23. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 05.06.2017 do
12.06.2017

pondělí 05.06.2017 10:00 - 15:00
Jednací sál (VP-A)
Konference "Komunální rodinná politika jako partner státní rodinné politiky"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

úterý 06.06.2017 09:00 - 14:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání Spolek pro obnovu venkova
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 06.06.2017 09:30 - 12:30
Jednací sál (VP-A)
Seminář "Zabraňme vylidňování území, aneb jak zachovat dostupnost kvalitního vzdělávání"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dne 6. června 2017 uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za odborné podpory
Svazu měst a obcí ČR seminář na téma „Zabraňme vylidňování území aneb jak zachovat dostupnost kvalitního
vzdělávání.“ Semináře se zúčastnili starostové měst a obcí, ředitelé škol (především vesnických ZŠ a MŠ),
senátoři/senátorky, zástupci MŠMT, ústřední školní inspektor Mgr. T. Zatloukal, předseda odborového svazu
pracovníků ve školství Mgr. F. Dobšík, ředitelka svazkové školy Mgr. J. Topičová a další hosté. Seminář patří do
řady setkání, která jsou zaměřena na podporu fungování života na venkově. Cílem tohoto semináře bylo
diskutovat oblast významu vzdělávání, které poskytují vesnické školy. ČŠI upozorňuje na velký pokrok v
oblasti vzdělávání, neboť dle jejich dat je postupně smazáván rozdíl v úrovni vzdělávání, které poskytují školy
ve velkých městech a vzděláváním v malých vesnických školách. Diskutoval se význam malotřídních škol a
bylo představeno inovativní řešení pro budoucnost, kterým mohou být tzv. svazkové školy, které zřizuje
svazek obcí.

úterý 06.06.2017 10:00 - 11:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Slavnostní předání diplomů vynikajícím studentům s výborným výsledkem z maturity z
Matematiky plus
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

V úterý 6. června 2017 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice pořádal slavnostní předání
diplomů studentům s výborným výsledkem z Matematiky+. Jedná se o výběrovou dobrovolnou zkoušku z
matematiky, kterou vyhlásilo MŠMT. Realizací byl pověřen CERMAT a konzultantem je Jednota českých
matematiků a fyziků. Účelem zkoušky je zvýšení celkové úrovně matematické gramotnosti žáků středních
škol. Oceněno bylo 11 studentů, kteří zkoušku splnili na maximální počet bodů. Mezi oceněnými byli i 2
učitelé, jejichž žáci byli mezi oceněnými a kteří dlouhodobě výrazně převyšují ostatní kolegy v počtech
úspěšných žáků v Matematice+. Diplomy předal předseda výboru senátor Zdeněk Papoušek, předseda
Jednoty českých matematiků a fyziků Josef Kubát, ředitel CERMAT Jiří Zíka a metodička matematiky CERMAT
Eva Řídká.

úterý 06.06.2017 12:30 - 14:00
S-klub (KP)
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská pořádá za účasti předsedy Výboru pro územní rozvoj,
veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Linharta, členky Výboru pro zdravotnictví a
sociální politiku Senátu PČR a předsedkyně Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu B.
Sekaninové a místopředsedy Výboru pro územní rozvoj veřejnou správu a životní prostředí Senátu
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PČR J. Carbola oběd pro vedoucího Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR pana
Chung-I Wanga.

úterý 06.06.2017 14:00 - 16:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
10. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 06.06.2017 14:00 - 17:00
Jičínský salonek (VP-A)
Zasedání Senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

úterý 06.06.2017 16:00 - 18:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Beseda o pivovarnictví
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

úterý 06.06.2017 17:00 - 18:00
Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)
Symfonický koncert orchestru Musikschule Stuttgart ZUŠ Liberec
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

úterý 06.06.2017 18:00 - 20:00
Chodba místopředsedů (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Krajina světla"
pořádá/spolupořádá: senátor Jaroslav Doubrava

úterý 06.06.2017 18:30 - 21:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

středa 07.06.2017 09:00
Jednací sál (VP-A)
Pokračování 7. schůze Senátu

Středeční jednání zahájil blok ministra financí, zahájili senátoři přijetím zákona o podnikání na kapitálovém
trhu; poté vzali na vědomí Konvergenční program České republiky - Duben 2017. Následně se senátoři
věnovali bloku zákonů a bodů předkládanými úřadem vlády. Nejprve schválili novelu zákona o Veřejném
ochránci práv, díky které dostane veřejný ochránce práv od příštího roku zákonné oprávnění sledovat
dodržování práv zdravotně postižených lidí. Následně chválili novelu zákona o kybernetické bezpečnosti, který
například nově zřizuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, jenž bude sídlit v Brně. Poté
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vzali senátoři na vědomí informaci o výsledcích jednání Evropské rady, která se věnovala především Brexitu a
Národní program reforem České republiky 2017. A pak nastal čas na projednání novely stavebního zákona. K
tomuto návrhu byla vedena rozsáhlá rozprava, během které senátoři podrobili tuto novelu rozsáhlé kritice. Po
ní pak přijali řadu pozměňovacích návrhů a vrátili tak stavební zákon Poslanecké sněmovně k dalšímu
projednání. Z přijatých pozměňovacích návrhů můžeme zmínit například pozměňovací návrh senátora Radko
Martínka s návrhem, který podpořilo i ministerstvo vnitra. Podle něj bude možné se odvolat přímo proti
závaznému stanovisku a zabránit tomu, aby mohly být realizovány stavby, které budou povoleny na základě
nesprávného závazného stanoviska. Další přijatý pozměňovacím návrhem předložil senátor Ivo Bárek, díky
jeho návrhu tak bude možné ve zkráceném řízení zahájit projednávání územního plánu. A nesmíme
zapomenout ani na senátorku Jitku Seitlovou, která prosadila, že se v zastavěném území povedou
elektroenergetická vedení o napětí 400 kV a vyšším nad zemí. Další její podpořený návrh umožní u výstavby
energetické infrastruktury stanovit kupní cenu za získávané pozemky ve výši minimálně osminásobku odhadní
ceny, stejně jako u dopravních staveb. O konečném znění však rozhodne Poslanecká sněmovna. V samém
závěru středečního jednání vzali na vědomí Výroční zprávu Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových a projednali poslanecké novely zákonů. Přijali pozměňovací návrh k novele zákona o státních
svátcích, kterým se slova „10. červen – Vyhlazení obce Lidice,“ nahrazují slovy „10. červen – Den památky
obětí vyhlazení obce Lidice, 18. červen – Den hrdinů druhého odboje,“. pak byla schválena novela zákon o
silničním provozu, která umožní požádat o vydání řidičského průkazu i na úřadě mimo místo trvalého bydliště.
Posledním schváleným zákonem byla novela zákona o poskytování náhrad škod způsobených vybranými
zvláště chráněnými živočichy. Tato novela se věnuje výhradně škodám, které způsobují rybářům kormoráni.

středa 07.06.2017 10:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

středa 07.06.2017 13:00
Senátorská jídelna (VP-A)
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská pořádá pracovní oběd pro mimořádnou a
zplnomocněnou velvyslankyni Peruánské republiky v ČR J.E. paní Lilianu De Olarte De Torres
Muga.

čtvrtek 08.06.2017 09:00
Jednací sál (VP-A)
Pokračování 7. schůze Senátu

čtvrtek 8. června Senát začal čtvrteční jednání rozsáhlou rozpravou k návrhu o podmínkách získávání a
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Hlavním tématem rozpravy se stala
čínská medicína a systém vzdělávání zdravotních sester, kterým podle tohoto zákona bude napříště stačit k
jejich práci maturita. Senát tento návrh zákona schválil, stejně jako následující návrh zákona o specifických
zdravotních službách. V odpoledním bloku zákonů ministerstva práce a sociálních věcí. Senátoři postupně
schválili novelu zákona o státní sociální podpoře, která především zvyšuje daňovou slevu na první dítě, na
dětské přídavky bude mít nárok více lidí a rodiče vícerčat dostanou vyšší rodičovskou. Dále schválil novelu
zákona o zaměstnanosti, který zpřísňuje pravidla agenturního zaměstnávání. Schválením novely zákona o
důchodovém pojištění pak potěšil penzisty, neboť důchody by se měly zvýšit zhruba o 500 korun. Zároveň by
se mělo odcházet do starobního důchodu v 65 letech věku, vláda však bude moci tuto hranici podle okolností
posouvat. V samém závěru 7. schůze dali senátoři souhlas k ratifikaci Protokolu pozměňující smlouvu mezi
Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení.

čtvrtek 08.06.2017 11:00 - 14:00
Rytířská síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C)

Stránka 3/5

23. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 05.06.2017 do
12.06.2017

Závěrečná konference celoroční soutěže Ekologického institutu Veronica s tématikou ochrany
klimatu - CO2 liga
pořádá/spolupořádá: senátorka RNDr. Jitka Seitlová

Ve čtvrtek Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí ve spolupráci s Ekologickým
institutem uspořádal „Závěrečnou konferenci celoroční soutěže Ekologického institutu Veronica s tématikou
ochrany klimatu - CO2 liga“ za účasti senátora Z. Linharta, předsedy výboru, senátorky J. Seitlové,
místopředsedkyně výboru a R. Brabce, ministra Ministerstva pro životní prostředí ČR. Konference se dotýkala
témat: Jak změní klimatická změna život v roce 2040? Jak se připravit na sucho nebo šetřit energií? Tyto a
podobné úkoly plnili během školního roku žáci 32 základních a středních škol z celé republiky v rámci soutěže
CO2 liga. Hlavní cenu CO2 ligy získal tým žáků ze základní školy Horažďovice, na dalších místech se umístilo
Gymnázium Kolín a ZŠ Ústí nad Labem Anežky České 702/17. Cílem soutěže bylo upozornit na to, jak se do
našich životů v budoucnu promítne klimatická změna a co můžeme dělat pro zmírnění jejích dopadů.

čtvrtek 08.06.2017 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C), Sala terrena (VP-C)
Koncert Victoria Ensemble: komorní hudba barokní Evropy v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Petr Šilar

čtvrtek 08.06.2017 17:45 - 18:45
Hlavní sál (VP-C)
Předseda Senátu PČR M. Štěch a předseda Poslanecké sněmovny PČR J. Hamáček oficiálně
přijímají předsedu Evropské komise J.E. pana Jean-Claudem Junckera. Pozváni jsou
místopředsedové Senátu a Poslanecké sněmovny PČR a předsedové Výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost a Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR a předsedové
Zahraničního výboru a Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny PČR

Předsedové Senátu a Poslanecké sněmovny Milan Štěch a Jan Hamáček se společně s dalšími poslanci a
senátory zúčastnili jednání s předsedou Evropské komise Jean-Claud Junckerem. Tématy byla budoucnost EU,
koordinace společné obrany nebo kvóty na přerozdělování uprchlíků. Juncker zmínil téma migračních kvót a
přání, aby ČR přijímala větší množství žadatelů o azyl. Štěch s Hamáčkem vyjádřili podporu kroků české vlády
a upozornili na odůvodněnou obezřetnost České republiky vůči ekonomickým migrantům. Juncker však při
jednání české poslance a senátory ujistil, že odmítá myšlenku, že by přijímání migrantů bylo podmínkou k
čerpání peněz ze strukturálních fondů EU. Předseda Senátu upozornil šéfa Evropské komise na závažný
ekonomický problém odlivu kapitálu z Česka a předal Junckerovi ekonomické analýzy. „Zdroje z Česka doslova
mizí, mnohdy v daňových rájích. Musíme společně tlačit především na velké obchodní řetězce a bankovní
domy, aby peníze reinvestovali v Česku do infrastruktury, vzdělávání a podobně,“ uvedl Štěch. V diskusi o
obranné politice hovořili předsedové o koordinaci evropských armád. Podporujeme koordinaci evropských
armád, musíme zefektivnit stávající struktury. Juncker se zástupci českého parlamentu hovořili také o
vícerychlostní EU, přičemž se shodli, že úkolem všech členských zemí musí být shodný úhel směřování.
Tématem jednání byl také odchod Velké Británie z EU. Podle Junckera jsou představy Britů v určitém ohledu
naivní. „Britští voliči při svém rozhodování o brexitu neviděli problémy, které dnes postupně objevujeme.
Dopady brexitu budou velké,“ upozornil Juncker v den britských voleb do dolní sněmovny, bez ohledu na jejich
výsledky.

pátek 09.06.2017 19:00 - 23:00
Hlavní sál (VP-C)
Slavnostní galavečer s vyhlášením výsledků 8. ročníku celostátní soutěže "Žena regionu"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

sobota 10.06.2017 10:00
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Lidice
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská a člen Ústavně-právního výboru Senátu PČR J.
Dienstbier se zúčastní pietní vzpomínky k 75. výročí vyhlazení obce Lidice.

neděle 11.06.2017
Gruzie, Tbilisi
11.6. - 16.6.2017, Předseda VZSP P. Koliba, místopředsedové VZSP J. Vosecký, J. Žaloudík a člen
VZSP J. Malý se zúčastní jednání s partnerským výborem Parlamentu, jednání na ministerstvu
zdravotnictví, navštíví pobočky Národního onkologického centra a také budou jednat se zástupci
České rozvojové agentury .
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