7. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 13.02.2017 do
20.02.2017

pondělí 13.02.2017 12:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká s předsedou Parlamentu Chorvatské republiky J.E. panem
Božo Petrovem.

• Předseda Senátu Milan Štěch jednal se svým chorvatským protějškem Božo Petrovem, předsedou
chorvatského parlamentu. Hovořili o ekonomice, zvláště energetice, problémech EU a migrační krizi. Velkou
část jednání věnovali systému elektronické evidence tržeb, který v Chorvatsku funguje od roku 2013.
Předseda Senátu Milan Štěch hovořil se svým protějškem z Chorvatska o přechodu země na elektronickou
evidenci tržeb. Božo Petrov popsal, jak se v Chorvatsku systém zaváděl a jak funguje dnes. Podle Petrova
přispívá ke snižování šedé ekonomiky a přináší vyšší příjmy do státního rozpočtu. „Jsem rád, že se nenaplňují
řeči o tom, že systém EET v Chorvatsku nefunguje. Opak je pravdou, považuji evidenci tržeb za správný krok,
který narovnal prostředí mezi těmi, kteří hráli fér a kteří naopak nedodržovali pravidla. Po letech, kdy jsme se
snažili prosadit registrační pokladny, pro které jsme nikdy nenašli dostatek sil ve sněmovně, jsem rád, že se
podařilo zavést elektronickou evidenci tržeb, která plní očekávání,“ řekl předseda Senátu Milan Štěch.
Bezproblémový chod EET u českých prodejců je prioritou vlády premiéra Bohuslava Sobotky. „Jediným
prokazatelným negativem elektronické evidence tržeb je nárůst administrativy. Jinak ale je systém jako celek
nepochybně prospěšný a účinný v boji proti šedé ekonomice. Vedl k nárůstu přiznaných tržeb. Extrémním
případem byl dokonce konkrétní obchod, kde vykazované tržby po zavedení EET vzrostly o 27 000 %,“ řekl
Petrov. Mezi další témata rozhovoru patřila např. podpora dalších zemí Balkánu při snaze o vstup do EU nebo
důsledky a vývoj migrační krize

pondělí 13.02.2017 12:30 - 14:15
Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Mytologická chodba (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní oběd na počest předsedy Parlamentu
Chorvatské republiky J.E. pana Božo Petrova za účasti místopředsedy Senátu PČR I. Bárka,
místopředsedkyně Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR E. Sykové a člena Výboru pro
záležitosti Evropské unie Senátu PČR L. Michálka.

úterý 14.02.2017
Bohumín, Havířov, Frýdek-Místek
Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí navštíví Moravskoslezský kraj spolu s předsedou
senátorského klubu ČSSD a členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Senátu PČR P. Víchou a místopředsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí Senátu PČR J. Carbolem.

úterý 14.02.2017 09:00 - 09:45
Valdštejnova pracovna (VP-C)
5. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 14.02.2017 10:00 - 12:30
Zaháňský salonek (VP-C)
2. schůze Podvýboru pro zemědělství
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 14.02.2017 13:45
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Parník GLADIUS, Dvořákovo nábřeží, Praha 1
Místopředseda Senátu PČR J. Kubera s chotí pořádá buffet-lunch pro předsedu Parlamentu
Chorvatské republiky J.E. pana Božo Petrova za účasti předsedy Klubu nezávislých senátorů a
místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Veleby,
místopředsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR P. Štohla a člena
Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR J. Doubravy.

úterý 14.02.2017 15:00 - 16:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
2.schůze Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

úterý 14.02.2017 16:30 - 17:30
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

středa 15.02.2017 08:45 - 10:00
Místnost č. 352 (VP-C)
1. schůze Podvýboru pro lidská práva a rovné příležitosti
pořádá/spolupořádá: Podvýbor pro lidská práva a rovné příležitosti Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice

středa 15.02.2017 10:00 - 12:30
Místnost č. 352 (VP-C)
4. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

středa 15.02.2017 13:00 - 15:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
2. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

středa 15.02.2017 18:00
Velvyslanectví Polské republiky v ČR, Valdštejnská 8, Praha 1
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní jazzového koncertu kvarteta Grzecha Piotrowského
"ONE WORLD" u příležitosti zahájení 9. ročníku koncertů ve Fürstenberském paláci "SALON
POLSKI" pořádaného mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Polské republiky v ČR J.E. paní
Grażynou Bernatowicz.

čtvrtek 16.02.2017 10:00
GOJA MUSIC HALL, Výstaviště Praha Holešovice, Praha 7
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská, předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a
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člen Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutil a místopředseda Výboru pro zdravotnictví a
sociální politiku Senátu PČR a člen Stálé komise Senátu PČR J. Vosecký se zúčastní zahájení
veletrhů HOLIDAY WORLD a TOP GASTRO.

čtvrtek 16.02.2017 15:00 - 15:45
Valdštejnova pracovna (VP-C)
2. schůze Mandátového a imunitního výboru
pořádá/spolupořádá: Mandátový a imunitní výbor

čtvrtek 16.02.2017 18:00
Pavilon T, Výstaviště České Budějovice
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostního zahájení 27. ročníku Mezinárodního
pivního festivalu.

pátek 17.02.2017
Belgie, Brusel
17.2. - 20.2.2017, Členové Stálé delegace PČR do Parlamentního shromáždění NATO T. Jirsa a P.
Kunčar se zúčastní pravidelného společného jednání výborů Parlamentního shromáždění NATO
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