
Události v Senátu 

Schůze Senátu 

V období od začátku srpna do konce roku se 
uskutečnilo na půdě Senátu celkem 6 schůzí. 
Senátor Radko Martínek v tomto období nechyběl 
ani na jedné z nich. Jednotlivé hlasování pana 
senátora Martínka naleznete na jeho 
internetovém profilu na stránkách Senátu: 
www.senat.cz 

Vystoupení na říjnové schůzi 

Na říjnové schůzi senátor vystoupil celkem ke 
třem zákonům. Prvním byl zákon o cestovním 
ruchu, kde hovořil o neadekvátním přístupu ze 
strany pojišťoven.  
 
Dalším výstup senátora byl k návrhu zákona, 
kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře 
regionálního rozvoje, jehož byl zpravodajem. Ve 
svém projevu doporučil schválit projednávaný 
návrh zákona ve znění postoupeném PS 
Parlamentu ČR. Dle jeho slov návrh zákona řeší 
bezesporu významný problém ČR, jímž jsou 
zásady, podle kterých se má řídit regionální 
rozvoj. Má tedy přímý dopad na činnost měst, 
obcí a krajů ČR 
 
Třetí, a také nejvýraznější projev, pronesl 
k zákonu o registru smluv. Pan senátor vstoupil 
do rozpravy jako první. Úvod projevu senátora 
Martínka k zákonu:  

„Ušlechtilým záměrem je ho tvůrců bylo 
bojovat proti korupci tím, že se zveřejní úplně 
všechny smlouvy, objednávky, faktury vydávanou 
celou veřejnou správou a jí zřizovanými 
organizacemi na speciálně a k tomu účelu 
vytvořenému registru smluv. Zákon, který máme 
před sebou, však tento záměr nenaplňuje ani 
náhodou. Protože jsou z něj vyňaty nejdůležitější 
centrální instituce a státem zřizované organizace, 
jako např. překvapivě ČEZ. Úlitbou za to je  
 

 
skutečnost, že jsou vyňaty obce do 5 tisíc 
obyvatel.“ 
 
Dále ve svém projevu zmínil zkušenosti ze služební 
cesty v Rakousku a na Slovensku. 

„Zatímco na Slovensku nás podrobně 
seznamovali s tím, jak zákon funguje, či spíše 
nefunguje, v Rakousku na nás jen nevěřícně zírali. 
Když konečně pochopili, na co se jich ptáme, tak 
jediné odpovědi byly: Nemožné, nemyslitelné, 
neuskutečnitelné. Jako příklad bych snad použil 
názor starosty jednoho z rakouských 
desetitisícových měst: Žijeme přece v tržním 
hospodářství. Já jako starosta jsem povinen 
zajistit, aby městem zřizované podniky v 
konkurenčním boji ustály. Pokud bych udělal něco 
takového, jak naznačujete, tak neuspěji.“ 
 
Pozastavil se nad funkcí centrálního registru, o niž 
je přesvědčen, že slouží především pro to, aby se 
pro některé stal dobrým byznysem, to zejména 
pro ty, kteří chtějí na informacích vydělávat. 
Zmínil organizaci Rekonstrukce státu, která je dle 
jeho slov hlavním hlasatelem tohoto zákona, 
řízena organizací Frank Bold, známou spíše pod 
názvem Ekologický právní servis. Ta je dotována 
lidmi jako je pan Jančura (Student agency), 
kterému by eventuálně zveřejněné informace o 
konkurenci mohly pomoci.  
 
V závěru se ještě vyjádřil o dvou vážných 
důvodech, které ho vedly k navrhnutí zamítnutí 
tohoto zákona. 

„Za prvé, neustále si stěžujeme, že lidé 
nemají zájem o politiku, a to ani na komunální 
úrovni, že nechodí k volbám. Ale jak mají lidé 
chodit k volbám a proč, když centrum a 
zákonodárné sbory se čím dál více domnívají, že je 
třeba obcím, krajům a městům všechno 
nadiktovat, a zastupitelstva se tak fakticky stávají 
jen vykonavateli cizí vůle. Mají tak stále zmenšující 
se prostor pro to, aby mohli sami rozhodnout. 
Např. i o tom, že budou veškerou svou činnost 
zveřejňovat na svém webu, tak, aby se odlišili od 
politické konkurence nebo od praxe v sousední 
vesnici. Za druhé, všehubící byrokracie a 
administrativní náročnost zabíjí aktivitu lidí a 
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jejich iniciativu. Tento zákon jen přidává další 
povinnosti a obce, města a kraje tak budou muset 
informace o výsledcích své práce posílat vedle 
desítek míst, kam je musí posílat už teď, ještě na 
další. Aniž by to mělo pro ně jakýkoli praktický 
smysl. Proto navrhuji zamítnutí tohoto zákona.“ 

Uprchlická krize 

V rámci listopadové schůze byl na pořadu zákon o 
pobytu cizinců na území ČR. Pan senátor reagoval 
na vystoupení svých kolegů. 

 „Já si myslím, že ten zákon, tak jak je sem 
předložen Poslaneckou sněmovnou, je naprosto v 
pořádku. A domnívám se, že nikdo z nás by neměl 
souhlasit s tím, aby se po území České republiky 
potulovali lidé, o kterých nic nevíme. A jestliže tady 
někdo chce požádat o politický azyl, a má pro to 
důvod, tak musí strpět, že stát, který ho přijme, tak 
udělá všechny kroky pro to, aby si ověřil, že 
důvody, proč mu poskytuje azyl, jsou skutečně 
pravé.“ 
 
Vyzval EU, aby bránila svoje hranice před přílivem 
uprchlíků a zdůraznil velikost zkoušky, před kterou 
stojí.  

Zákon o rozpočtovém určení daní 

Posledním bodem jednání 15. schůze Senátu se 
stala novela zákona o rozpočtovém určení výnosu 
některých daní územním samosprávným celkům. 
Rozprava k této novele byla nejen věcná, ale 
chvílemi i bouřlivá a nakonec i velmi rozsáhlá. 
Senátoři pak přijali k této novele několik 
pozměňovacích návrhů a tak je osud tohoto 
zákona opět plně v rukách Poslanecké sněmovny. 
 
Zákon uvedl ministr financí Andrej Babiš a pan 
senátor, jakožto zpravodaj tisku Výboru pro 
územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 
a také jako zpravodaj Stálé komise pro rozvoj 
venkova, přednesl znění daných usnesení. 
Posteskl si nad časovou tísní, ve které se senátoři 
nachází, protože ač byl návrh zákona předán PS 
v únoru 2014, dostal se do Senátu až začátkem 
prosince 2015. Během své řeči před zahájením 
rozpravy ještě vyjádřil svůj nesouhlas s usnesením 
výboru a komise, jejichž je sám členem. Sám 
potom v rozpravě přednesl návrh svých 
pozměňovacích návrhů, které byly po dlouhé 

diskusi podpořeny řadou senátorů a také 
samotným ministrem. Pozměňovací návrhy pana 
senátora Martínka byly nakonec Senátem přijaty. 

Výbor pro regionální rozvoj, 

veřejnou správu a životní 

prostředí 

Schůze VUZP - 20. říjen 

V úterý 20. října zasedal Výbor pro územní rozvoj, 
veřejnou správu a životní prostředí, na kterém byl 
pan senátor Martínek zpravodajem Vládního 
návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 
Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další zákony. 
Zákon byl Senátem schválen 22. 10. 2015 a týden 
později podepsán panem prezidentem. 

Schůze VUZP – 25. listopadu 2015 

Ve středu 25. listopadu se konala 16. schůze 
VUZP. Tentokrát byl pan senátor Martínek 
zpravodajem Návrhu zákona, kterým se mění 
zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení 
výnosů některých daní územním samosprávným 
celkům a některým státním fondům (zákon o 
rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších 
předpisů. Tento návrh zákona byl do z PS do 
Senátu doručen 6. listopadu a ten jej zařadil na 
pořad 15. schůze Senátu 2. prosince. Ten 3. 
prosince vrátil návrh zákona zpět do PS 
s pozměňovacími návrhy a doprovodným 
usnesením. 17. prosince prezident návrh zákona 
podepsal. 

Komise pro rozvoj venkova 

1. prosince se uskutečnila 5. schůze Komise pro 
rozvoj venkova, kde byl pan senátor zpravodajem 
již dříve zmíněného návrhu zákona, kterým se 
mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém 
určení výnosu některých daní územním 
samosprávným celkům a některým státním 
fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

Listopadové zasedání Senátu 



Ostatní akce v Senátu 

V Senátu se předávaly literární ceny 

Ve starobylých prostorách Zaháňského salónku 
Valdštejnského paláce se udělovaly literární ceny 
Petra Jilemnického za díla z oblasti literatury faktu 
a tomuto žánru vzdali hosté poctu. Setkání se 
konalo pod záštitou místopředsedkyně Snátu 
Miluše Horské a senátora Petra Šilara.  Mezi 
pozvanými spisovateli a hosty usedl senátor 
Radko Martínek, dlouholetý příznivec tohoto 
žánru, který předával Cenu Petra Jilemnického.  

Pamětní list z rukou senátora Martínka převzal 
Milana Daněk za knihu o dálkových bězích 
nazvanou Ti, kteří utíkají pěšky. Literatura faktu 
jako svébytný literární žánr, který se utváří na 

pomezí literatury odborné a umělecké, patřila i 
patří k oblíbené četbě senátora Martínka, 
vystudovaného historika.  Tuto výroční poctu 
literatuře faktu považuje za vhodnou příležitost, 
jak bilancovat celoroční úsilí autorů, vydavatelů a 
měst zapojených do tohoto hnutí. 

Starostové z Moravskotřebovska v 

Senátu 

V pondělí 26. října navštívili senátora Radko 
Martínka v sídle Senátu P ČR současní i bývalí 
starostové Moravskotřebovska. Pan senátor 
starosty nejen provedl budovou Senátu, ale i 
podal vyčerpávající komentář k celé prohlídce. 
Společně pak pohovořili v salonku a dali si malé 
občerstvení. Dále pak následovala ještě společná 
prohlídka Prahy a cesta domů. 

  

Předávání literárních cen 

Návštěva starostů v Praze 

 

Senátor Radko Martínek zve na výstavu 
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Říjen 

Biskupické kaléšek 3.10.2015 

Již posedmnácté se v Biskupicích konal festival 
slivovice a ani tentokrát si tuto příležitost 
nenechal 
ujít 
senátor 
Radko 
Martínek, 
hejtman 
Martin 
Netolický 
a další 
hosté. 
Slavnost 
navštívila ministryně práce a sociálních věcí 
Michaela Marksová Tominová. Letošní ročník byl 
zahájen slavnostním otevřením nových prostor, a 
to novou společenskou budovou a novým 
pódiem. Byl připraven bohatý doprovodný 
program a již tradiční závod velocipedů, také 
tombola a občerstvení. 

125. Velká pardubická 

V neděli 11.10.2015 se v Pardubicích konal již 125 
ročník Velké pardubické, které se již tradičně 
účastní také senátor Radko Martínek.  
Nechyběl ani hejtman Pardubického kraje Martin 
Netolický, předseda Senátu PČR pan Milan Štěch 
a další významní hosté veřejného života. 

Pracovní cesta Stálé komise na 

Slovensko 

Ve dnech 5. – 9. října 2015 navštívili senátoři 
komise pro rozvoj venkova Slovensko. První den 
navštívili Ministerstvo zemědělství a rozvoje 
venkova v Bratislavě, velvyslankyni ČR ve 
Slovenské republice J. E. Livii Klausovou. V dalších 
dnech si prohlédli budovu Národní rady Slovenské 
republiky, vinařství Karpatská perla v Šenkvicích a 
zúčastnili se pracovního jednání se starostou 
Hurbanove Vsi. Dále si také prohlédli v doprovodu 
paní starostky obec Špania Dolina, která byla 
oceněna v soutěži „Dedina roku 2014“. V Banské 
Bystrici položili senátoři květiny u památníku 
Slovenského národního povstání. Ve Spišské Staré 
Vsi se zúčastnili pracovního jednání s pověřeným 
ředitelem Pieninského národního parku. Nakonec 
si prohlédli lázeňské město Szczawnica v Polsku. 

Listopad 

Technohrátky v Moravské Třebové 

Slavnostní zahájení Technohrátek ve dvoraně 
Městského muzea v Moravské Třebové bylo 
stylové. Účastníky ze šesti základních škol ze 
Svitavska a Orlickoústecka přišli pozdravit a 
motivovat senátor Radko Martínek, náměstkyně 
hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová, 
starosta města Miloš Izák, vedoucí odboru školství 
Krajského úřadu Pardubického kraje Martin Kiss a 
ředitel kontaktního pracoviště Úřadu práce ve 
Svitavách Jan Tesař. 
„Technické, stavební a odborné profese jsou 
velice perspektivní a všem školákům je vřele 
doporučuji. O takto kvalifikované zaměstnance je 
na pracovním trhu stále velký zájem a navíc jsou 
tyto obory také dobře placené," uvedl ve svém 
krátkém vystoupení senátor Radko Martínek. 
Organizátoři TECHNOhrátek ve spolupráci s 
vedením střední školy připravili v tradiční 
manuální části akce ve třech areálech seznámení 
se šesti obory – hotelnictví, kuchař-číšník, sociální 
činnost, bezpečnostně právní činnost, klempíř, 
pokrývač. 

Jabkancová pouť 2015 

Každý rok se v listopadu koná v České Třebové 
před 

chalupou U 
kostelíčka 

Jabkancová 
pouť. 

Tradiční 
pouť, na 
které se 
pečou a 

prodávají 
oblíbené 

jabkance (bramborové placky plněné tvarohem a 
posypané cukrem) pořádá Spolek od sv. Kateřiny. 
Jabkance se prodávají již od rána, hlavní program 

Akce v regionu 

Akce se těšila hojné účasti 
Mladí učni při demonstraci své práce 

Pan senátor při výrobě jabkanců 
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pouti začíná odpoledne. O zábavu se na 
prostranství před chaloupkou stará purkmistr s 
policajtem, po nich vystupují jabkancoví umělci se 
svými písničkami a scénkami. Letošní jubilejní 55. 
ročník navštívil již tradičně i senátor Radko 
Martínek společně s hejtmanem Pardubického 
kraje Martinem Netolickým. 

Návštěva prezidenta Miloše Zemana 

Ve dnech 2. až 4. listopadu navštívil náš kraj 
prezident Miloš Zeman, kterého doprovázel také 
senátor Radko Martínek. Třetí den přijel pan 
prezident navštívit město Svitavy, kde se setkal s 
představiteli města, v multifunkčním centru 
Fabrika proběhlo setkání s občany města. Dále 
prezident Zeman společně se senátorem 
Martínkem poklepali na základní kámen nové 
budovy firmy INA Schaeffler CZ a slavnostně 
otevřeli zrekonstruovaný hotel Slavia v centru 
města. 

Setkání podnikatelů Pardubického 

kraje 

V pondělí 9. listopadu 2015 v Poličce v Tylově 
domě uskutečnilo setkání podnikatelů se zástupci 
Hospodářské komory, krajského úřadu, města 
Poličky a dalších. Tohoto setkání se zúčastnil také 
senátor Radko Martínek. Zástupci největších 
zaměstnavatelů Pardubického kraje si vyměnili 
názory, zkušenosti a náměty. V pondělí 9. 
listopadu 2015 v Poličce v Tylově domě 
uskutečnilo setkání podnikatelů se zástupci 
Hospodářské komory, krajského úřadu, města 
Poličky a dalších. Tohoto setkání se zúčastnil také 
senátor Radko Martínek. Zástupci největších 
zaměstnavatelů Pardubického kraje si vyměnili 
názory, zkušenosti a náměty. 

Prosinec 

Okresní konference ČSSD Svitavy 

V úterý 1. 12. 2015 se konala Okresní konference 
ČSSD ve Svitavách. Hlavním bodem programu byla 
volba kandidátů do krajského zastupitelstva v 
roce 2016 za okres Svitavy. Na lídra kandidátní 
listiny byl navržen za okres Svitavy JUDr. Martin 

Netolický, Ph.D. Konference se zúčastnil také 
senátor Mgr. Radko Martínek, místopředseda 
ČSSD pro hospodaření Ing. Martin Starec, 
poslanec MUDr. Pavel Havíř, předseda OVV ČSSD 
Svitavy Miloš Horáček, poslanec JUDr. Jan 
Chvojka, předseda KVV ČSSD Pardubice MUDr. 
Pavel Svoboda, hejtman Pardubického kraje JUDr. 
Martin Netolický, Ph.D. a další hosté. 

Valná hromada KSH Pardubického 

kraje 

V restauraci 
Měšťanská 

beseda na 
Seči se 11. 

prosince 
2015 konala 

valná 
hromada 

Krajského 
sdružení 

hasičů Pardubického kraje, na kterou se přijel 
podívat i senátor Radko Martínek. 

Schůze Klubu seniorů ve Svitavách 

V pátek 4. prosince 2015 navštívil výroční schůzi 
klubu seniorů senátor Radko Martínek a poslanec 
Pavel Havíř. Senioři nejdříve vyslechli od obou 
členů Parlamentu ČR aktuální informace a 
problémy a posléze měli otázky k nejrůznějším 
tématům ze zdravotnictví i otázky k migraci a 
další, proběhla dlouhá diskuze, senioři vyjádřili 
své názory a přání. 

Návštěva města Lanškroun 14. 12. 

2015 

Senátor Radko Martínek společně se starostou 
města Radimem Vetchým a místostarostou 
Bohumilem Bernáškem navštívili základní školu na 
ulici Dobrovského v Lanškrouně. V doprovodu 
paní ředitelky Dany Krátké a zástupce ředitele 
Pavla Reslera si prohlédli školu a prodiskutovali 
plány školy do budoucna. Dalším cílem návštěvy 
byla nástrojárna a lisovna firmy Forez s.r.o. Jedná 
se o výrobce kovových i plastových dílů pro 
automobilový a elektrotechnický průmysl. 
Společnost byla založena v roce 1996 a daří se jí 
držet svůj růst a dynamiku vytváření pracovních 
míst. Společnosti nabízí studentům podporu v 
jejich cestě za zvoleným technickým povoláním a 
absolventům uplatnění se v zajímavém a 
dynamicky se rozvíjejícím oboru výroby 
automobilových komponentů. 

Diskuse s panem prezidentem 

Projev pana senátora 
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Tradiční návštěva dětských domovů 

21. 12. 2015 

Tak jako každý rok i letos navštívil dětské domovy 
ve svém volebním obvodě senátor Radko 
Martínek. Seznámil se s úspěchy, ale i s problémy, 
s kterými se dětské domovy potýkají a nabídl 
pomoc při řešení. Dětskému domovu v Poličce a 
Dětskému centru ve Svitavách věnoval finanční 
dar a Dětskému domovu v Moravské Třebové 
pravidelně zasílá svoji finanční odměnu za funkci 
zastupitele města Moravská Třebová.    Návštěva základní školy v Lanškrouně 


