutečný vliv Senátu dívá racionálně. Podle ní Senát urazil 

dlouhou cestu od přijetí České republiky do EU a dokázal si vytvořit mechanismy, které 

fungují a které umoţňují včasný monitoring evropské legislativy ve fázi návrhu, 

nicméně sama říká, ţe hlas českého Senátu je pouze jeden hlas z mnoha.  

Senátor Trpák na stejnou otázku odpověděl, ţe VEU je poměrně aktivní v tom, ţe se 

snaţí na řadu aktivit EU opravdu reagovat, to znamená nejen brát dokumenty EU na 

vědomí, ale vyjádřit se k nim a říci vlastní názor. Jinou otázkou ale podle něj, jak se 

k tomu postaví EU, to prý závisí na tom, jak je Česká republika silný stát a jaké partnery 

se jí podaří nalézt. 

Senátoři si tedy uvědomují, ţe jejich moţnosti jsou omezené. Mohli bychom říci, ţe 

senátoři nemají moc, ale spíše vliv, a velikost tohoto vlivu je různě veliká. Záleţí to na 

mnoha okolnostech, například na konkrétním návrhu, který se projednává a jaký na něm 

má zájem samotná EU, jak se k němu staví jiné členské státy, podaří-li se českému 

Senátu najít podporu v jiných státech, jakým, způsobem se o návrhu hlasuje atd. Kdyţ 

senátoři a administrativní aparát Senátu tedy tuto dlouhou cestu začínají, většinou neví, 

zdali bude úspěšná a povede-li vůbec k nějakému výsledku. Za těchto okolností je 

relativně náročné nepodléhat pocitu zbytečnosti své práce a dále se snaţit, protoţe 

některé snahy opravdu mohou vést k úspěchu. Senátorům z VEU se to zatím daří.  

 

3.3.3 Odpovědi Komise 

V této podkapitole se zaměříme na otázku zpětné vazby od Komise, jelikoţ ta se 

zavázala odpovídat osobně na podněty komor členských parlamentů. Jak její odpovědi 

vypadají a co znamenají pro české senátory, se budeme ptát v této části. 

Tato kapitola úzce souvisí s předchozí. Při zasílání svých podnětů Komisi v rámci tzv. 

Barrosovy iniciativy, o které byla řeč výše, senátoři také samozřejmě očekávají od 

Komise zpětnou vazbu. Ta se jim dostává, protoţe existuje nepsané pravidlo, ţe Komise 

národním parlamentům odpoví do třech měsíců. Problém ale někteří senátoři vidí ve 

kvalitě odpovědí, které od Komise dostávají. 
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JUDr. Adéla Míková k odpovědím Komise říká: „Pokud budeme mluvit o stanoviscích 

k Zeleným knihám, ty jsou specifická. Zelená kniha zahajuje diskusi na nějaké téma, coţ 

je dlouholetý proces. EK nám několikrát ve svých pozičních materiálech naznačila, ţe 

na Zelené knihy bude reagovat velmi stručně a formálně, právě z toho důvodu, ţe my se 

vyjadřujeme na úplném začátku tohoto procesu. Reakce EK na Zelené knihy nikdy 

nepřesáhly dva odstavce a byly podle stejné šablony typu ´Děkujeme, bereme na vědomí 

a budeme brát v úvahu při přípravě dalších návrhů´.  

(…) Na druhou stranu se často dozvíme, do jaké míry naše stanovisko Komise 

zohlednila, protoţe ona do nějakého data předloţí závaznou iniciativu a na té je moţné 

vidět, jestli návrhy Senátu byly zohledněny nebo jestli jde návrh zcela jinou cestou. 

Určitě by ale pro nás mělo nejen symbolickou hodnotu, kdyby si Komise sama 

vyhodnotila, jak náš návrh zohlednila a jestli se jím opravdu zabývala.  

Tato vágnost odpovědí ale neplatí u jiných typů dokumentů, zejména u návrhů 

legislativních aktů. Komise dobře ví, jakým směrem se to vyvíjí a někdy odpovídá i velmi 

konkrétně.“ 

Ptali jsme se dále, co kromě typu dokumentu kvalitu odpovědi ovlivňuje. JUDr. Míková 

k tomu doplnila, ţe kvalita odpovědí kolísá. Záleţí i na tom, která DG odpověď 

zpracovává, a také na citlivosti tématu. Například v oblasti bývalého třetího pilíře 

odpovědi bývají vágní, jiné reakce ale mohou být propracované a detailní. Na závěr také 

připomněla, ţe toto nemusí být chyba jen EK, ale záleţí také na tom, jak konkrétní 

stanovisko zašle Komisi český Senát. 

Zejména pan předseda VEU Sefzig často řeší problém kvality odpovědí Komise. Podle 

něj jsou tyto odpovědi vesměs vágní a příliš neodkrývají, jak byl názor Senátu vzat 

v úvahu a zhodnocen. Sefzig proto vznesl návrh, aby Komise posílala své reakce 

později, ne tedy ve lhůtě třech měsíců jako doposud, ale aby obsahovaly jiţ nějaké 

konkrétní údaje o vývoji dokumentu a případně názory z jiných národních Parlamentů. 

Tento návrh pan předseda předloţil i komisaři Šefčovičovi při jeho návštěvě českého 

Senátu, o které jsme psali výše. 

Návrh pana předsedy na zasílání reakcí Komise v delším časovém úseku, ale 

s komplexnějšími informacemi, pan komisař povaţoval za dobrý. Zároveň ujistil 

senátory, ţe vţdy probíhají hodnotící konference o usneseních parlamentů, takţe jejich 

připomínky jistě váhu mají a má smysl je dále posílat.  

Sami povaţujeme tento návrh za dobrý a myslíme si, ţe pokud by byl opravdu přijat, 

byl by to významný úspěch, kterého by český Senát dosáhl, a jistě by ho ocenili i jiné 
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země. Pro lepší představu o odpovědích Komise dáváme jeden příklad této odpovědi, 

který se nám podařilo získat díky senátorovi Škaloudovi, do přílohy.  

 

3.3.4 Vztah vlády a Senátu  

Kapitolu o vztahu s vládou přidáváme pro komplexní obraz. Jiţ v teoretické části jsme 

zmínili, ţe vláda má povinnost zohlednit stanoviska obou komor. Jak toto funguje 

v praxi a co se děje při rozdílných stanoviscích komor, jsme se ptali JUDr. Míkové. 

„(…)Vláda má totiţ povinnost zohlednit stanoviska obou komor. Sněmovna to má přímo 

ve svém jednacím řádu, Senát se odvolává na výše zmíněnou směrnici [pozn. Směrnice 

o povinnostech vlády k Parlamentu při projednávání evropských záleţitostí]. Povinnost 

zohlednit je, ţe vláda má povinnost vyčkat neţ se parlament vyjádří a má povinnost 

vznést parlamentní výhradu na Radě, v praxi zejména na pracovní skupině. Parlament 

se vyjádří poměrně záhy po zpracování dokumentu, zpravidla se vyjadřuje jiţ v době, 

kdy dokument prochází prvním čtením v rámci pracovní skupiny Rady. Potom 

v momentě, kdy se komora vyjádří, vláda má povinnost uvést toto stanovisko ve všech 

materiálech pro veškeré jednání na evropské úrovni. Na všech jednáních musí být 

uvedeno, jak a kdy se Senát usnesl a stručně shrnuto, co v Senátu zaznělo. (…)“ 

Dále se JUDr. Míková vyjádřila k situaci, kdy je rozdílné stanovisko komor. Podle ní 

tyto situace nejsou časté. V takovém případě by měla vláda tendenci přiklonit se 

k názoru, který je jí bliţší, a zároveň poslouchat spíše Poslaneckou sněmovnu. 

Ptali jsme se také, zda si Senát vede přehled o tom, kdy byl vládou jeho návrh 

zohledněn a kdy nikoli. JUDr. Míková potvrdila, ţe si opravdu takový přehled vede. 

Kaţdoročně prý Oddělení pro EU Kanceláře Senátu zpracovává materiály týkající se 

hodnocení zohledňování stanovisek Senát vládou. Tento přehled je zaměřen na 

zohledňování stanovisek Senátu při jednání na Radě. Od doby přímé komunikace 

s Komisí byl také doplněn tento přehled o část zohledňování stanovisek Senátu Komisí, 

kde se shrnují odpovědi Komise na senátní návrhy. 

Vláda se v praxi opravdu snaţí stanoviska Senátu zohlednit, je to také v jejím zájmu. 

To, ţe vláda vliv Senátu nepodceňuje, podporuje i fakt, ţe předkládat vládní návrhy 

chodí ministři, nikoli niţší úředníci, Senát také pravidelně projednává pozici vlády na 

jednání Rady a na první následující schůzi pak zástupce vlády předkládá Senátu 

výsledky tohoto jednání. V roce 2010 byly pozici vlády v Senátu projednány pětkrát a o 

výsledcích jednání byl Senát informován čtyřikrát, většinou Alexandrem Vondrou. 
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3.3.5 Lisabonská smlouva – opravdu podporuje zapojení národních 

parlamentů? 

V právní analýze vztahu Senát - EU jsme se dále relativně detailně zabývali změnami, 

které přináší Lisabonská smlouva a které se týkají právě postavení národních 

parlamentů a tudíţ i českého Senátu. Ukázali jsme, ţe se Lisabonská smlouva „tváří“, ţe 

postavení parlamentů posiluje. Co si o tom myslí samotní senátoři? 

Názor senátora Škalouda na vliv Lisabonské smlouvy v tomto směru je následovný: „Je 

samozřejmě věcí dohody, jak se nastaví parametry vlivu národních parlamentů na 

evropskou legislativu, aby jej neparalyzovala a zároveň ji přiměřeně legitimizovala. 

Lisabonská smlouva situaci nezlepšuje. Národní parlamenty nemají v podstatě (obdobně 

jako u euroústavy) nic víc, neţ konzultativní pravomoci. (…)“.  

Odlišný je v tomto případě názor předsedy Senátu Štěcha, který je přesvědčen, ţe 

podpora národních parlamentů je v Lisabonské smlouvě přímo zakotvena, konkrétně 

skrz kontrolu principu subsidiarity. I kdyţ je předseda Štěch podle svých slov spíše 

eurofederalista, bude se tento princip snaţit dodrţovat. 

Ze dvou výše uvedených názorů je zřejmé, kdo se evropskými záleţitostmi zabývá a 

kdo nikoli. Předseda Senátu sám dále v rozhovoru přiznal, ţe zahraniční záleţitosti 

nejsou jeho specialitou. Nechal se ovlivnit teoretickými moţnostmi, které jsou 

v Lisabonské smlouvě zakotveny, ale jiţ nemá zkušenost s jejich praktickým uţíváním. 

Navíc jako eurofederalista se posílení vlivu Evropského parlamentu na úkor národních 

zřejmě příliš nebrání. My se spíše přikláníme k názoru senátora Škalouda, který má jako 

člen VEU s Lisabonskou smlouvou více zkušeností.  

S novou smlouvou také vznikají nové funkce a nový institut, a to Evropská sluţba pro 

vnější činnost. Pan předseda VEU Sefzig zmínil během rozhovoru s komisařem 

Šefčovičem jeden handicap České republiky, a to fakt, ţe Česká republika nemá v 

ESVA svého zástupce, i přesto, ţe má Česká republika hodně kvalitních diplomatů. Pan 

komisař řekl, ţe řada pracovníků se bude doplňovat, Česká republika proto ještě má 

šanci svého zástupce vyslat.  

Co se týče zapojení zaměstnanců z nových členských zemí, momentálně jich je v EU 

aktivních 4004. Česká republika má jako jedna ze tří zemí dva reprezentanty na 

nejvyšších pozicích. 

 



- 87 - 

 

3.3.6 Lisabonská smlouva – změny a připravenost českého Senátu 

Otázkou tohoto oddílu je, jak se Senát vyrovnal se změnami, které přinesla Lisabonská 

smlouva, a jak je na ni tedy připraven.  

Podle předsedy VEU Sefziga je Senát na změny Lisabonské smlouvy připraven 

perfektně. „Dokonce si myslím, ţe český Senát je jedna z mála komor v celé EU, která je 

na tyto změny připravena. Je to díky velmi kvalitně fungujícímu VEU, který mám tu čest 

vést, je to týmová práce, není to jen moje práce, a díky zázemí, které máme, počínaje 

mým sekretariátem a konče Zahraničním a Evropským oddělením, máme také poradce 

JUDr. Georgieva. Náš výbor je na Lisabonskou smlouvu mimořádně připraven, a ne jen 

na základě této smlouvy, ale uţ během diskuse o Lisabonské smlouvě jsme byli 

připraveni. Protoţe jestli něco Lisabonská smlouva pro národní parlamenty přinesla, 

tak je to vysoká ostraţitost k právnímu základu přijímaných aktů a to náš výbor umí díky 

kvalitnímu právnímu zázemí. Kdyţ to tedy pozoruji ve srovnání s jinými zeměmi, jsme 

mimořádně dobře připravení. Stejně jsou na tom Sněmovna Lordů, Bundestag a 

francouzský Senát. Tyhle čtyři komory podle mě ví, co to je subsidiarita. Protoţe 

Lisabonská smlouva hovoří hlavně o kontrole subsidiarity jako o posledním nástroji, 

kde se můţeme dokonce obrátit k Evropskému soudnímu dvoru,“ říká Luděk Sefzig. 

I podle předsedy Senátu Štěcha je Senát na Lisabonskou smlouvu dobře připraven. 

„Myslím, ţe jsme připraveni. Řada senátorů má o této problematice povědomí, máme 

dobrý Výbor pro evropské záleţitosti i odborné zázemí. Já sám mám dva poradce, Jana 

Kohouta a Vladimíra Špidlu
101

.  

Teď jsem viděl usnesení VZOB, které mi mělo dát doporučení na jednání zástupců 

parlamentů, které se bude konat 3.-4.4. týkající se obranné politiky EU, já jsem to dal 

posoudit panu Kohoutovi, on řekl, ţe je to dobrý mandát, řekl mi pro to důvody a tak by 

se to asi mělo dělat.  

(…) Lisabonská smlouva není dokonalá, mně osobně se více líbila Evropská Ústava, ale 

je to kompromis a bude záleţet nejen na vládách, ale i na parlamentech, zda moţností, 

které nám Lisabonská smlouva dává, budou vyuţívat.“ 

Český Senát Lisabonskou smlouvu jistě „nezaspal“ a připraven byl. Opět to bylo díky 

aktivitě předsedy VEU a profesionalitě zaměstnanců Evropského oddělení. Jak 

poznamenal pan předseda Sefzig, na Lisabonskou smlouvu český Senát reagoval 

                                                 
101
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oblast evropských záleţitostí, se zvláštním zaměřením na vztahy v rámci Evropské unie. Na zasedání 

VEU jsme ho za první čtvrtletí tohoto roku viděli jednou. 
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změnami svých jednacích řádů ještě před jejím přijetím, coţ nemůţeme říci o všech 

ostatních parlamentech členských států. Nepřipravenost ostatních národních parlamentů 

ale stěţuje postavení i českého Senátu, protoţe například v mechanismu ţlutých a 

oranţových karet jde o to, aby parlamenty hluboce spolupracovaly a koordinovaly svá 

stanoviska. To ovšem nelze, pokud některé členské státy dosud nepřijaly opatření, aby 

toto bylo moţné. (viz dále kontrola subsidiarity a zákon o sezónních pracovnících)  

Český Senát tedy přípravu nepodcenil a je díky tomu v rámci Evropy respektovaný, ale 

bohuţel jeho vliv závisí i na ostatních parlamentech.  

 

3.3.7 Evolutivní klauzule  

Důleţitá součást Lisabonské smlouvy jsou tzv. evolutivní klauzule. Právě ony jsou 

důvodem pro ostraţitost. Co tzv. evolutivní klauzule jsou a co znamenají pro vliv 

členských států, jsme vysvětlovali výše. Nyní se podíváme na to, jestli jsou i v praxi tak 

obtíţně uchopitelné a jak se s nimi vypořádal český parlament, potaţmo Senát.  

Luděk Sefzig říká: „Na evolutivní klauzule jsme připravení, protoţe naším poţadavkem 

bylo kompenzovat úbytek pravomocí tím, ţe alespoň u evolutivních klauzulí si bereme 

kontrolní pravomoci od naší vlády. My jsme toto učinili ex ante, zatímco v Německu toto 

učinili aţ na základě rozhodnutí Ústavního soudu. (…) 

Rozhodně to je naše politické rozhodnutí, ţe si CHCEME zachovat kontrolní pravomoc 

u evolutivních klauzulí, které usnadňují přijímání evropského práva i v oblastech, které 

jsou podle mě velmi citlivé a uţ nejsou výlučnou pravomocí členských států, to je oblast 

bývalého třetího pilíře.“ 

Pan předseda Senátu Štěch se obecně k evolutivním klauzulím vyjadřovat příliš nechtěl 

a řekl, ţe je potřeba mluvit o konkrétních usneseních.  

Problém tzv. evolutivních klauzulí si český Senát uvědomuje a rozhodl se ho vyřešit 

přijetím tzv. vázaného mandátu pro jednání vlády v Radě ministrů. Změna jednacích 

řádů a realita vyuţívání tohoto mechanismu jsou ale dvě odlišné věci.  

O tomto problému se navíc 8.-9.2.2011 konalo v Lipnici nad Sázavou výjezdní zasedání 

VEU. Blíţe o jeho náplni a významu JUDr. Georgiev, který se ho také účastnil: „Toto 

zasedání je naprosto zásadní, protoţe to je první uţití zjednodušené změny primárního 

práva. Prostřednictvím lisabonské novely jednacího řádu došlo k tomu, ţe se upravily 

procesní pravidla zjednodušených změn primárního práva v případě vyuţití evolutivních 

klauzulí. A tam je zapotřebí vyjasnit si některé otázky. Jednak meditorně, jestli pro tuto 
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změnu fungování eurozóny je moţné pouţít zjednodušenou změnu práva a není třeba 

standardních změn. Toto se bude řešit první den. Senátoři musí vědět, o čem rozhodují a 

je třeba soustředit se na meritum věci.  

Druhý den je procesní, v případě, ţe se dohodneme, ţe stačí zjednodušená změna smluv 

a je pravděpodobné, ţe ano. Dohodneme se na tom, ţe změny nejsou tak zásadní, ţe 

nedochází k přenosu pravomocí, čili ţe stačí zjednodušená změna smluv a jednáme o 

tom, jak procesně postupovat. Tam je řada proměnných, které ještě nejsou zcela zřejmé.  

Zajímavá můţe být následná ratifikace změny. (…) Další citlivá otázka je, jestli stačí 

prostá většina anebo jestli je to integrační smlouva, čili dochází k přenosu pravomocí 

z hlediska ústavního pořádku ČR, a tam je třeba kvalifikovaná většina. (…) 

Během standardního zasedání nemáte šanci celou tuto agendu projednat, protoţe to 

vyţaduje přípravu, proto se zasedání koná mimo Senát během více dnů.“ 

Ohledně zjednodušených změn primárního práva tedy zatím panuje mnoho nejasností a 

sporných otázek. Výjezdního zasedání se účastnili jak senátoři, tak zástupci 

Ministerstva zahraničních věcí a také různí odborníci na evropské právo, například jiţ 

několikrát zmínění Adéla Míková, Jiří Georgiev a Jan Kysela, Jindřiška Syllová a Petr 

Kolář z Parlamentního institutu či Lenka Pítrová z Úřadu vlády ČR. 

První den zasedání byla na programu například přednáška o systému evropského práva 

v polisabonské éře, s přihlédnutím k roli národních parlamentů v legislativním procesu 

EU nebo stav eurozóny a varianty řešení její krize. Druhý den byly hlavním tématem 

tzv. kompenzační klauzule jako nástroj sniţování demokratického deficitu a vnitrostátní 

procedura revize zakládacích smluv ve světle čl. 48 Smlouvy o EU.  

Toto není první výjezdní zasedání, které proběhlo. Je vidět zájem o problematiku a 

potřeba vyjasnit ji se všemi detaily, aby senátoři mohli vyuţít všechny moţnosti, které 

mají, a aby je vyuţili správným způsobem.  

 

3.3.8 Vázaný mandát – jeho využití v praxi 

Mezi naše výzkumné otázky patří i to, jak se v praxi vyuţívá tzv. vázaný mandát a jak 

v praxi probíhá kontrola subsidiarity skrz tzv. ţluté a oranţové karty. 

Kdyţ jsme se senátorů v rozhovorech ptali na jejich názor na to, jak mohou ovlivnit 

unijní legislativu, zmínili moţnost přímé komunikace s Komisí a také moţnost ovlivnit 

vládu a to, jak bude jednat v Radě ministrů, ovšem názor Senátu pro vládu není 

závazný. Nikdo ze senátorů ale nezmínil vázaný mandát, ač se z literatury zdá, ţe tento 
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nástroj je silný a vyřeší všechny „nástrahy“, které přinesla Lisabonská smlouva. Ptali 

jsme se proto JUDr. Georgieva, proč si myslí, ţe senátoři vázaný mandát nezmínili. 

Nepovaţují ho snad za tak silný nástroj Senátu? 

 „Nesetkávají se s ním v praxi, a tudíţ ho nevnímají. Usnesení senátorů je opravdu 

doporučující, to znamená, ţ vláda ho nemusí zohlednit, ale v praxi se to neděje. Vázaný 

mandát se týká pouze evolutivních klauzulí, které se týkají kompetenčního rámce, 

v němţ se v evropském právu pohybujeme. V loňském roce se ţádný projev tohoto 

mandátu neuskutečnil, protoţe ţádné takové rozhodnutí nebylo přijaté ani navrţené.  

Teď bude první, to bude právě zmíněná zjednodušená změna, a ještě čekáme jedno 

vyuţití klauzule flexibility, na které se vázaný mandát také bude vztahovat. 

V běţném projednávání to ale senátoři nevnímají.  

Jinak je vázaný mandát silný nástroj, protoţe vláda se v tomto případě nemůţe odchýlit 

od názoru obou komor, a pokud jí jedna z komor nedá aktivní souhlas k přijetí příslušné 

evolutivní klauzule, tak vláda nemůţe jednat. (…)“ Podle JUDr. Georgieva je to tedy 

silný nástroj, ale nikoli častý. 

Vyuţití vázaného mandátu je zcela nová věc, a jelikoţ se poprvé projednával aţ na 

zasedání VEU 23.2., kdy se řešil návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění 

článek 136 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o mechanismus stability pro členské 

státy, jejichţ měnou je euro, jednání probíhala na běţný styl tohoto výboru relativně 

napjatě a debata mezi zástupci vlády a senátory byla ostrá. Neexistoval totiţ precedent, 

který se musel nastavit, a strany měly jiné názory na to, jak široký/úzký manévrovací 

prostor má Senát vládě na jednání Rady ministrů, které se konalo 25.3.2011, ponechat. 

Luděk Sefzig tvrdil, ţe tzv. vázaný mandát je absolutní, to znamená, ţe při jakékoli 

změně vláda nemůţe souhlasit, musí jednání přerušit a vrátit se zpět do Senátu. Sefzig je 

tedy při výkladu vázaného mandátu velice striktní a v ţádném případě nechce oslabit 

pozici Senátu. Zástupce vlády samozřejmě ţádal větší manévrovací prostor a podpořil 

tento názor tvrzením, ţe jednání na Radě bude zřejmě probíhat jako mezivládní 

konference, to znamená, ţe státy nepřijedou s rigidní pozicí, ale budou připraveny 

vyjednávat. Proto by i Česká republika měla mít moţnost svou pozici upravit. 

Tento bod se projednával kromě Výboru pro záleţitosti Evropské unie také v Ústavně-

právní výbor (ÚPV). Tento výbor přijal odlišné stanovisko od VEU a usnesl se, ţe není 

v rozporu s tzv. vázaným mandátem nechat vládě širší manévrovací prostor.  

Na pozdějším plenárním zasedání v Senátu, kam tento bod po jednání VEU a ÚPV 

postoupil, ho předkládal ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. Ve svém 
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projevu řekl toto: „Pane předsedo, slovutný Senáte, vláda předkládá Senátu k vyslovení 

tzv. předchozího souhlasu smlouvy - Návrh rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění 

čl. 136 smlouvy o fungování EU, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, 

jejichţ měna je euro. Jeho text byl na politické úrovni předjednán na zasedání 

prosincové Evropské rady. Jde o první využití tohoto postupu, označovaného někdy 

jako vázaný mandát. Materiál podrobně představil pan ministr Vondra na schůzi 

Senátu dne 3. března. (…) 

ČR sice není členem eurozóny, nicméně kvůli provázanosti ekonomik a jednotnému trhu 

EU je pro náš stát udrţení stability eurozóny velmi důleţitý. 

Proto vláda ČR myšlenku přijetí tohoto rozhodnutí podpořila. Souhlas s přijetím 

rozhodnutí nicméně ještě ţádným způsobem nepředznamenává budoucí účast České 

republiky na vlastním mechanismu. Rád bych zdůraznil, že přijetím rozhodnutí nedojde 

k rozšíření pravomocí, svěřených unii zakládajícími smlouvami. 

Cílem navrhované změny čl. 136 smlouvy o fungování EU je pouze umoţnit vznik 

evropského mechanismu stability. Samotný mechanismus však bude vytvořen mezivládní 

dohodou mezi státy eurozóny, nikoliv aktem institucí unie. V souladu s jednacím řádem 

obou komor parlamentu je nyní nezbytné, aby s rozhodnutím před jeho přijetím 

Evropskou radou vyslovil parlament tzv. předchozí souhlas. Bez tohoto souhlasu by 

nemohl český zástupce na Evropské radě pro rozhodnutí hlasovat. 

I kdyţ ještě neočekáváme, ţe by v průběhu jednání na Evropské radě došlo ke změně 

navrţeného textu rozhodnutí, nelze takovouto eventualitu zcela vyloučit. 

Velmi proto vítáme usnesení, které přijal ústavně-právní výbor Senátu na svém 

včerejším zasedání, doporučit Senátu vyslovit předchozí souhlas s návrhem 

rozhodnutí Evropské rady, ale též doporučit vymezit mantinely pro jednání delegace 

ČR na Evropské radě. 

Velmi bychom ocenili, kdyby plénum Senátu udělilo vládě širší mandát, který by 

ponechával delegaci ČR prostor pro vyjednávání. Zárukou, že vláda ČR nevybočí z 

daných mantinelů, je ostatně to, že bude rozhodnutí Parlamentu předloženo ještě 

jednou po jeho přijetí Evropskou radou. Děkuji vám za pozornost.“
102
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I z proslovu pana ministra je jasně vidět, jak je slovo Senátu v tuto chvíli důleţité. 

Následná diskuse o tomto bodu byla podle našeho očekávání dlouhá a přihlášení 

senátoři střídavě podporovali usnesení VEU a usnesení ÚPV, ovšem většina souhlasila 

s usnesením druhého zmíněného výboru. 

Za zajímavý povaţujeme příspěvek Luďka Sefziga. Ten ve své řeči prohlásil: „Pan 

ministr nás seznámil s tím, jak projednával tuto materii, tuto ţádost včerejší ÚPV. 

Děkuji kolegům, ţe se této materii právě z důvodu odročení, to byl důvod pro odročení, 

ţe se této materii věnovali. Přijali odlišné usnesení, neţ přijal VEU. 

(…) Já jsem se zeptal, jaké změny lze předpokládat při přijímání této změny primárního 

práva na jednání, které čeká premiéra, resp. pana ministra zahraničí 24. a 25. a svoji 

větu jsem uvedl slovy, ţe bych nechtěl být v kůţi premiéra, který se bude muset mezi 

desátou hodinou v noci 24. do jedné hodiny ráno 25. rozhodnout o nějaké změně, o 

které zatím nemám velké tušení, a jestli by mě někdo z představitelů mohl informovat, 

jaké změny budou navrhovány. 

(…) A já přesně nevím, co Evropský parlament bude navrhovat? Neví to nikdo, nevěděl 

to ani nikdo ze tří včerejších představitelů, ani paní předsedkyně výboru ECON, ani 

ostatní kolegové. Lze tušit, ţe zřejmě bude v intencích toho, co navrhuje a na co se 

odvolává i ústavně-právní výbor a komise ve svém usnesení, to je sice, ţe se bude 

odvolávat na závěry z euroskupiny, kterou vedl Jean-Claude Juncker, a kde je pro nás 

velice důleţitý článek, který říká, ţe nesmí být a nesmí vybočit návrh, který bude včleněn 

do primárního práva ve smyslu, ţe by měnil mezivládní povahu, ten nástroj eurostability 

by neměl být pouze a výhradně na mezivládním principu. 

To je do určité míry důleţitá záruka, to povaţuji já za podstatné. Jinak nechci blíţe 

komentovat návrh komise a výboru. Liší se snad jen tím, ţe vládě do určité míry 

rozšiřuje manévrovací prostor a já – je to jen věcí výkladu – evropský výbor se 

vyjadřuje jenom k tomu, k čemu já povaţuji, ţe se vyjádřit má. To znamená k navrţené 

změně. Svým způsobem je to větší jistota pro vládu, ţe neudělá chybu, kdyţ bude 

souhlasit se změnou, o kterou se teď jedná, o kterou nás ţádá, a to, co skutečně vznikne 

někdy mezi 22. – 24. zasedáním rady, bude mít více času na přemýšlení. My budeme mít 

více času také na zvaţování, zdali je to cesta správným směrem, zdali je to v intencích 

toho, co např. tvrdí výbor náš, zdali je to v intencích ECONu, zdali je to v intencích té 

euroskupiny, zdali to nevybočuje – ten mezivládní princip – a další věc, také nevíme, 
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jakým způsobem tam bude začleněna záruka, nebo vtaţení soukromého sektoru do boje 

s krizí eura, do nestability eura. (…)“
104

 

Pan předseda VEU se tedy obává přenechat vládě příliš velký manévrovací prostor, 

protoţe není jisté, jaké návrhy padnou a jak nakonec jednání mohou skončit. 

V svém příspěvku posléze Alena Gajdušková prosazovala vytvoření společného 

evropského výboru Parlamentu ČR, aby se usnadnila koordinace názorů obou komor. 

Vytvoření takovéhoto výboru je jistě zajímavý návrh, který by zkrátil a usnadnil mnohá 

jednání. Místopředsedkyně Senátu Gajdušková je obecně známá tím, ţe unijní 

záleţitosti klade na vysoké místo v důleţitosti agendy Senátu. Je pro ponechání širšího 

manévrovacího prostoru vládním zástupcům, ale zároveň by měly být tyto mantinely 

nastaveny nikoli náhodně, ale na základě hluboké a odborné předchozí diskuse 

s příslušnými orgány obou komor. Alena Gajdušková zároveň ve svém projevu 

zdůraznila důleţitost Senátu v oblasti zahraniční politiky.  

Luděk Sefzig o tomto jednání v následném rozhovoru řekl toto: „Tady je řada 

nejasností. Například dnešní jednání [pozn. Plenární zasedání Senátu dne 16.3.2011, 

bod o změně čl. 136 SFEU, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichţ 

měnou je euro] mě jako koaličního senátora těší a poděkoval jsem za to veřejně opozici, 

ţe umoţnila vládě větší mandát a větší manévrovací prostor, ale myslím si, ţe nemáme 

právo měnit ţádost vlády o předběţný souhlas a nemáme právo se vyjadřovat k tomu, co 

je obsahem nějaké strategie. Můţeme se k tomu vyjádřit někde v kuloárech, ale ne 

v rámci usnesení, moţná nějakého doprovodného usnesení, ale dát to jako součást 

usnesení si myslím, ţe to správné není. V případě mezinárodní smlouvy můţeme říci, 

buď souhlasíme, nesouhlasíme nebo odročujeme. A my jsme vymysleli jiné doprovodné 

usnesení, neţ vláda chtěla, a je spodivem, ţe i předkládala tuto směrnici. 

Vyjádřili jsme se k ustavení skupiny Euro a tam bylo pro mě důleţitý bod, aby to byla 

vţdy mezivládní agenda, já vím, ţe je to velká ambice europoslanců, aby na stabilitu 

eura měli také vliv, minimálně přes rozpočet.  

Na poslední chvíli budou všechny vlády tvrdě atakované a někdo tam přinese návrh, kdy 

se do toho bude zamotávat další instituce, nejspíš Parlament a dojde k posunu, ţe se ten 

evropský nástroj pro stabilitu měny bude komunitarizovat.“ 
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Našeho poslední otázka o tomto jednání zněla, jestli se tímto nastavil precedent pro 

vládu a její budoucí jednání podle vázaného mandátu. Luděk Sefzig řekl, ze 

z precedentu nemá strach. Precedentem by prý bylo, kdyby Senát vládě nedal ţádné 

vyjádření a nechal ji pracovat v nějakých nekonkrétních mezích, a aţ kdyby tyto meze 

vláda překročila (coţ by bylo na uváţení Senátu), skupina senátorů by mohla podat 

ţádost k Ústavnímu soudu, který by se vyjádřil, ţe návrh byl přijat na základě 

neústavním, a pak by došlo k tomu, ţe by zrušili celou úmluvu na úrovni EU. Mělo by 

to tedy zajímavé konsekvence.  

Luděk Sefzig se tedy omezení moţností jak instruovat vládu na jednáních Rady podle 

vázaného mandátu nebojí. Při dalších jednáních se zřejmě princip pouţívání tohoto 

institutu vymezí jasněji, je ale velice zajímavé sledovat jeho vývoj a odlišný názor na 

jeho výklad, který není dán pouze příslušností k politické straně. Mohli jsme vidět, ţe 

Luděk Sefzig, ač je koaličním senátorem, upřednostňoval uţší mantinely pro vládu, 

zatímco Alena Gajdušková z ČSSD podpořila širší prostor pro vládní vyjednavače. 

Odlišný názor je dán spíše osobním názorem na unijní záleţitosti a vliv, který chceme 

přenechat Evropské unii.  

 

3.3.9 Tzv. žluté a oranžové karty a kontrola subsidiarity 

Dalším důleţitým nástrojem, který přináší Lisabonská smlouva, jsou tzv. ţluté a 

oranţové karty. Názor JUDr. Georgieva na vyuţití ţlutých a oranţových karet je 

takovýto: „Jsou neúčinné. Aplikace ţluté karty vede pouze k tomu, ţe to Komise 

přezkoumá. To není moc důstojné, kdyţ třetina národních parlamentů dojde k závěru, ţe 

to je v rozporu s principem subsidiarity.  

Další faktor je, ţe nastavená kvóra jsou příliš vysoká. Kdyţ reálně uváţíte, kolik komor 

se opravdu zabývá evropskou agendou, nedojdete k příliš vysokým číslům. V tomto 

světle třetina národních komor není realistická. Tento systém se zkouší minimálně pět 

let na COSACu a nikdy se to tomuto kvóru nepřiblíţilo, vţdy to bylo okolo pěti komor.“ 

JUDr. Jiří Georgiev odpověděl velice upřímně, ţe tento institut povaţuje za téměř 

„bezzubý“. Podobný názor má i senátor Škaloud, podle kterého je tento postup vysoce 

náročný na vzájemnou koordinaci jednotlivých parlamentů, a pokud jde o tzv. 

oranţovou kartu, pak její pouţití se mu jeví jako „nerealizovatelné“ a u tzv. ţluté karty 

„nepravděpodobné“.  
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 Luděk Sefzig nemá na vyuţitelnost tohoto mechanismu tak přísný názor jako JUDr. 

Georgiev. Říká k tomu: „Je to vyuţitelné, my uţ jsme to jednou vyuţili, ale nedosáhli 

jsme potřebného kvóra, to bylo u směrnice, která se týkala sezónních pracovníků. Tady 

si myslím, ţe šlo o jasné porušení tohoto principu.  

Červená karta není, takţe pozastavit legislativní proces nemůţeme, můţeme varovat.“ 

Pan předseda VEU Sefzig si ve své odpovědi lehce odporuje. Fakt, ţe se tento institut 

Česká republika pokusila vyuţít, ale nedosáhla kvóra, jeho vyuţitelnost příliš 

nepodporuje. Spíše to odpovídá tvrzení JUDr. Georgieva, ţe šance na dosaţení 

potřebného kvóra je malá. Příklad, který Luděk Sefzig pouţil, se týkal zákonu o 

sezónních pracovnících, který osm národních parlamentů včetně českého Senátu 

označilo za porušující subsidiaritu, ale Komise přesto jejich námitky v úvahu nevzala, 

coţ se Sefzigovi velmi nelíbilo a zdůraznil to i v rozhovoru s Marošem Šefčovičem 

během jeho návštěvy v Senátu. Číslo osm ještě nedosahuje potřebného limitu pro ţlutou 

kartu, ale Sefzig poukázal i na to, ţe některé státy zatím nemají vytvořené zázemí pro 

to, aby mohly vznést odůvodněné stanovisko, proti zmíněnému zákonu ale přesto 

výhrady mají. Předseda VEU proto řekl, ţe zejména v této počáteční fázi by připomínky 

členských států měly být brány v potaz, i kdyţ nedosáhnou potřebného kvóra pro ţlutou 

či oranţovou kartu.  

Předseda Senátu Štěch se o tomto problému vyjádřil v tom smyslu, ţe je chyba, ţe se 

tohoto institutu vyuţívá málo. Senát jako jedna z mála komor ho uţ pouţil. Štěch 

přiznává, ţe tento mechanismus není dostatečně akční a rychlý, ale problém je spíše to, 

ţe jiné komory členských zemí kontrole tohoto principu nevěnují takovou pozornost a 

nevyuţívají tzv. ţlutých a oranţových karet. Záleţí to tedy na jednotlivých členských 

státech a komorách, naříkat na Komisi v tomto případě podle Štěcha není opodstatněné. 

S panem předsedou Štěchem naprosto souhlasíme. V tomto případě nemůţeme 

kritizovat Komisi, ale spíše nedostatečný zájem ostatních komor je důvodem, proč tento 

institut není účinný. Český Senát je opravdu jeden z mála, který se ho snaţí vyuţít, opět 

je ale jako osamocený hráč bezmocný. Nutná je koordinace s ostatními komorami všech 

členských států.  

 

3.3.10 Oddělení pro Evropskou unii Kanceláře Senátu  

Poslední výzkumnou otázkou, kterou se budeme zabývat v této části, je, do jaké míry se 

podílí Oddělení pro EU Kanceláře Senátu (OEU) na výstupech VEU/Senátu. 
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Během našich návštěv jsme zaznamenali, ţe jejich podíl na celkových výsledcích 

Výboru pro záleţitosti Evropské unie a tím i celého Senátu, je značný. Rozhodli jsme se 

proto jejich vliv zanalyzovat a zjistit také názor senátorů na práci těchto odborných 

zaměstnanců.  

Senátor Veřovský říká: „Jejich práce je skutečně na vysoké úrovni. Připravujeme a 

konzultujeme s nimi zpravodajské zprávy a bereme si i konzultace na jednání. 

Spolupracujeme s nimi určitě velice úzce.“ Také senátor Trpák Oddělení pro EU velmi 

chválí a hodnotí jejich práci jako naprosto profesionální. Jejich názory jsou podle pana 

senátora velice odborné a v řadě případů se na ně senátor Trpák spoléhává. Prý jejich 

informace srovnává i s jinými zdroji, ale odlišný názor má málokdy.  

Senátor Škaloud o práci Oddělení pro EU říká: „Hodnotím ji velmi dobře. Jejich úkolem 

je vţdy shrnout podstatu řady rozsáhlých evropských materiálů, které si vybíráme k 

projednávání a dále zajišťovat doplňující informace podle potřeby výboru nebo 

jednotlivých senátorů. Výstupy jsou záleţitostí senátorů, nicméně pracovníci OEU velmi 

dobře spolupracují jako konzultanti.“ 

Senátoři VEU a tito zaměstnanci mají velmi dobrý vztah i na lidské úrovni a je zřejmé, 

ţe senátoři si jejich práce váţí, i kdyţ tito lidé stojí ve stínu senátorů, pod 

zpravodajskými zprávami senátorů jsou podepsaní pouze senátoři a jména zaměstnanců 

OEU jsou veřejnosti neznámá. Přesto jsou ale noví zaměstnanci oficiálně představeni na 

zasedání výboru a pan předseda Sefzig často veřejně děkuje konkrétním zaměstnancům 

za jejich kvalitní práci při přípravě určitého dokumentu. I ostatní senátoři občas jmenují 

konkrétní pracovníky OEU a poukazují na jejich přínos.  

Velká část rozhovoru s vedoucí OEU JUDr. Adélou Míkovou se týkala právě vztahu 

jejího oddělení a senátorů. Ze zasedání víme, ţe toto oddělení vybírá záleţitosti, kterými 

se bude VEU na schůzi zabývat, a tím i rozhoduje, co pro Českou republiku není 

důleţité a k čemu se tedy Senát vyjadřovat nebude. OEU tedy rozhoduje o programu 

schůze a to je velice zásadní vliv na výstupy Senátu. Ptali jsme se proto Adély Míkové, 

do jaké míry OEU rozhoduje o programu a do jaké míry do něj zasahují senátoři. 

„Samozřejmě se snaţíme monitorovat doporučení nejen předsedy VEU, ale i ostatních 

členů VEU, případně doporučení jiných výborů. Je tady zavedený mechanismus, kdy se 

snaţíme o individuální přístup k jednotlivým výborům. (…) Kromě zpracování 

doporučení evropských dokumentů k projednávání našim oddělení se také stává, ţe se 

na nás obrátí senátor, ţe chce nějaký návrh projednat, to jsou ale jednotlivci, určitě to 

není velká skupina. (…) 
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Pokud jde o návrhy našeho oddělení, čím se zabývat, většinou jsou senátory zohledněny. 

Naši experti dokumenty pročtou celé a dobře vědí, o čem jsou, a jsou autory zmíněných 

krátkých anotací. Objektivně posuzují, co je důleţité a co nikoli, senátoři ale mohou tyto 

návrhy na projednávání zredukovat, protoţe nejsou aţ tak důleţité a momentálně není 

čas na jejich projednání.  

Upravit program projednávaných dokumentů můţe i odborný konzultant VEU JUDr. 

Jiří Georgiev.  

Z větší části tedy výběr probíhá na základě našeho doporučení, ale jsou případy, kdy se 

něco přidá nebo ubere.“ 

Adéla Míková tedy potvrdila značný podíl expertů OEU na přípravě programu zasedání. 

Další otázka se týkala zmíněných zpravodajských zpráv, na kterých senátor také s OEU 

spolupracuje. Ptali jsme se, nakolik se do nich promítne politické zaměření senátora. 

Adéla Míková odpověděla, ţe analýzy OEU jsou naprosto vyváţené, nikoli tedy 

apolitické, ale jsou tam zastoupeny všechny názorové směry, které se k návrhu vztahují. 

Podle ní se do zpravodajské zprávy politické názory samozřejmě promítají a také to je 

správné, to uţ je ale vklad samotného senátora. 

Logická další otázka zněla, do jaké míry se tedy senátoři doporučením OEU řídí a do 

jaké míry do zpravodajských zpráv vnášejí své vlastní názory. Adéla Míková k tomu 

řekla: „V zásadě se našimi doporučeními řídí, ale s drobnými modifikacemi. Je to 

individuální. Jiţ jsme schopni předvídat, jak se senátor k naší předloze bude stavět, 

takţe s ním můţeme vést konkrétnější diskusi nad modifikacemi. Základem naší analýzy 

je to, co se s tím dokumentem má udělat, jestli se k němu vyjadřovat či ho pouze vzít na 

vědomí. Můţe se stát, ţe my navrhujeme pouze vzít na vědomí, ale zpravodaj řekne, ţe 

nesouhlasí, ţe ho inspirovala pozice vlády a ţe se k němu chce vyjádřit.  

Nestává se, aby si zpravodaj psal zprávu sám bez naší účasti. Formulace a formální 

úpravu usnesení děláme my.“ 

Zaměstnanci OEU mají významný podíl na celkové práci VEU a částečně i na práci 

VZOB. Spolupráce mezi nimi a senátory ale funguje bezproblémově a jsme 

přesvědčeni, ţe je jistě pozitivum pro VEU i celý Senát, ţe jejich stanoviska jsou na tak 

vysoké odborné úrovni. Vyrovnává se tím i handicap široké agendy VEU, o kterém 

jsme mluvili výše. 
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3.4 Vliv Senátu na zahraniční vztahy České republiky 

celosvětově 

Na závěr zařazujeme kapitolu týkající se zahraničních vztahů České republiky, které 

přesahují rámec Evropské unie. V této kapitole nás bude zajímat, jaký je vliv Senátu na 

zahraniční vztahy České republiky a jak velký význam této agendě Senát přikládá. 

Hlavním zdrojem informací této části pro nás byl odborný poradce VZOB PhDr. Petr 

Fleischmann. Nejdříve nás zajímalo, jak by ze své pozice popsal vliv Senátu na 

zahraniční vztahy České republiky. „Politiku, včetně té zahraniční, samozřejmě určuje 

vláda, Ministerstvo zahraničních věcí. Záměrně teď pomíjím roli prezidenta. Vedle toho 

existuje parlamentní diplomacie. Parlament můţe různými způsoby zahraniční politiku 

ovlivňovat.  

Kromě toho jsou určitá ustanovení v Ústavě, kdy má Parlament a konkrétně Senát své 

slovo, např. vysílání vojsk do zahraničních misí, přelet cizích vojsk nad naším územím 

nebo ratifikace mezinárodních smluv nemůţe proběhnout bez souhlasu Senátu.  

To znamená, ţe jsou oblasti, kdy Senátu je přiznáno ústavní právo podílení se na 

zahraniční politice, a jsou oblasti, které zahrnují právě diplomacii a její neformálnější 

vliv. 

Vláda ale samozřejmě není odpovědná Senátu, nýbrţ Poslanecké sněmovně. Senát má 

ale v Jednacím řádu, ţe má právo vyţádat si vysvětlení například od ministra zahraničí 

nějaké politiky, např. jaká je politika rušení zastupitelských úřadů, to Senát ve své době 

velmi znepokojovalo. Tento vliv můţeme také označit za neformálnější. Vliv tohoto 

nástroje na postoj vlády je ovšem těţko měřitelný, ale Ministerstvo zahraničních věcí si 

je vědomo, ţe jeho kroky jsou pod drobnohledem, coţ jistě nějakou roli má,“ říká Petr 

Fleischmann. Dále se vyjádřil k cestování senátorů, které je veřejností často kritizované. 

Je přesvědčen, ţe by senátoři byli kritizováni i kdyby necestovali vůbec, důleţitá je 

podle něj otázka opodstatněnosti cesty a vyváţenosti. Parlamentní diplomacie podle něj 

„můţe přinést nové světlo na problematiku a objasnit ji. Parlamentní diplomacie také 

vede k objevování různých příleţitostí, včetně hospodářských. Otevírají se osobnější a 

důvěrnější kontakty.“ 

Petr Fleischmann také připomenul jeden důleţitý fakt. „Kdyţ se vrátím k parlamentní 

diplomacii, je nutné uvědomit si následující. Parlament nepředstavuje stát, nýbrţ 

občany státu. To znamená, ţe pozice jednotlivých senátorů není nutně totoţná s pozicí 

státu. V kontaktu se zahraničními partnery můţou zaznít názory, které nejsou částí 
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oficiální pozice ČR. Nepatří ale samozřejmě k dobrým diplomatickým zvykům hanit 

vlastní zemi před zahraničními partnery. Ze své pozice poradce toto důrazně senátorům 

radím. Někteří senátoři se tím totiţ neřídí. Můţe se tak vytvářet nekoherentní obraz ČR. 

Na místě je tudíţ určitá diplomatická citlivost.“ 

Touto poznámkou nás PhDr. Fleischmann přivedl na další otázku týkající se vztahu 

oficiální zahraniční koncepce České republiky a Senátu. „Senát zahraniční koncepci 

nevytváří, tu vytváří vláda a předkládá ji i Senátu. Nyní očekáváme novou koncepci. 

Vývoj v těchto koncepcích ale samozřejmě není markantní, je to pouze vývoj v kladení 

důrazu na ten či onen aspekt, nyní například terorismus. Obecné věci zůstávají stejné.  

Zahraniční koncepce do určité míry souvisí i s obrannou koncepcí. Nyní také 

Ministerstvo obrany připravuje Bílou knihu, na kterou čekáme. I ta bude obsahovat 

zahraničně-politické pasáţe. 

Senát tyto koncepce vyţaduje, připomínkuje a kritizuje, ţádá vysvětlení. Senátoři jsou 

samozřejmě informováni o těchto koncepcích s předstihem, aby jejich připomínky mohly 

být zváţeny ve finální verzi.  

Senát je tedy spolutvůrcem a ovlivňovatelem, leč ne vykonavatelem (Senát není výkonná 

moc) této koncepce. Senát do ní můţe pouze „mluvit“, z čehoţ také název Parlamentu 

pochází. 

Samostatná senátní koncepce není, mohou být stranické koncepce. Navíc jiná forma 

volení senátorů by teoreticky měla vést k větší personifikaci Senátu a jednotliví senátoři 

jsou osobnosti. Stranický princip by tu tedy měl být potlačený, ale stranický princip sem 

samozřejmě pronikl také, a to celkem silně, ale přesto tu je rozdíl v porovnání s PS. I 

v Senátu jsou stranické kluby, ale řadu rozhodnutí klub nechává na volbě senátora.“ 

Na postavení Senátu má tedy vliv to, ţe jako součást Parlamentu zastupuje lid, a nikoli 

stát, a také způsob volby do Senátu, který podporuje osobitost senátorů, jak bylo 

několikrát zmíněno výše, má vliv také na jeho postavení v oblasti zahraniční politiky. 

Kdyţ jsme se jednotlivých senátorů ptali na zahraniční koncepci České republiky a 

jednotnou zahraniční politiku, většina z nich přiznala, ţe ví o existenci koncepce, ale 

detailně ji neznají. Očividně ji nepovaţují za závaznou a za něco, co by měli ve svých 

rozhodnutích brát v úvahu. I v této oblasti je tedy důleţitá osobnost senátora a jeho 

rozhodováni.  

Například senátor Štětina poznamenal: „(…) Například ratifikace smlouvy o umístění 

radaru v Brdech, Senát to schválil, PS to odmítla. To není jednotná zahraniční politika.  
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Ani v rámci Senátu není moţná jednotná koncepce, tady je politické spektrum také 

značně vyhrocené.  

Senát není tou apolitičtější komorou. Je snaha, abychom před zahraničními partnery 

nedávali najevo neshody, které mezi námi jsou. Neplatí to ale obecně a nemůţete to 

nikomu přikázat. 

Například já jsem byl v minulosti místopředseda VZOB u pana předsedy Dienstbiera a 

my jsme se dokázali velice důrazně neshodnout u příleţitosti zahraniční návštěvy 

z Balkánu. Názory pana Dienstbiera na situaci na Balkánu, o Srbsku, Kosovu, byly vţdy 

jiné neţ moje uţ z doby, kdy jsem pracoval jako novinář.“ 

Otázku vlivu Senátu na zahraniční vztahy jsme poloţili i Janu Kyselovi. Odpověděl 

v podobném duchu jako Petr Fleischmann a přidal několik zajímavých příkladů. 

„Nějaký vliv má, ale nejen si jistý, jestli se opírá o nějakou koncepci a jestli je nějak 

kvantifikovatelný, kdybyste po mně chtěla nějaké důkazy, tak by to bylo relativně 

obtíţné. Kaţdopádně z hlediska kompetenčního, bez souhlasu Senátu nemůţete 

ratifikovat ani vypovědět ţádnou mezinárodní smlouvu. Takţe strana, která smlouvu 

sjednává, musí vzít na vědomí přání Senátu a to, jak je Senát naladěný, dlouho to bylo 

naladění ne úplně evropsky vstřícné. Svůj postoj pak Senát vyjádří hlasováním. Byly 

třeba problémy s Europolem, Senát dlouho blokoval přechod právního základu 

Europolu. Senát taky zablokoval na nějakou dobu přistoupení ke Smlouvě o kulturní 

rozmanitosti. Tohle jsou věci, na kterých to můţete zčásti sledovat. Kromě aktů 

pravomoci, coţ jsou ty smlouvy a ve větší míře by to byla evropská agenda, je to 

poměrně rozsáhlá parlamentní diplomacie, která se promítala v deklaracích. Já si 

vybavuji, ţe kdysi byla v Senátu přijata rezoluce týkající se Tibetu, coţ je z hlediska 

toho, jak citlivě reaguje Čína na všechno, co se týče Číny a Tibetu, důleţitý fakt. 

V Senátu to bylo, kde byl poprvé oficiálně přijat Dalajláma, v době, kdy se to ještě úplně 

nenosilo. Takţe pokud bychom pátrali, tak zjistíme takové dílčí věci, ţe Senát nedrţí 

zahraniční politiku úplně ve svých rukou, ale asi to není úplně bezvýznamný hráč.“ 

I Jan Kysela tedy potvrdil vliv Senátu spíše skrze symbolické akty a parlamentní 

diplomacii. 

Z projevů minulého předsedy Senátu Sobotky víme, ţe povaţoval zahraniční vztahy za 

jednu z hlavních oblastí, kterým by se měl Senát věnovat. Předsedy Senátu Štěcha jsme 

se ptali, jakou důleţitost přisuzuje zahraničním záleţitostem v Senátu on. Zahraniční 

vztahy jsou podle něj důleţitou součástí agendy Senátu. Senát teď i díky Lisabonské 

smlouvě hraje v rámci EU daleko větší roli, protoţe kontroluje princip subsidiarity, tam 
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je Senát neopomenutelný. Senát má jak v evropské, tak v celosvětové politice velký 

vliv. Zejména ve třetím světě je známé, ţe bez podpory politického vedení státu a 

vysokých ústavních činitelů nemají čeští podnikatelé příliš velkou šanci uspět s většími 

zakázkami, kde mají podíly státy, jedná se například o Mexiko, Jiţní Ameriku, Afriku, 

Asii. Firmy jsou zde podle pana předsedy Štěcha důvěryhodné pouze s podporou 

politického aparátu země. „Například já jsem vedl delegaci v loňském roce do Mexika, 

kde se konala světová hospodářská výstava, a pokud by u jednání nebyli zástupci 

Českého státu, firmy by měly o polovinu menší šanci uspět. To samé je Čína. Loni jsem 

byl s delegací v Číně, také tam je důleţité zaštítění politickou reprezentací. Tady Senát 

sehrává důleţitou roli,“ dodal pan předseda Štěch. Zdůraznil tedy ekonomickou stránku 

parlamentní diplomacie, stejně jako několik dalších senátorů, s kterými jsme měli 

moţnost mluvit. 

Ze senátorů z VZOB se nám podařilo mluvit pouze s Jaromírem Štětinou. I jeho jsme se 

ptali, jak vnímá postavení VZOB a Senátu v zahraniční politice České republiky. „Zde 

můţeme mluvit o parlamentní diplomacii jako o samostatné větvi diplomacie. O tu se 

snaţí i VZOB a je to relativně silný nástroj na ovlivňování pozice vlády. Konkrétně 

v našem výboru se ratifikují všechny mezinárodní smlouvy a tím, ţe je schválíme či 

nikoli, tím ovlivňujeme zahraničně-politickou koncepci ČR, respektive ovlivníme tím to, 

co dělá MZV.(…).“ 

Jak jsme psali výše v kapitole o hierarchii senátních výborů, postavení VZOB je 

z ústavního hlediska relativně silné. VZOB projednává mezinárodní smlouvy a také 

například schvaluje účast českých vojáků v zahraničních misích. Právě schvalování 

posílení mise českých vojsk v Afghánistánu vzbudilo v Senátu rušnou debatu. Senátoři 

totiţ schválili posílení české mise na své poslední schůzi minulého funkčního období, 

kde měla většinu pravice. Po volbách získala většinu levice, která s posílením českých 

vojsk nesouhlasila. Je tedy pravděpodobné, ţe kdyby se tento bod dostal na pořad první 

schůze Senátu v novém sloţení, neprošel by, coţ by znamenalo konec jeho cesty 

v legislativním procesu, protoţe v této záleţitosti je nutný souhlas obou komor.
105

 

Rozhodnutí Senátu v této záleţitosti bylo tedy zásadní a je zřejmé, ţe tento bod patřil 

mezi ty, kde hrála roli i stranická příslušnost senátorů. 
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  To, ţe Senát zasedal ve starém sloţení i poté, co jiţ byli zvoleni noví senátoři, bylo dokonce 

napadeno Alenou Dernerovou a Jaroslavem Doubravou, kteří podali stíţnost k Ústavnímu soudu. Jejich 
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Závěr 

V závěru práce připomeneme hlavní otázky a shrneme výsledky našeho výzkumu. 

Doufáme, ţe podpoříme reflexi na toto téma a dáme podnět k dalším zajímavým 

otázkám. 

V první části jsme se zabývali otázkou vlivu Senátu na zahraniční vztahy České 

republiky, to znamená, představili jsme teoretické moţnosti Senátu v evropské agendě i 

obecně parlamentní diplomacii. 

Poté následoval vlastní výzkum v terénu, kde jsme za pomocí námi zvolené metody 

zjišťovali odpovědi na otázky, kterými jsme se zabývali i v teoretické části, a snaţili 

jsme se zjistit rozdíl mezi teoretickým popisem Senátu a jeho reálným fungováním.  

Co se týče první oblasti našeho zájmu, to znamená stylem Senátu a atmosférou, která 

tam panuje, zjistili jsme následující. Literatura velmi často hovoří o mimořádné 

atmosféře v Senátu, která vytváří dojem klubu. Mají zde také vládnout korektnější 

vztahy mezi senátory a politikaření tu má být mnohem méně výrazné neţ v Poslanecké 

sněmovně, jelikoţ senátoři cítí nejsilnější příslušnost k instituci Senátu, a nikoli ke 

straně, coţ je dáno i okolnostmi, které provázely vznik Senátu. Zde také prý můţeme 

spíše vyslechnout věcnou diskusi během rozpravy. 

V našem výzkumu vyšlo najevo, ţe pocit jinakosti a odmítání ostatními politiky i 

veřejností, který spojoval první senátory a zapříčinil to, ţe se senátoři stmelili a 

senátorská identita převládla nad ostatními identitami, jiţ není zcela aktuální. Různé 

identity senátorů jsou celkem vyrovnané, těmi nejdůleţitějšími jsou senátor, člen 

výboru, člen strany, zástupce volebního obvodu. Toto vrstvení identit můţe způsobovat 

dojem specifické kultury Senátu, ale také způsobuje odstředivé tendence. 

Pojem „klub Senát“ tak, jak ho chápe Schorm,
106

 tedy na začátku své existence své 

opodstatnění měl, po letech fungování se ale mnohé změnilo. Musíme ale zdůraznit, 

mimo jiné díky volebnímu systému, kdy se zvolí většinou silná osobnost, dělat obecně 

platné závěry o Senátu můţe být zavádějící, jelikoţ tato instituce silně závisí na 

osobnostech jejích členů. Vztahy mezi senátory jsou ale stále velice dobré a podle 

mnohých senátorů i zaměstnanců Senátu lepší neţ v Poslanecké sněmovně. Jelikoţ jsou 

ale v Senátu výraznější horizontální vztahy neţ vertikální, při popisu vztahů a atmosféry 

                                                                                                                                               
napadení se týkalo všech zákonů schválených na poslední schůzi, tedy také nasazení českých vojáků 

v Afghánistánu. Tato stíţnost je v historii Senátu ojedinělá událost. 
106

              Schorm, Vít: Senát českého Parlamentu – jedna z obětí institucionální nerovnováhy, in: 

Kysela, Jan. (uspoř.): Senát v České republice – proč a jaký? Sborník příspěvků. Praha, 1999. 
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Senátu je nutné popisovat spíše jednotlivé výbory, mezi kterými panují větší či menší 

rozdíly v závislosti na členech výboru a také předsedovi a jeho přístupu k vedení 

výboru. Příjemná atmosféra můţe mít také vliv na to, ţe postavení Senátu se 

v posledních letech zlepšilo. 

Co se týče hierarchie senátorů, formální hierarchie zcela neodpovídá opravdovým 

vztahům mezi senátory. Všichni senátoři jsou voleni jako osobnosti, vertikální 

hierarchie proto není zvláště výrazná. Na špičce pomyslné pyramidy nebude zářit 

předseda Senátu, ale spíše několik nejsilnějších osobností, které měly čas se vyvinout a 

které jsou známé i díky svým mimosenátním aktivitám. Hovoříme-li o hierarchii 

senátních výborů, rozdíly mezi jednotlivými výbory nejsou výrazné. Jediné specifikum 

se týká Výboru pro záleţitosti Evropské unie, jehoţ postavení bylo na začátku ustavení 

komplikované, jelikoţ agenda, kterou se zabýval, byla pro všechny nová a těţce 

pochopitelná. Tento výbor si ale za čas své postavení vybudoval. 

V části o typických aktivitách senátorů jsme důsledně odlišily aktivity ve volebním 

obvodu a práci pro Senát jako takový. Ukázali jsme, ţe senátoři nejsou jen politiky, ale 

do jisté míry i intelektuály. 

Dále jsme se zamýšleli nad rozpravou v Senátu a jejím smyslem. Její význam je 

rozporuplný a dospěli jsme k odlišným výsledkům při porovnávání rozpravy na plenární 

schůzi Senátu a na schůzi výboru. Zatímco na plenární schůzi se její přínos zdá být 

minimální a ovlivní rozhodnutí senátorů v zanedbatelném počtu případů (navíc musíme 

mít na paměti přítomná média, která projev senátorů významně ovlivňují), rozprava na 

schůzi výboru se zdá být uţitečná a často přinese důleţité informace k probíranému 

návrhu. 

V neposlední řadě jsme podrobněji analyzovali dva konkrétní výbory, a to Výbor pro 

záleţitosti Evropské unie a Výbor pro zahraniční vztahy, obranu a bezpečnost. Oba tyto 

výbory mají ve své agendě zahraniční vztahy České republiky, ale fungování těchto 

výborů je v mnoha ohledech odlišné. Zjistili jsme, ţe přístup jednotlivých senátorů 

k projednávání příslušné agendy je odlišný a ukázali jsme, ţe zatímco senátoři VEU 

mají tendence brát na sebe více úkolů a být aktivnější, senátoři VZOB spíše projednají 

nezbytné věci a ve většině případů nejdou nad rámec svých povinností. Také vedení 

těchto dvou výborů se liší. Předseda VEU má vedení výboru pevně v rukou, neztrácí ale 

respekt svých kolegů a udrţuje velice přátelskou atmosféru. Minulý předseda VZOB 

neprojevoval takovou autoritu, jakou má předseda VEU, a ani atmosféra při jednáních 

nebyla tak přátelská a vstřícná k diskusi.  
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V další kapitole této části jsme se zabývali neústavními aktivitami Senátu, to znamená 

pořádáním různých konferencí a seminářů, spoluprací s europoslanci, návštěvami na 

půdě Senátu i cestami senátorů do zahraničí. Co se týče konferencí a seminářů, v Senátu 

jich za loňský rok proběhlo více neţ 150. Účast senátorů na těchto akcích je velice 

různá, obecně ale přínos mají, jelikoţ spojují lidi z oboru a vytvářejí tak prostor pro 

diskusi. 

Dále jsme se zabývali spoluprací s českými europoslanci, začali jsme popisem 

oficiálního setkání českých zákonodárců s europoslanci a poté jsme ukázali i jiné formy 

spolupráce. Přínos oficiálního setkání byl spíše symbolický. Na druhou stranu ale 

někteří europoslanci spolupracují se senátory na přípravě tematických seminářů a 

někteří se také zúčastnili zasedání VEU, aby informovali senátory o aktuálních 

záleţitostech, které se řeší v EU, nebo aby si poslechli názory senátorů, coţ hodnotíme 

kladně. 

V předposlední kapitole jsme se zabývali vlivem Senátu na evropskou agendu. V první 

části byly představeny způsoby ovlivňování unijních záleţitostí Senátem, Lisabonská 

smlouva a změny, které přináší, a některé instrumenty této smlouvy a reakce na ně ze 

strany českého Senátu. Jak ve skutečnosti senátoři moţnosti, které mají, vyuţívají, jak 

jejich aktivitu ovlivnila Lisabonská smlouva a jaká byla reakce Senátu na ni, jsou 

otázky pro náš výzkum.  

Český Senát je celoevropsky hodnocen jako jedna z nejaktivnějších komor národních 

parlamentů v oblasti vyjadřování se k unijním záleţitostem. Můţeme určit dvě oblasti, 

kde pro tuto aktivitu hledat vysvětlení, a to ústavně-právní oblast a konkrétní sloţení 

Výboru pro záleţitosti Evropské unie. V první oblasti je ve dvoukomorových 

parlamentech obecně rozdělení takové, ţe záleţitosti Evropské unie více řeší horní 

komora. Ve druhé oblasti se českému Senátu podařilo nastavit způsob komunikace 

s vládou i s Komisí tak, ţe spolupráce funguje, Senát má kvalitní odborné zázemí a 

velice angaţované senátory ve VEU.  

Problémem evropské agendy můţe být zpětná vazba od Komise, její odpovědi českému 

Senátu jsme v příslušné podkapitole označili za nedostatečné. 

Názory na Lisabonskou smlouvu a na to, zda postavení národních parlamentů podporuje 

či nikoli, jsou různé, jednoznačná odpověď tedy není. Nové instrumenty, které tato 

smlouva zavádí, jsou teoreticky přínosné, v praxi se ale ukázalo, ţe jejich vyuţití je 

velmi komplikované a ne příliš pravděpodobné (například kontrola subsidiarity formou 
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tzv. ţlutých a oranţových karet.) Vinit z toho ovšem nelze pouze EU, ale také jednotlivé 

členské státy, které na pouţití těchto nástrojů nejsou připraveny nebo se jimi nezabývají.  

Česká republika naopak na Lisabonská smlouvu připravená je, a to velmi dobře. Ještě 

před schválením této smlouvy si Parlament prosadil tzv. vázaný mandát v reakci na 

evolutivní klauzule Lisabonské smlouvy, který mu dává pravomoc kontrolovat postoje 

české vlády na jednání Rady ministrů, čímţ se logicky posiluje jeho vliv. Ukázali jsme 

ale také, ţe tzv. vázaný mandát je nástroj silný, ale jiţ nikoli častý, senátoři ho poprvé 

pouţili teprve před několika týdny a ustálení jeho výkladu bude ještě otázkou času a 

dlouhé diskuse mezi zástupci vlády a parlamentu.  

V neposlední řadě jsme se v této části zabývali Oddělením pro Kanceláře Senátu, které 

velmi úzce spolupracuje zejména s Výborem pro záleţitosti EU. Ukázali jsme, ţe 

zaměstnanci tohoto oddělní spolu s odborným poradcem VEU mají významný vliv na 

výstupech tohoto výboru, úzce spolupracují se senátory na přípravě zpravodajských 

zpráv a do jisté míry také tvoří program schůze výboru. Jejich odborné stanovisko má 

velkou váhu. 

Poslední část této práce se týkala obecně podílu Senátu na vytváření zahraničních 

vztahů České republiky. V první části byly opět představeny právní základy moţností 

Senátu, to znamená vnitrostátní zakotvení vlivu Senátu v Ústavě a Jednacím řádu 

Senátu, a také parlamentní diplomacie. 

V našem výzkumu jsme poté ukázali, ţe vliv Senátu v této oblasti je omezený, jelikoţ 

zahraniční politiku určuje vláda a stejně tak vytváří zahraniční koncepci České 

republiky, na které se Senát pouze podílí připomínkami v přípravné fázi a kterou se jako 

zástupce lidu, nikoli státu, nemusí řídit. Z Jednacího řádu ale vyplývá, ţe souhlas Senátu 

je nutný při podpisu mezinárodních smluv či vysílání českých vojsk do zahraničí, v této 

oblasti je tedy Senát nezastupitelný.  

Relativně důleţitá je i parlamentní diplomacie, a to zejména podpora českých firem 

v zahraničí, tedy ekonomická oblast. 

Toliko ke shrnutí výsledků našeho více neţ ročního výzkumu v Senátu. V závěru se 

můţeme vrátit k poznámce Václava Havla, kterou jsme uzavírali kapitolu o stylu 

Senátu, tedy „Nejprve je touha po Senátu …a pak se teprve hledají rozumné důvody pro 

jeho existenci.“
107

 Vznik Senátu opravdu nebyl důstojný ani lehký, ale můţeme 
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Poslanecké sněmovny), in: Kysela, Jan: Senát Parlamentu České republiky v historickém a mezinárodním 
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konstatovat, ţe Senát svůj důvod existence našel, a to zejména po vstupu České 

republiky do Evropské unie. Toto je oblast, kde je český Senát známý a respektovaný. 

Dolní komora parlamentu se dlouho v této oblasti téměř vůbec neangaţovala, Senát měl 

tedy moţnost vyniknout a této šance se chopil velice kvalitně. Doufáme, ţe si český 

Senát povede dál tak úspěšně a ţe se evropskou agendou začnou zabývat hlouběji i jiné 

komory členských států a tím ţe se posílí vliv i českého Senátu.  

 

Summary 

This thesis deals with the functioning of the Czech Senate and its role in the 

international relations of the Czech Republic.  

In the first part we introduced the possibilities of Czech senators in the area of 

international relations, especially as regards the European Union. 

In the second part we dealt with the same questions, however, we used a different 

method and as a result we could define the difference between theoretical description 

and real working of the Senate.  

Concerning the first part of our research, the style of Senate, we found out that the 

information from the literature is not valid any more. The conception of „the Senate as a 

club“ was well-grounded in the beginning of the Senate, but after years of troublefree 

working a lot has changed and senators do not see themselves only as members of the 

Senate, but also as members of their political party. Despite this the relations in the 

Senate and the general atmosphere here is still better than in the Chamber of Deputies. 

However, we need to keep in mind that all senators are elected as strong personalities, 

therefore Senate is strongly dependant on its members and it is complicated to make 

generally valid conclusions.  

In analyzing the functioning of the Senate, we examined in more detail two committees, 

the Committee on EU Affairs and the Committee on Foreign Affairs, Defence and 

Security. Both these committees have in their agenda international relations, but there 

are big differences as regards the approach of the senators to their work and also the 

style of leadership. 

Next, we dealt with the unconstitutional activities of the Senate and their role in the 

international relations of the Czech Republic. The conferences and seminars are in 

general useful, because they create an area for discussion. 
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The third problem dealt with in this thesis was the role of the Senate in the European 

agenda. The Czech Senate is said to be very active in the communication with the 

European Commission, although the feedback from the EU is poor. The role of the 

Lisbon Treaty in position of national parliaments is not explicit. There are some 

instruments which are supposed to support the voice from member states, however, the 

experience of the Czech Senate shows that their usage is very limited. The role of the 

Foreign Relations Department of the Senate Chancellery is very big as regards the 

activity of the Senate in European agenda. 

Finally we explained that the role of the Czech Senate in international relations is rather 

restricted. This policy is made by the Government and the Senate can influence the form 

of the Czech foreign policy just slightly. The role of parliamentary diplomacy is quite 

important, but especially in supporting of the Czech companies abroad.  

In conclusion we want to stress that although the role of the Senate was challenged from 

the very beginning, we are persuaded that the Senate is in the area of European agenda 

unsubstitutable. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Usnesení Senátu PČR a rozbor jeho odrazu v postojích vlády a 

Komise 

 

K 038/07 - Sdělení  Komise Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů  

Cesta ke komplexní dohodě o změně klimatu v Kodani 
 

[projednal VEU a VUZP] 

157. usnesení Senátu z 6. schůze dne 6. května 2009 

Senát 

 

I.  

1. p o v a ž u j e 

důkladnou přípravu společné pozice EU pro konferenci o změně klimatu v 

Kodani za cíl politiky EU pro letošní rok; 

 

2. v n í m á 

důleţitost role, kterou při přípravách konference v Kodani sehrává 

předsednictví EU; 

 

II. 

a) a p e l u j e 

na vládu, aby se v průběhu celého letošního roku aktivně a konstruktivně 

nadále podílela na přípravě pozice EU na toto důleţité jednání; 

 

b) v y j a d ř u j e 

uspokojení nad skutečností, ţe ČR plní své závazky v rámci Kjótského 

protokolu; 

 

c) v í t á 

snahu Komise o to, aby si Evropská unie udrţela vedoucí pozici v oblasti 

světového boje se změnou klimatu; 

  

d) p o v a ž u j e 

brzké dořešení finanční stránky příspěvku EU a rozdělení nákladů mezi její 

členské státy za důleţitou podmínku pro včasné doladění společné pozice 

EU; 

 

e) v y j a d ř u j e  

politování nad tím, ţe sdělení Komise není v otázce financování 

konkrétnější; 

 

f) a p e l u j e 

na příslušné formace Rady EU, aby co nejdříve dořešily finanční otázky 

potřebné k finalizaci postoje EU před konferencí v Kodani; 
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g) v y j a d ř u j e 

obavu, aby se v rámci poskytování financí rozvojovým státům na boj se 

změnou klimatu nesniţoval objem poskytované rozvojové spolupráce ze 

strany členských států; 

 

h) a p e l u j e 

na Komisi, aby důsledně odlišovala finance poskytované rozvojovým zemím 

v rámci standardní rozvojové spolupráce a finance, které bude EU 

poskytovat rozvojovým zemím pro boj se změnou klimatu; 

 

i) v y z ý v á 

Komisi, aby následně důsledně sledovala a kaţdoročně vyhodnocovala 

plnění závazků, které jednotlivé členské státy EU a Evropská unie jako celek 

přijmou na konferenci v Kodani; 

 

III. 

 ž á d á 

vládu, aby jej informovala o tom, jakým způsobem toto stanovisko 

zohlednila, a o dalším vývoji projednávání; 

 

 p o v ě ř u j e 

předsedu Senátu, aby toto usnesení sdělil Evropské komisi. 

 

 

Odraz usnesení Senátu v postoji vlády: 

Usnesení Senátu se v tomto případě obracelo především na Evropskou komisi. Vládě 

ČR byl kromě standardního poţadavku na další informování Senátu určen pouze jeden 

bod, kterým Senát apeloval na aktivní roli české vlády v přípravách na kodaňské 

jednání. V tomto případě se navíc jednalo o komunikační dokument, k němuţ vláda 

nepřipravuje instrukce pro jednání pracovních skupin. Zohlednění pozice Senátu 

v postoji vlády nelze v tomto případě tedy jednoznačně vysledovat.  

 

 

Výsledek rozhodování Rady EU: 

Rada se přípravou na konferenci v Kodani zabývala na více zasedáních. Problematiku 

projednávali nejen ministři ţivotního prostředí, ale například i ministři financí, kteří 

diskutovali mimo jiné finanční moţnosti angaţmá Evropské unie při přijímání závazků 

v oblasti změny klimatu. Tato jednání směřovala k vytvoření finální pozice Evropské 

unie před kodaňskou konferencí. Ta ovšem nepřinesla, navzdory očekáváním, kromě 

nezávazné deklarace a příslibů dalších jednání, ţádné hmatatelné výsledky. 

 

Komunikace s Komisí: 

Senátní usnesení bylo přijato 6.5.2009. Reakce Komise byla Senátu doručena aţ po pěti 

měsících 7.10.2009. Komise v úvodu svého dopisu děkuje za usnesení s tím, ţe se 

v případě sdělení jednalo o první krok k vytvoření společné pozice EU ke všem 

významným aspektům kodaňské dohody. Reakce Komise je poměrně obecná, spíše 

pouze opakuje obavy a doporučení Senátu, které povětšinou sdílí nebo bere na vědomí. 

O variantu, ţe by Komise v některém z bodů konkrétně a detailněji reagovala na podnět 

Senátu, například se snahou vyvrátit jeho obavy, se v tomto případě rozhodně nejedná. 
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Příloha č. 2: Příklad odpovědi Evropské komise na usnesení Senátu PČR 
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Příloha č. 3: Fotografická dokumentace
110

 

 

 

Fotografie 1 – Zasedání VEU v Černínském salonku s návštěvou maďarského 

velvyslance a europoslankyní Brzobohatou.  

 

Fotografie 2 – Zasedání VEU v Černínském salonku s návštěvou Wolfa Klinze a jeho 

kolegů z CRIS. 

 

Fotografie 3 – Konference o biodiverzitě v Hlavním sále Valdštejnského paláce. (U 

mikrofonu stojí bývalý senátor Moldan.) 

 

Fotografie 4 – Během konference mají senátoři moţnost získávat informace i na 

informačních tabulích v předsálí.  

 

Fotografie 5 – Po konferenci je pro hosty připraveno pohoštění. I během občerstvování 

se je ale tématem hovoru probíraná problematika.  

 

Fotografie 6 – Chodba ve Valdštejnském paláci s fotografiemi všech předsedů Senátu.  

 

Fotografie 7 – Připomenutí vstupu České republiky do NATO v Senátu.  

 

Fotografie 8 – Čeští senátoři na setkání s Marošem Šefčovičem.  

 

Fotografie 9 – Valdštejnova pracovna v Senátu PČR chvíli před zahájením schůzky 

s eurokomisařem Marošem Šefčovičem.  

 

 

                                                 
110

  Autorem všech fotografií je Michaela Stachová. 
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Fotografie 9 


