29. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 17.07.2017 do
24.07.2017

pondělí 17.07.2017 10:00 - 16:00
Jednací sál (VP-A)
Studentská konference v rámci letní školy na téma řešení konfliktů podle vzoru OSN (AIPES)
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost uspořádal v pondělí 17. července 2017 již 5. ročník
mezinárodní studentské konference v rámci Letní školy mezinárodních studií (AIPES). Jednacím jazykem byla
angličtina. Studenti z různých světových univerzit se věnovali řešení aktuálních konfliktů podle vzoru OSN.
Letošním hlavním tématem byla rekonstrukce Iráku. Pro studenty je tato zkušenost velmi prospěšná s
ohledem na jejich budoucí profesní zaměření.

úterý 18.07.2017 09:00 - 14:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
12. schůze Výboru pro hospodářství , zemědělství a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 18.07.2017 10:00 - 14:00
Černínský salonek (KP)
12. schůze Výboru pro záležitosti EU
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

úterý 18.07.2017 10:00 - 14:00
Zaháňský salonek (VP-C)
7. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

úterý 18.07.2017 10:15 - 12:30
Zelený salonek (KP)
6. schůze Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova (2. část)
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 18.07.2017 13:30 - 14:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
5. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

úterý 18.07.2017 14:00 - 17:00
Jičínský salonek (VP-A)
Zasedání Senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

úterý 18.07.2017 16:30 - 17:30
Zaháňský salonek (VP-C)
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Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

úterý 18.07.2017 17:00 - 18:30
Chodba místopředsedů (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Z Boskovic do Prahy městy i krajinou"
pořádá/spolupořádá: senátorka Ing. Jaromíra Vítková

úterý 18.07.2017 17:30 - 20:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Zasedání klubu STAN

úterý 18.07.2017 17:30 - 20:00
Zelený salonek (KP)
Zasedání SK ČSSD
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

úterý 18.07.2017 18:30 - 21:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

úterý 18.07.2017 19:00 - 21:30
Hlavní sál (VP-C)
Summer Music Festival 2017
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Jaroslav Kubera

středa 19.07.2017 08:00 - 09:00
Místnost č. 248 (VP-C)
6. schůze Stálé komise pro práci KS
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

středa 19.07.2017 08:30 - 09:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing ministra vnitra Milana Chovance

středa 19.07.2017 08:30
Místnost č. 352 (VP-C)
9. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
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středa 19.07.2017 09:00
Jednací sál (VP-A)
8. schůze Senátu

středa 19.07.2017 10:00 - 10:20
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD k aktuální legislativě
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

středa 19.07.2017 10:30 - 11:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ODS k aktuální legislativě
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

čtvrtek 20.07.2017
Jednací sál (VP-A)
Pokračování 8. schůze Senátu - čas bude upřesněn

Na dvoudenní červencové schůzi projednali senátoři 57 tisků. Trojici zákonů navrhli opravit, schválili mezi
jinými více peněz pro hasiče a policisty nebo vyšší daňové úlevy pro dárce krve a kostní dřeně, možnost
kontrolorů České obchodní inspekce používat skrytou identitu, zákaz kožešinových farem v ČR, navýšení
dávek při dlouhodobé nemoci nebo vojenskou misi v Pobaltí. Projednali také plán Evropské komise na budoucí
vývoj EU: Vláda by měla podle Senátu stanovit jasný plán pro zavedení eura v Česku. Shodli se také na
seznamu návrhů na státní vyznamenání, který s 26 jmény posílají prezidentovi. Další schůze Senátu se
očekává v polovině srpna.

čtvrtek 20.07.2017 17:00 - 18:00
Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)
Vystoupení kapely Elixír v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

pátek 21.07.2017
Jednací sál (VP-A)
Pokračování 8. schůze Senátu - čas bude upřesněn

sobota 22.07.2017 19:00
Panský dvůr, Telč
Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní slavnostního koncertu profesorů v rámci 23.
ročníku Francouzsko-české hudební akademie.
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