16. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 16.04.2018 do
23.04.2018

pondělí 16.04.2018 10:00 - 15:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
XVII. mezinárodní konference "Mohou opatření rodinné politiky ovlivňovat rozvodovost?"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

V pondělí na půdě Senátu, pod záštitou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, se uskutečnil už 17. ročník
mezinárodní konference o rodinné politice. Letos si kladl za cíl odpovědět na otázku, zda „Mohou opatření
rodinné politiky ovlivňovat rozvodovost?“ Diskutovalo se o dopadech rozvodovosti na společnost, ale
především z druhé strany o tom, jak společnost, potažmo stát, může vysoké rozvodovosti (v České republice v
posledních letech oscilující kolem 46 %) zamezit. A to zejména s ohledem na dopady na dítě, protože
rozvodem rodičů je postiženo kolem 23 tisíc dětí. Konference se uskutečnila ve spolupráci s Rodinným svazem
Institut für Ehe und Familie a Hanns Seidel Stiftung.

pondělí 16.04.2018 19:30 - 21:00
Jičínský salonek (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A)
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská pořádá za účasti předsedy Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR J. Strnada, předsedy Výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR Z. Papouška a předsedy
Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR P. Koliby večeři pro předsedu
Státní rady Sultanátu Omán J.E. pana Yahyu Mahfoodha Salima Al Manthriho s delegací.

úterý 17.04.2018
Rumunsko
17.-19.4.2018, 1. místopředsedkyně Senátu M. Horská se zúčastní summitu předsedů parlamentů
zemí formátu B9 (východní křídlo NATO - bukurešťský formát) na pozvání předsedů senátu
Rumunska a Polska.

úterý 17.04.2018 09:00 - 12:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
21. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 17.04.2018 09:45 - 15:00
Jednací sál (VP-A)
Konference "Jak zůstat co nejdéle doma"
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

V prostorách Senátu se uskutečnil druhý ročník konference Aktivní věk, kterou pořádal spolek NEstárniBLBĚ.
Záštitu nad celou akcí převzal předseda Senátu M. Štěch, Sdružení měst a obcí ČR a Národní síť zdravých
měst. Hlavním motivem konference byla základní otázka: Jak mohou senioři zůstat doma co nejdéle? Senior
často potřebuje například jen základní péči, ale často není dostupná služba, která by to dokázala řešit. Přitom
by mohl ještě dlouhé roky žít spokojeně doma. „To je věc, kterou se snažíme změnit,” vysvětluje prezident
spolku NEstárniBLBĚ Jakub Žákavec.

úterý 17.04.2018 10:00 - 12:00
Černínský salonek (KP)
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Kulatý stůl "Lékové záznamy"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

V úterý proběhlo jednání u kulatého stolu mezi senátory VZSP a zástupci Ministerstva zdravotnictví a Státního
ústavu pro kontrolu léčiv pod názvem Rozvoj systému eRecept a lékový záznam pacienta. Náměstek ministra
zdravotnictví Mgr. Filip Vrubel představil vizi dopracování konceptu elektronického receptu tak, aby splňoval
původní záměr, tedy okamžitou informaci o veškeré medikamentózní léčbě pacienta. Vystoupila i zastupující
ředitelka SÚKL Mgr. Irena Storová.

úterý 17.04.2018 10:00 - 11:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Beseda senátora Jana Veleby
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Jan Veleba

úterý 17.04.2018 11:00
Pracovna mpř. Senátu J. Oberfalzera (VP-A)
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj
venkova a členem Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR M. Nenutilem oficiálně přijímá
mimořádného a zplnomocněného velvyslance Albánské republiky v ČR J.E. pana Rizu Podu.

úterý 17.04.2018 11:00 - 13:00
Chodba místopředsedů (VP-A)
Vernisáž výstavy o ikonické architektuře brněnského funkcionalismu s názvem: "Brno - město s
duchem Bauhausu."
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Jan Veleba

úterý 17.04.2018 15:10 - 15:45
Hala u Zeleného salonku (KP), Zelený salonek (KP)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se spolu s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR J.
Kuberou, předsedou Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR M. Antlem a
místopředsedkyní Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR E. Sykovou oficiálně setká s
předsedou Státní rady Sultanátu Omán J.E. panem Yahyou Mahfoodhem Salimem Al Manthrim.

Na oficiální návštěvu České republiky přijel předseda Státní rady (obdoba Senátu) Ománu Yahya Mahfoodh
Salim Al Manthri. S předsedou Senátu Milanem Štěchem jednal o obchodních příležitostech a o bezpečnostní
situaci na Blízkém východě, kde Omán funguje jako ostrov stability a bezpečí. „Oba předsedové společně
zahájili výstavu o česko-ománské obchodní spolupráci, která prezentovala společná témata a perspektivy a
jejíž součástí byly také kopie českých korunovačních klenotů. Ty mají v září putovat do Ománu, kde budou
součástí vzpomínkových akcí na sté výročí založení Československa. Předseda Senátu Štěch chce výhledově
využít pozvání a odjet do Ománu s delegací českých podnikatelů. Tématem jednání byla i bezpečnost na
Arabském poloostrově, rozbor situace v Sýrii včetně zapojení světových mocností a také rozvoj cestovního
ruchu v Ománu, který je v rámci Arabského poloostrova považován za bezpečnou a turisticky atraktivní
lokalitu.

úterý 17.04.2018 16:00
Hlavní sál (VP-C), Chodba mezi Hlavním sálem a Zaháňským salonkem (VP-C)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch pořádá slavnostní zahájení výstavy Czech-Oman
Friendship prezentující historii spolupráce mezi Českou republikou a Sultanátem Omán.
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pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý 17.04.2018 17:00 - 20:00
Černínský salonek (KP)
Jednání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

úterý 17.04.2018 18:00 - 19:30
Mytologická chodba (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C),
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch pořádá za účasti místopředsedy Senátu Parlamentu ČR
I. Bárka, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR J. Kubery, předsedy senátorského klubu KDU-ČSL a
člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR P. Šilara,
místopředsedkyně Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR E. Třískové a
místopředsedkyně Výboru pro záležitosti EU Senátu Parlamentu ČR E. Sykové slavnostní večeři na
počest předsedy Státní rady Sultanátu Omán J.E. pana Yahyi Mahfoodha Salima Al Manthriho s
delegací.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

středa 18.04.2018 09:00 - 13:00
Zelený salonek (KP)
19. schůze Ústavně právního výboru
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

středa 18.04.2018 09:15 - 09:55
Místnost č. 352 (VP-C)
7. schůze Podvýboru pro sport
pořádá/spolupořádá: Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

středa 18.04.2018 09:30 - 13:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
15. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

středa 18.04.2018 10:00
Místnost č. 352 (VP-C)
17. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

středa 18.04.2018 10:00 - 13:00
Zaháňský salonek (VP-C)
14. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku
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středa 18.04.2018 10:30 - 11:00
Pracovna mpř. Senátu M. Štěcha (VP-A)
Přijetí předsedy Výboru pro arabské a mezinárodní a krajanské záležitosti Senátu Jordánského
hášimovského království Hassana Abunimaha místopředsedou Senátu PČR Ivo Bárkem

středa 18.04.2018 12:00 - 13:30
Růžový salonek (KP)
Oběd pořádaný pro předsedu Výboru pro arabské a mezinárodní a krajanské záležitosti Senátu
Jordánského hášimovského království Hassana Abunimaha Výborem pro zahraniční věci, obranu a
bezpečnost Senátu PČR

středa 18.04.2018 14:00 - 15:00
Přijímací salonek (VP-A)
5. schůze Podvýboru Organizačního výboru Senátu PČR pro státní vyznamenání
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

čtvrtek 19.04.2018 10:00
Budova ÚS ČR, Joštova 8, Brno
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se setká s předsedou Ústavního soudu ČR P.
Rychetským.

pátek 20.04.2018
Irsko
20.-22.4.2018, Předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí T. Grulich a
místopředseda stálé komise H. Mezian se zúčastní setkání s krajany, navštíví výuku české školy v
Dublinu a setkají se s rodiči navštěvující českou školu.

pátek 20.04.2018 10:00
Pamětní deska genmjr. Josefa Balabána, roh ulic Evropská a Studentská, Praha 6
Místopředseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR
J. Růžička se zúčastní pietního aktu k uctění památky generálmajora Josefa Balabána u příležitosti
77. výročí jeho zatčení gestapem.

pátek 20.04.2018 18:00
Letiště Praha Kbely
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní přivezení ostatků J.Em. Josefa kardinála
Berana, arcibiskupa pražského a primase českého, zpět do vlasti.

sobota 21.04.2018 10:00
Praha 1
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se zúčastní slavného průvodu ze
Strahovského kláštera na Hradčanské náměstí u příležitosti repatriace J.Em. Josefa kardinála
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Berana, arcibiskupa pražského a primase českého.

sobota 21.04.2018 10:00 - 14:00
I. nádvoří Valdštejnského paláce (VP-A), II. nádvoří Valdštejnského paláce (VP-C)
Slavnostní zahájení mezinárodního rallye historických vozidel RETRO PRAGUE 2018
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Jaroslav Kubera

Již po patnácté se start první jarní autoveteránské rally „Prague bridges“ uskutečnil z prvního nádvoří
Valdštejnského paláce. Nad akcí převzal záštitu místopředseda Senátu PČR Jaroslav Kubera a vozy startoval
senátor Jiří Oberfalzer. Tak jako každý rok, se na startu sešlo přes padesát automobilů z kategorie veterán. Ten
nejstarší byl Cadillac z roku 1914, nejnovější pak české Tatra 613 a Škoda Felicie kabriolet ze šedesátých let
dvacátého století. „Senátorem se můžete stát, když je vám nejméně čtyřicet let, veteráni to mají jednodušší,
stávají se jimi již ve třiceti,“ řekl před startem Jiří Oberfalzer. „Nejde jen o přehlídku řemeslného umu výrobců
aut, ale i o přehlídku nadšení, oddanosti a šikovnosti těch, co si stará auta vybrali za svého koníčka a za to jim
patří mé poděkování,“ vzkázal účastníkům rally Jaroslav Kubera.

sobota 21.04.2018 11:00
Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Hradčanské náměstí 56/16, Praha 1
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch a 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská
se zúčastní pontifikální mešní liturgie v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha u příležitosti
repatriace J.Em. Josefa kardinála Berana, arcibiskupa pražského a primase českého.

sobota 21.04.2018 14:00
Obec Prlov
Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnosti Senátu Parlamentu ČR P. Kunčar
se zúčastní pietní vzpomínky u příležitosti 73. výročí vypálení obce Prlov.

neděle 22.04.2018
Francie, Štrasburk
22.-27.4.2018, Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy
M. Antl, Z. Hamousová, L. Jeništa a M. Nenutil se zúčastní 2. části plenárního zasedání
Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

neděle 22.04.2018 13:00
Osada Ploština, obec Drnovice
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní pietního aktu u příležitosti 73. výročí vypálení
osady Ploština.

neděle 22.04.2018 15:00 - 17:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
15. ročník veřejného shromáždění proti antisemitismu „Všichni jsme lidi“
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Jaroslav Kubera
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