15. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 09.04.2018 do
16.04.2018

úterý 10.04.2018 09:30 - 10:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Tiskový briefing v rámci konference „Ústavní zakotvení státního zastupitelství“
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

úterý 10.04.2018 10:00 - 14:00
Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
Konference "Ústavní zakotvení státního zastupitelství"
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

V úterý uspořádal Ústavně-právní výbor Senátu Parlamentu ČR v Hlavním sále Senátu za odborné podpory
Unie státních zástupců konferenci na téma „Ústavní zakotvení státního zastupitelství“. Jde o zásadní a stále
nevyřešené téma, které se dotýká postavení a plnění úkolů státního zastupitelství v České republice. Veřejná
žaloba je orgánem svého druhu, stojícím na pomezí moci výkonné a soudní, přičemž názory na jeho povahu se
různí. V odborné veřejnosti se objevují i hlasy, aby se státní zastupitelství zařadilo k moci soudní se všemi
atributy justiční nezávislosti. Na konferenci se svými příspěvky vystoupili přední představitelé českého práva.
Profesor Jiří Přibáň promluvil k tématu dělby moci v justici, místopředseda Ústavního soudu profesor Jar. Fenyk
se zabýval systémem veřejné žaloby ve vybraných evropských zemích. Soudce Ústavního soudu profesor Jan
Musil shrnul ústavní judikaturu ke státnímu zastupitelství a profesor Aleš Gerloch uvedl pohled na ústavní
zakotvení veřejné žaloby de lege lata a de lege ferenda. Akci zahájil předseda Ústavně-právního výboru Senátu
PČR M. Antl, dále ministr spravedlnosti R. Pelikán, předseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Šámal, nejvyšší státní
zástupce Pavel Zeman i prezident Unie státních zástupců Jan Lata. Diskutovalo se o možných změnách Ústavy
ČR, jakož i o potřebnosti nového zákona o státním zastupitelství. Akce se kromě senátorů a poslanců zúčastnilo
více než 130 představitelů odborné veřejnosti. Vedle špiček českého práva to byli zejména státní zástupci
všech stupňů soustavy státního zastupitelství. Gestorem konference byl senátor Miroslav Antl, předseda ÚPV
Senátu.

úterý 10.04.2018 11:00 - 12:00
Jednací sál (VP-A)
Setkání mpř. Horské s žáky
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

úterý 10.04.2018 18:30 - 20:00
Předsálí Jednacího sálu (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Vernisáž výstavy "Obrazy Lenky Horňákové - Civade"
pořádá/spolupořádá: senátorka Božena Sekaninová

středa 11.04.2018 12:45
Hotel Jalta, Václavské nám. 818/45, Praha 1
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se setká se studenty středních škol.

středa 11.04.2018 15:30 - 16:00
Zelený salonek (KP)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a
bezpečnost Senátu Parlamentu ČR F. Bublanem a předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie
Senátu Parlamentu ČR V. Hamplem oficiálně přijímá předsedu vlády Slovenské republiky J.E. pana
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Petra Pellegriniho.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Nový slovenský premiér Peter Pellegrini se odpoledne setkal s předsedou Senátu Milanem Štěchem. Jednali o
postojích obou zemí k budoucnosti EU nebo o aktuální politické situaci v Česku a na Slovensku. Shodli se, že
odmítavý postoj k migračním kvótám, který od počátku obě země prosazovaly v rámci EU, měl smysl a přinesl
své ovoce. Předseda Senátu M. Štěch přiblížil slovenskému premiérovi aktuální politickou situaci a také ocenil
shodnou zahraniční politiku na úrovni parlamentů obou zemí. Pellegrini byl dříve předsedou slovenského
parlamentu a Senát právě v této pozici navštívil na jaře roku 2015. „Často v zahraničí musíme vysvětlovat,
proč má naše vláda jiné názory a postoje než prezident republiky. Nicméně platí, že naše země je a také
zůstane pevnou součástí NATO a Evropské unie,“ uvedl Štěch. Premiér Pellegrini ocenil shodný postoj obou
zemí na migraci a bezpečnostní otázky. „Změna politiky Bruselu, na které se podílelo od samého počátku i
Česko a Slovensko, je zřejmá. Tyto změny také přinášejí své ovoce: Počet migrantů mířících do Evropy se
výrazně snížil. Je však třeba pokračovat v úsilí a nadále pomáhat v zemích, odkud migranti do Evropy
přicházejí nejčastěji,“ řekl Štěch. Tématem jednání byl také nový rozpočtový rámec EU. Pellegrini vyjádřil
znepokojení nad tím, že Brusel neřeší dlouhodobější perspektivu rozpočtu po roce 2020 a není tedy jasné, čeho
chce v následujících letech dosáhnout. Oba předsedové se shodli, že je třeba v rámci EU prosazovat zejména
zájmy vlastních občanů, mezi které patří např. diskutovaná rozdílná kvalita potravin.

pátek 13.04.2018 10:00 - 11:30
Zelený salonek (KP)
Beseda senátora Michaela Canova se studenty liberecké obchodní akademie.
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

pátek 13.04.2018 12:15 - 13:15
Jednací sál (VP-A)
Pokračování besedy senátora Michaela Canova se studenty liberecké obchodní akademie.
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

neděle 15.04.2018
15.4. - 19.4.2018 Na pozvání předsedy Senátu Parlamentu ČR M. Štěcha oficiálně navštíví Českou
republiku předseda Státní rady Sultanátu Omán J.E. pan Yahya Mahfoodh Salim Al Manthri.
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