14. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 02.04.2018 do
09.04.2018

úterý 03.04.2018 09:00 - 13:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Zasedání Spolku pro obnovu venkova ČR
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 03.04.2018 10:00
Růžový salonek (KP)
13. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

úterý 03.04.2018 10:00 - 12:00
Zelený salonek (KP)
18. schůze Ústavně-právního výboru
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

úterý 03.04.2018 10:00 - 11:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
6. schůze Podvýboru pro zemědělství
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 03.04.2018 10:00 - 14:00
Jednací sál (VP-A)
III. Konference "Péče o zdraví zaměstnanců"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

úterý 03.04.2018 10:30 - 14:00
Černínský salonek (KP)
22. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

úterý 03.04.2018 13:00 - 14:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
20. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 03.04.2018 14:00
Pracovna mpř. Senátu M. Horské (VP-A)
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská oficiálně přijímá Chargé d'affaires a.i.
Irácké republiky v ČR pana Ihsana Yaseena Shakira Al-Awadyho.

úterý 03.04.2018 15:30 - 16:00

Stránka 1/5

14. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 02.04.2018 do
09.04.2018

Frýdlantský salonek (VP-A)
11. schůze Volební komise
pořádá/spolupořádá: Volební komise

úterý 03.04.2018 16:30 - 18:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

úterý 03.04.2018 17:00 - 18:30
Chodba místopředsedů (VP-A)
Vernisáž výstavy "Neviditelný most - Milada Blakastadová 1917-2003"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

úterý 03.04.2018 17:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Jednání Klubu Starostové a nezávislí
pořádá/spolupořádá: Klub Starostové a nezávislí

úterý 03.04.2018 17:30 - 19:00
Zelený salonek (KP)
Jednání senátorského klubu ČSSD

úterý 03.04.2018 18:00 - 21:00
Černínský salonek (KP)
Jednání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

středa 04.04.2018 08:00 - 09:00
Místnost č. 248 (VP-C)
Stálá komise pro práci KS
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

středa 04.04.2018 08:15 - 08:35
Pracovna př. VVVK (VP-C)
Ranní modlitba s četbou z Bible
pořádá/spolupořádá: senátor PhDr. Zdeněk Papoušek

středa 04.04.2018 09:00
Jednací sál (VP-A)
13. schůze Senátu
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V úvodu 13. schůze Senátu věnovali senátoři tichou vzpomínku senátorovi Janu Hajdovi, který před nedávnem
zemřel. Na tuto vzpomínku navázal i první bod jednán, v němž byl potvrzen ve funkci předsedy Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu senátor Jaromír Strnad. Na programu 13 schůze byl pouze jeden návrh
zákona - tím byla novela volebního zákona, ke které přijali senátoři krátký, leč významný pozměňovací návrh,
jímž se snaží odstranit pravidelné změny volebních obvodů. Tento návrh je již v Poslanecké sněmovně, která
se musí rozhodnout, zda změnu navrhovanou Senátem schválí, či zda ji odmítne. V případě odmítnutí by pak
novela volebního zákona skončila, neboť se jedná o zákon, k němuž je dle Ústavy třeba souhlasu obou komor
Parlamentu. Vzhledem k tomu, že práci Senátu limituje činnost Poslanecké sněmovny, která od posledních
voleb zatím ještě plně nepracuje, byla tato schůze zaměřena především na projednání mezinárodních smluv a
evropských tisků. Senátoři se dlouze věnovali například Akčnímu plánu EU na období 2017-2019 Boj proti
rozdílům v odměňování žen a mužů či Balíčku k oběhovému hospodářství. V rámci prvního dne senátoři
rovněž projednali informaci vlády o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 22. - 23.
března 2018. Rovněž byl zvolen nový člen Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, kterým se stal pan
Martin Palouš. Tato Rada však není bohužel stále kompletní, neboť Senát stále očekává návrh kandidáta od
prezidenta republiky, který by měl nahradit paní Naděždu Kavalírovou. Druhý den jednání pak senátoři odmítli
návrh senátního návrhu zákona o odpovědnosti za přestupky a v prvním čtení přikázali senátní návrh novely
energetického zákona a novelu volebního zákona. V závěru schůze pak Senát vzal na vědomí Zprávu o
peticích, vyslechl si informaci svých komisí o jejich činnosti a přijal usnesení o pomoci krajanské komunitě ve
Venezuele.

středa 04.04.2018 10:00 - 10:20
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

středa 04.04.2018 10:20 - 10:40
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

středa 04.04.2018 10:40 - 11:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu Starostů a nezávislých
pořádá/spolupořádá: Klub Starostové a nezávislí

středa 04.04.2018 11:00 - 11:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátora I. Valenty
pořádá/spolupořádá: senátor Ivo Valenta

středa 04.04.2018 11:30 - 12:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

středa 04.04.2018 11:45 - 12:15
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Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ANO
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub ANO

středa 04.04.2018 13:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v ČR J.E. pana Nicholase
Stewarta Archera.

čtvrtek 05.04.2018 09:00
Jednací sál (VP-A)
Pokračování 13. schůze Senátu

čtvrtek 05.04.2018 13:00 - 16:00
Černínský salonek (KP)
Kulatý stůl "Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u dětí s
neurovývojovými poruchami"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku ve spolupráci s místopředsedkyní Senátu Miluší Horskou uspořádal
jednání u kulatého stolu s názvem „ Na pomoc dětem a jejich rodinám – možnosti terapeutických postupů u
dětí s neurovývojovými poruchami“. Odborníci z řad lékařů – psychiatrů, psychologů, speciálních pedagogů i
zástupců vysokých škol a ministerstev diskutovali nad aktuálně projednávaným senátním návrhem zákona o
nelékařských zdravotnických povoláních (zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání
způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů) za účasti předkladatelů Vl. Plačka a A. Dernerové.

čtvrtek 05.04.2018 14:00
Velká aula, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní Slavnostního zasedání pořádaného u
příležitosti 670. výročí založení Univerzity Karlovy.

čtvrtek 05.04.2018 16:00 - 18:00
Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)
Vernisáž výstavy OKAMŽIKY STOLETÍ (fotografie České tiskové kanceláře 1918-2018)
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Ve Valdštejnské zahradě, která je součástí sídla Senátu Parlamentu ČR, byla slavnostní vernisáží uvedena
výstava „Okamžiky století“. Expozice 163 fotografií mapuje důležité momenty uplynulého století tak, jak je
zachytili fotografové Československé, resp. České tiskové kanceláře v letech 1918 až 2018. Kromě 100. výročí
vzniku Československa připomíná výstava i 100 let od založení samotné ČTK. Její historie se totiž začala psát
na den přesně jako historie československého státu, tedy 28. října 1918. „Osudy ČTK a Československa - od
roku 1993 pak České tiskové kanceláře a České republiky - jsou nerozlučně spjaté. Když bylo republice dobře,
dařilo se i ČTK. A když ČTK neplnila svobodně svou funkci, protože ji to politická moc neumožňovala, nebo
dokonce znemožňovala, bylo v republice zle,“ připomněl při vernisáži předseda Senátu Milan Štěch, pod jehož
záštitou se výstava koná. Ve Valdštejnské zahradě budou fotografie k vidění až do 18. května, následně bude
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expozice putovat po dalších městech České republiky.

čtvrtek 05.04.2018 18:00 - 20:00
Hlavní sál (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu s předsedou Českého olympijského výboru J.
Kejvalem spolupořádá „PODĚKOVÁNÍ ZA OLYMPIJSKÉ FESTIVALY 2018“.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

pátek 06.04.2018 10:00 - 14:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Veřejné slyšení VVVK „Co můžeme ještě udělat pro bývalé politické vězně a jejich rodiny?“
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice připravil veřejné slyšení výboru na téma „Co
můžeme ještě udělat pro bývalé politické vězně a jejich rodiny?“ Akce byla pořádána při příležitosti 50. výročí
vzniku Sdružení bývalých politických vězňů K–231 a 40. výroční vzniku Výboru na obranu nespravedlivě
stíhaných. Program byl uspořádán do tří bloků, které postupně moderovali senátoři Z. Papoušek, J. Šesták a T.
Grulich. Se svými příspěvky vystoupili PhDr. Petr Blažek, Ph.D. z ÚSTR, PhDr. Pavel Kugler, Ph.D., vedoucí
Oddělení vydávání osvědčení – 3. Odboj a zástupce ředitele Odboru pro válečné veterány, MO ČR, PhDr.
Jerguš Sivoš, Ph.D. za Ústav paměti národa SR, Ing. František Šedivý, místopředseda KPV ČR, Ing. Jiří Línek,
předseda Sdružení bývalých politických vězňů, RNDr. Kamila Bendová, místopředsedkyně Rady vlády pro
lidská práva, JUDr. Milan Hulík, bývalý člen VONS, Mgr. Jiří Kaucký, předseda Etické komise ČR a PhDr. Pavel
Žáček, Ph.D., místopředseda Výboru pro bezpečnost PS PČR.

neděle 08.04.2018
Portugalsko, Azorské ostrovy
8.4. - 13.4.2018, Místopředseda Senátu J. Kubera, předseda VUZP Z. Linhart a členové VUZP Z.
Hamousová a J. Horník se zúčastní jednání na téma elektronizace veřejné správy s partnerskými
výbory Národního shromáždění Portugalska a na příslušných ministerstvech a institucích. Dále se
zúčastní otevření honorárního konzulátu na Azorských ostrovech.

neděle 08.04.2018 19:00
Národní divadlo, Praha 1
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera se zúčastní divadelního představení Giuseppe
Verdiho „La traviata“ u příležitosti oslav 670. výročí založení Univerzity Karlovy.

Stránka 5/5

