29. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 16.07.2018 do
23.07.2018

úterý 17.07.2018 10:00
Růžový salonek (KP)
16. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

úterý 17.07.2018 10:00 - 12:00
Zelený salonek (KP)
schůze Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 17.07.2018 11:00 - 13:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
19. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

úterý 17.07.2018 11:00 - 13:05
Místnost č. 352 (VP-C)
20. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

úterý 17.07.2018 13:00 - 15:00
Místnost č. 248 (VP-C)
13. schůze Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

úterý 17.07.2018 14:00 - 17:00
Jičínský salonek (VP-A)
Jednání Senátorského klubu ODS

úterý 17.07.2018 16:30 - 18:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

úterý 17.07.2018 17:00 - 19:30
Předsálí Jednacího sálu (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Radovan Langer - obrazy"
pořádá/spolupořádá: senátorka RNDr. Jitka Seitlová

úterý 17.07.2018 17:30 - 19:30
Zelený salonek (KP)
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Jednání SK ČSSD

úterý 17.07.2018 18:00 - 20:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Jednání senátorského klubu STAN
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Jan Horník

úterý 17.07.2018 18:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Jednání Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21
pořádá/spolupořádá: Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 21

úterý 17.07.2018 18:00 - 21:00
Černínský salonek (KP)
Jednání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

středa 18.07.2018 08:00 - 09:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Debata senátora V. Hampla se studenty letní školy Europeum
pořádá/spolupořádá: senátor prof. RNDr. Václav Hampl DrSc.

středa 18.07.2018 08:15 - 08:35
Pracovna př. VVVK (VP-C)
Ranní modlitba s četbou z Bible
pořádá/spolupořádá: senátor PhDr. Zdeněk Papoušek

středa 18.07.2018 09:00
Jednací sál (VP-A)
16. schůze Senátu
pořádá/spolupořádá: Senát

16 schůze Senátu patřila mezi ty obsáhlejší, senátoři na ní projednali celkem 49 bodů, z toho 17 zákonů
postoupených Poslaneckou sněmovnou k dalšímu projednání. Hned v úvodu schůze složil slib senátora nový
člen Senátu Tomáš Goláň. Následně mu bylo vyhrazeno místo v Jednacím sále a byl zařazen do
Hospodářského výboru. Senát má nyní 80 členů, plný počet 81 senátorů bude naplněn po řádných volbách v
říjnu tohoto roku. Ze 17 návrhů zákonů jich senátoři čtrnáct schválili, k jednomu zákonu nepřijali žádné
usnesení (Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění), jedním návrhem zákona se nezabývali (Návrh
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění). K
jednomu návrhu zákona (Zákon o důchodovém pojištění) přijali pozměňovací návrhy. V prvním čtení senátoři
pak přikázali návrh senátního návrhu zákona o státním občanství České republiky a ve druhém čtení novelu
energetického zákona. Senátoři rovněž dali souhlas k ratifikaci šesti mezinárodních smluv, projednávání
Fiskálního paktu pak odročili do jeho projednání v Poslanecké sněmovně. Senátoři se dále věnovali evropským
směrnicím a nařízením, když na doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie přijali usnesení ke dvanácti
evropským materiálům. V průběhu schůze Senátu vzali senátoři na vědomí Výroční zprávu za rok 2017 z pera
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Nejvyššího kontrolního úřadu a Souhrnnou zpráva o činnosti veřejného ochránce práv. Klasickým bodem bylo i
schválení návrhů na státní vyznamenání. Protože ani tentokrát nedorazil v zákonném stanoveném termínu
návrh prezidenta republiky na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, byli senátoři nuceni tento
bod z pořadu schůze vyřadit.

středa 18.07.2018 09:20 - 09:40
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu Starostové a nezávislí.
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

středa 18.07.2018 09:40 - 10:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

středa 18.07.2018 10:00 - 10:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

středa 18.07.2018 10:30 - 11:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

středa 18.07.2018 11:00 - 11:20
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ANO
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub ANO

středa 18.07.2018 11:30 - 11:45
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing spojený s předáním petice na podporu biotroniky
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

čtvrtek 19.07.2018 08:00 - 09:00
Přijímací salonek (VP-A)
Zasedání Redakční rady časopisu Senát
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

čtvrtek 19.07.2018 09:00
Jednací sál (VP-A)
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Pokračování 16. schůze Senátu
pořádá/spolupořádá: Senát

čtvrtek 19.07.2018 09:30 - 13:00
Černínský salonek (KP)
Setkání senátora Petra Šilara s hosty

čtvrtek 19.07.2018 15:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou
velvyslankyni Chorvatské republiky v ČR J.E. paní Ines Trohu.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

čtvrtek 19.07.2018 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Koncert Pěveckého sboru Cantilo Jevíčko a pěveckého sboru Fermáta Moravská Třebová v rámci
Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Radko Martínek

pátek 20.07.2018 15:00
Holašovice
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch s chotí se zúčastní slavnostního zahájení 21. ročníku
Selských slavností Holašovice 2018 a vyhlášení soutěže „Regionální potravina Jihočeského kraje
2018“ Holašovice

pátek 20.07.2018 21:00
Letní jízdárna zámecké zahrady, Český Krumlov
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch s chotí se zúčastní slavnostního zahájení 27. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov

sobota 21.07.2018 11:00
Památník obětí, Nový Malín
Člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR Z. Brož se zúčastní
pietní vzpomínky k 75. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni

neděle 22.07.2018 10:00
Památník Malínských obětí u hřbitova v Žatci
Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR H. Mezian
se zúčastní pietního aktu při příležitosti 75. výročí vypálení obce Český Malín na Volyni
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