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Milí přátelé,
půlka prázdnin je za námi 
a mnozí si užívají krásné-
ho počasí k rekreaci. Se-
nát však pracuje naplno, 
a s ním samozřejmě i jeho 
výbory a podvýbory. Proto 
Vám opět přináším sou-
hrn toho nejdůležitějšího, 
co se událo v minulém mě-
síci.

Užívejte si sluníčka a po-
klidné prázdninové poho-
dy.

Vaše

 Hana Žáková

senátorka za Třebíčsko

Senátorský klub
Starostové a nezávislí

Senát schválil mnou předložený návrh

Třiadvacátého července se konala 25. schůze Senátu a já pro vás mám přehled toho 
nejdůležitějšího:

• Přivítali jsme nově zvoleného senátora Hynka Hanzu, který složil slib a nahradil 
tak místo po zesnulém Jaroslavu Kuberovi.

• Schválili jsme kompenzační bonus pro osoby pracující na DPP a DPČ za podmínky, 
že byli po určitý čas plátci nemocenského pojištění a nevykonávají jiné zaměstnání 
(s výjimkou pěstounů a dobrovolných pracovníků pečovatelské služby).

• Schválili jsme jednorázový kompenzační bonus pro obce ve výši 1250 Kč na obyva-
tele z důvodu výpadku v rozpočtech obcí a měst během koronavirové krize a sou-
časně jsme ve druhém čtení schválili senátní návrh zákona o kompenzačním bo-
nusu, kde žádáme vládu o vyplacení jednorázové podpory pro kraje ve výši 500 Kč 
na obyvatele.

• Schválili jsme návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021.
• Schválili jsme novelu zákona o silniční dopravě, která zapracovává předpisy EU 

a která se zabývá především dodržováním přestávek a dob odpočinku řidičů, kon-
trolou dodržování těchto přestávek, vydáváním karet podniku a změnou trestní 
způsobilosti (viz též str. 2).

• Schválili jsme usnesení našeho Výboru pro záležitosti EU, které se věnuje situa-
ci před prezidentskými volbami v Bělorusku v souvislosti s vazebním stíháním 
prezidentských kandidátů krátce po ohlášení kandidatury, což vzbuzuje vážné po-
chybnosti o demokratické regulérnosti volebního procesu (viz též str. 2). 

• Těší mě, že plénum schválilo moje usnesení týkající se Facility na podporu oživení 
a odolnosti a nástroj pro technickou podporu. Mrzí mě však skutečnost, že při vy-
jednávání na Evropské radě převážil důraz na dosažení ambiciózní dohody na čís-
lech a demonstraci jednoty EU nad koncepčnějším a důsledným přístupem. Tedy, 
že se jednalo pouze o výši finanční podpory, a ne o jasné představě o jejím využití.

(Pokračování na straně 2)

Na 25. schůzi Senátu jsme přivítali našeho nového kolegu, pana Hynka Hanzu, který byl zvolen za teplický obvod.
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Práce v Senátu a ve volebním obvodu

Šestnáctého července proběhla další schůze Výboru pro 
záležitosti EU. Zabývali jsme se aktualizovaným návrhem 
víceletého finančního rámce (VFR) na období 2021-2027 
a balíčkem návrhů na zmírnění dopadů pandemie CO-
VID-19, o nichž poté mimořádně jednala Evropská rada.

V této souvislosti podporujeme úsilí vlády ČR o vyváže-

nější pravidla pro rozdělení finančních prostředků mezi 
jednotlivé státy. Ta současná berou jako hlavní faktor míru 
nezaměstnanosti v posledních letech, což pro ČR není vý-
hodné. Vláda by měla neprodleně zahájit v dialogu s par-
lamentem, sociálními partnery a reprezentací regionální 
a místní samosprávy přípravu na čerpání evropských pro-
středků, a hlavně pracovat na zjednodušení administrace 
žádostí.

Vláda by podle nás měla prosazovat zařazení jaderné 
energetiky mezi tzv. čisté zdroje energie pro účely přípravy 
plánu na podporu oživení a odolnosti. Mělo by být umožně-
no za zvýhodněných podmínek financovat společné investi-
ce členských států. Žádáme proto vládu, aby se při přípravě 
plánů koordinovala též se sousedními státy a projednala 
s nimi možnosti spolupráce.

Závěrem jsme se krátce dotkli situace před prezidentský-
mi volbami v Bělorusku, které se budou konat 9. srpna 2020. 
Znepokojuje nás především v souvislosti s vazebním stíhá-
ním prezidentských kandidátů krátce po ohlášení kandida-
tury, což vzbuzuje vážné pochybnosti o demokratické re-
gulérnosti volebního procesu a brání procesu přibližování 
k EU.

(Pokračování ze strany 1)
• S pozměňovacími návrhy jsme do Poslanecké sněmov-

ny vrátili návrh tzv. liniového zákona, který má zrych-
lit přípravu výstavby dálnic a další strategické infra-
struktury (viz níže).

• Vzali jsme na vědomí výroční zprávy Úřadu pro ochra-
nu osobních údajů za rok 2019, Nejvyššího kontrolní-
ho úřadu za rok 2019, Zprávu o vývoji EU za rok 2019, 
Informaci vlády o výsledcích jednání Evropské rady, 
Rozpočtovou strategii sektoru veřejných institucí na 
léta 2021-2023 a Konvergenční program ČR.

• Vyslovili jsme souhlas k ratifikaci Úmluvy o zákazu 
vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemic-
kých zbraní a o jejich zničení a také souhlas s ratifika-
cí změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu 
ve sportu (Příloha I obsahuje seznam zakázaných lá-
tek a metod dopingu).

• Zároveň jsme vyslovili souhlas k prodloužení doby pů-
sobení Britského vojenského poradního a výcvikové-
ho týmu v České republice na území České republiky 
a také k působení sil a prostředků rezortu Minister-
stva obrany v zahraničních operacích v letech 2021 
a 2022 s výhledem na rok 2023.

Podrobnosti na www.senat.cz.
Příští schůze se koná 12. srpna.

Výbor pro záležitosti EU žádal
po Evropské radě lepší pravidla 

Senát schválil mnou předložený návrh

Senátor Hynek Hanza je primátorem Teplic, kde byl v doplňovacích volbách 
zvolen za zesnulého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu. Na snímku s jeho 
nástupcem Milošem Vystrčilem.

Na Výboru pro záležitosti EU jsme také jednali o nadcházejících 
prezidentských volbách v Bělorusku, které proběhnou 9. srpna.
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Práce v Senátu a ve volebním obvodu

Osmého července se konala 11. schůze senátního Podvýbo-
ru pro dopravu a energetiku. Ač byly na programu „pouze“ 
tři body, jejich projednání nám zabralo celé dopoledne. Zača-
li jsme novelou zákona o silniční dopravě, která zapracovává 
předpisy EU a která se zabývá především dodržováním pře-
stávek a dob odpočinku řidičů, kontrolou dodržování těchto 
přestávek, vydáváním karet podniku a změnou trestní způ-
sobilosti. Jeho schválení bylo bez větších problémů a já osob-
ně jsem ráda, že všechny složky, kterých se tato novela týká, 
ji vnímají veskrze pozitivně. Dle Ředitelství služby dopravní 

policie ČR se tímto zvýší bezpečnost silničního provozu, jeli-
kož už nebude možné manipulovat s dobou odpočinku řidi-
čů. Sdružení ČESMAD pak ve zvýšení kontrol vidí zlepšení 
konkurenceschopnosti dopravních společností, které před-
pisy dodržují. Ředitelství silnic a dálnic rovněž vítá zvýše-
ní bezpečnosti silničního provozu a přislíbilo rozšířit počet 
odpočívadel, aby usnadnilo řidičům dodržování přestávek.

Další bod se týkal pilotního projektu ŘSD na úpravu zele-
ně při dálnicích. Projekt byl realizován v době vegetačního 
klidu na vybraném úseku dálnice D5, kde se úplně nesetkal 
s pochopením veřejnosti. Podnět na projednání nám před-
ložil kolega senátor Miroslav Nenutil. Zástupce ŘSD pochyb-
nosti připustil a taktéž se omluvil za opodstatněné výtky.

Posledním a „nejvášnivějším“ bodem byl návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 416/2009, tzv. zákon o urychlení li-
niových staveb. Je zcela legitimní, že zákon bude vyvolávat 
emoce, ale jedním dechem dodávám, že na jeho schválení 
dlouho čekáme. Nikdo nechce pro nic za nic vyvlastňovat 
pozemky či jinak znepříjemňovat občanům jejich životy, ale 
jsou tací, se kterými není možná žádná domluva. Je však za-
potřebí dovysvětlit jednotlivými ministerstvy připomínky 
k tomuto zákonu od legislativního odboru kanceláře Senátu.

Ráda bych poděkovala všem zúčastněným za věcnou de-
batu a Radce Novákové, tajemnici podvýboru, za přípravu 
materiálů.

Podvýbor pro dopravu se zabýval
urychlením výstavby silnic 

Momentka ze zasedání podvýboru

V Senátu nás 30. července navštívili zástupci společnosti 
Korean Hydro & Nuclear Power (KHNP). Jedná se o jednoho 
ze zájemců o výstavbu nového jaderného bloku v Dukova-
nech. Záměrem setkání bylo představit společnost, informo-
vat o projektu dostavby bloku jaderné elektrárny v Dukova-
nech a prodiskutovat budoucnost jaderné energetiky v ČR.

KHNP je státem vlastněná společnost s 50letou zkušeností 
v oblasti výstavby jaderných a vodních elektráren. Pohybují 
se ve výstavbě a provozování jaderných a vodních elektrá-
ren. Jako jeden z lídrů jaderného energetického průmyslu 
jsou spolehlivým dodavatelem jaderných reaktorů a přísluš-
ných komponentů. V současnosti provozují 24 jaderných 
elektráren a dalších osm budují ve Spojených arabských 
emirátech a Koreji.

Ve společné diskusi zástupci společnosti potvrdili, že jed-
ním z principů KHNP je spolupráce s lokálními firmami a je-
jich zapojení do dodavatelského řetězce. Při výstavbě nové-
ho bloku JE Dukovany proto plánují spolupracovat s českými 

firmami. Podpora domácí komunity je pro KHNP zásadní 
a v regionu Třebíčska se již několik let angažují v dobrovol-
nických a jiných programech.

Jednání s představiteli korejské jaderné firmy
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Bylo pro mě velkou ctí zúčastnit se slavnostního nástupu 
22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou, 
které proběhlo ve čtvrtek 30. července u příležitosti 80. vý-
ročí vzniku 311. československé bombardovací perutě RAF. 
Jsem velmi ráda, že Armáda České republiky pečuje o vojen-
ské tradice, uchovává a šíří živý odkaz válečných veteránů. 
Slavnosti se zúčastnil také pan Tomáš Lom, veterán 311. čes-
koslovenské perutě RAF, kde působil jako radiooperátor a pa-
lubní střelec. Za jeho zásluhy mu byl předán Pamětní odznak 
22. základny vrtulníkového letectva. Po ukončení nástupu 
jsem měla tu čest společně s panem Lomem přestřihnout pás-
ku nově otevřené expozice věnované právě 311. bombardo-
vací peruti RAF. Stát po boku muže, který nasazoval život ve 
2. světové válce a tento týden slaví úctyhodné 96. narozeni-
ny, je nepopsatelný pocit. Je až obdivuhodné, jak s úsměvem 
na tváři a se zájmem pozoruje letecké stroje a dění kolem. 
Příjemné bylo i setkání s rodinnými příslušníky dalších let-
ců perutě, s rodinou Smrčkových a Horkých. Závěrem chci 
poděkovat veliteli letiště panu Rudolfu Strakovi za pozvání 
a všem, kteří dnes byli oceněni, za jejich dlouholetou práci. 
Poděkování patří také realizačnímu týmu včetně pilotů, kte-
ří nám zprostředkovali zážitek v podobě nízkých průletů 
nad letištěm.

Slavnostní nástup k 80. výročí 311. perutě RAF

Prater, Sachertorte, Schnitzel... nejspíš tušíte, kterou ev-
ropskou metropoli jsem 19. července navštívila. Vzpomínám 
si na slova a také přání mého táty, který často doma hovořil 
o tom, jaké by to bylo, kdyby nás mohl vzít vlakem do Vídně 
na výlet a maminku na vídeňskou kávu. Byla ovšem doba 
hlubokého míru, která se nejvíce projevovala tím, že vyces-
tovat kamkoli jinam než do spřátelených a prověřených stá-
tů nebylo možné. Když na tu dobu nyní zpětně vzpomínám, 
zdá se mi to až neuvěřitelné, v jaké pasti a ideologii jsme žili 
a vyrůstali. Tak milý táto, tam někde na nebeském nádraží, 
dnes jsem si tu kávu, sachr, Prátr (a to celé vlakem), dala i za 
tebe.

Vlakem na pravý vídeňský „sacher“
Stalo se...

Pan Tomáš Lom nyní sice slaví už 96 let, tělem i duší je však stále mladíkem. 

Do Náměště se opět na chvíli vrátily Albatrosy.

Slavnostní nástup celé 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou
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Velmi milou návštěvou mě 2. července poctil Jakub Veselý, 
student Vysoké školy polytechnické v Jihlavě, katedry ces-
tovního ruchu. V loňském roce mě oslovil, že by v rámci ba-
kalářské práce rád zpracoval užitečný materiál pro náš mik-
roregion. Vždy mě potěší zájem mladé generace o dění v jejím 
regionu. Tematicky se Kuba zaměřil na analýzu cestovního 
ruchu v ekologickém mikroregionu Horácko a možnosti jeho 

dalšího rozvoje. Kuba 
studuje dálkově při 
zaměstnání, a proto si 
jeho práce a opravdo-
vého nasazení vážím. 
Už se těším, až si celé 
dílo přečtu a následně 
předám nové před-
sedkyni mikroregio-
nu k dalšímu využití.

Milý Kubo, děkuji 
Ti za skvěle odvedené 
dílo a přeji úspěšné 
složení státnic.

Bakalářská práce 
o mikroregionu 

Z pěti ročníků jsem navštívila tři a pokaždé jsem byla nad-
šená. Řeč je o krásné akci BUĎ FÉR, která proběhla počátkem 
července v zámeckém areálu v Třebíči. Děkuji jedné z hlav-
ních organizátorek, paní Ivetě Ondráčkové, že rok co rok 
dovede s citem připravit program, který osloví a nenásilně 
zapojí do svého děje všechny věkové kategorie. Příjemným 
bonusem pro mne bylo mnoho milých setkání s přáteli. Dě-
kuji všem organizátorům, podporovatelům a vystupujícím 
za příjemně strávené nedělní odpoledne, kde název akce 
BUĎ FÉR byl naplněn bezezbytku.

Festival BUĎ FÉR se konal už popáté

Děvčata ze spolku Míša&Míša 
uspořádala módní přehlídku.

Rendez-vous na Kampě 
k výročí dobytí Bastily

Krásnou akci plnou kultury, ale i výborného jídla a pití se 
mi povedlo navštívit v polovině července, kdy se v Praze na 
Kampě konal tradiční francouzský trh Rendez-vous. Maleb-
né prostředí Kampy v kombinaci s nabídkou těch nejlepších 
francouzských delikates a stylového doprovodného progra-
mu vás pomyslně přenesou do Francie.

Letošní trhy se konaly již potřinácté a datum konání nikdy 
není zvoleno náhodně. Vždy se jedná o období kolem 14. čer-
vence. Tento den je pro Francouze významným státním svát-
kem, jímž 
si připomí-
nají dobytí 
Bastily. Tato 
událost je 
v n í m á n a 
jako konec 
starého re-
žimu a za-
čátek Velké 
francouzské 
revoluce.

Stalo se...

Na akci jsem se setkala také s Maruškou Černou a Mirkou Čermákovou.Produkci bubeníka Petra Šusora doplnila řada nadšených návštěvníků.

S Kubou Veselým a jeho bakalářskou prací Bon apetit, mes amis. Viva la France!
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Mé názory

Hana Žáková. Zpravodaj senátorky Hany Žákové informující o její práci v Senátu a ve volebním obvodu č. 53 Třebíčsko. Vychází měsíčně. Foto 
(není-li v daném článku uvedeno jinak): Senát, internet a archiv. Grafika a sazba: Milan Krčmář.

Adresa: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01  Praha 1
Obvodní kancelář v Třebíči: Každé pondělí na ulici 
V. Nezvala 2/3 (budova firmy McRAI).
Hodiny pro veřejnost:  Pondělí 1400 až 1700         
Web: www.hanazakova.cz Facebook: fb.com/hanazakovasenat
E-mail: zakovah@senat.cz Instagram: zakova.h 

Sledujte můj web www.hanazakova.cz, instagram zakova.h 
či facebook www.fb.com/hanazakovasenat, kde najdete 
aktuální články, fotogalerie a také více pozvánek na akce.

Pátého července jsme oslavili svátek 
svatých Cyrila a Metoděje, který připo-
míná jejich příchod na Velkou Moravu 
v roce 863. Povolal je k nám kníže Ras-
tislav, jenž chtěl, aby Byzantská říše, 
která tehdy sdružovala i východoslo-
vanské kmeny, do našich krajů poslala 
šiřitele víry mluvící jazykem, jemuž 
by zdejší lidé rozuměli. Už tehdy zde 
křesťanská víra byla, avšak přicházela 
k nám z území dnešního Německa. Lidé 
německým kněžím nerozuměli, pro ně 
byli „němí“, proto je nazývali Němci. 
Císař Michal III. k nám poslal bratry 
Cyrila (tehdy ještě Konstantina) a Me-

Vzpomínka na Cyrila a Metoděje

Letos 6. července tomu bylo již 605 let, co na okraji města 
Kostnice v dnešním Německu vzplála vysoká hranice. Obklo-
povala muže, který se pro své učení znelíbil tehdejším moc-
ným. Hlásal pokoru a skromnost, návrat k pravému Kristovu 
učení. Tehdejší církvi se něco takového ani trochu nelíbilo, 
a proto tohoto člověka – jenž coby kazatel pocházel z jejích 
řad – prohlásila za kacíře. Když ani poté své učení neodvolal, 
odsoudila ho k trestu smrti upálením. Tímto člověkem byl 
Čech, Mistr Jan Hus.

Asi nikdo si nedovedl představit, co jeho smrt v českých 
zemích, kde byl velmi uctíván, způsobí. Zemi zachvátila re-
voluce, jednotlivá města se bouřila a vše vyústilo v husitské 
války, v nichž se proti sobě postavili „kališníci“ a „křižáci“. 
České země, ještě před časem jeden z nejvýznamnějších států 
v Evropě, upadly do chaosu, posléze stupňovaným i zásahy 
z okolních zemí. Z rozvratu se vzpamatovávaly desítky let. 
Zároveň se ale jednalo o významný kulturní předěl, protože 
po husitských válkách se vytvořila Jednota bratrská, refor-
movaná církev, která měla značný vliv na zdejší politiku či 
literaturu.

605 let od upálení Mistra Jana Husa

Těžko tedy soudit, jak by svět kolem nás vypadal, kdyby 
Jan Hus své učení opravdu odvolal. Avšak právě jeho rozhod-
nost, neústupnost a snaha hlásat pravdu i za cenu nejvyš-
ší oběti z něj udělala symbol. Také proto k Husovi vzhlížel 
i Tomáš Garrigue Masaryk, který svou koncepci nezávislé-
ho českého státu přednesl přesně 500 let po Husově upálení, 
tedy 6. července 1915. I to je jeden z důvodů, proč Mistra Jana 
Husa ctíme dodnes.

toděje, kteří za tím účelem vytvořili 
i nové písmo, jímž by mohli víru šířit. 
Nazvali je hlaholicí (od slova glagolati, 
tedy staroslověnsky mluviti).

Vzpomeňte prosím na příchod sva-
tých Cyrila a Metoděje na Velkou Mo-
ravu – třeba tím, že v Třebíči na Kar-
lově náměstí tiše postojíte před jejich 
pomníkem, jenž byl odhalen před 135 
lety, nebo návštěvou kostela v Nových 
Syrovicích či kapličky v Bačkovicích, 
Zvěrkovicích či Kožichovicích. Anebo 
tak, že si zkusíte vyluštit, co vám sdělu-
ji v tomto obrázku (nebojte, je sice psán 
hlaholicí, ale moderní češtinou, nikoli 

staroslověnsky :-)). Na internetu je řada 
webů, kde najdete převod jednotlivých 
znaků do latinky. Vyluštění najdete na 
této straně.

Vyluštění nápisu v hlaholici na této straě:
„Moc vás zdravím. Hana Žáková“.


