33. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 14.08.2017 do
21.08.2017

pondělí 14.08.2017 15:00
Velká obřadní síň, Krematorium Strašnice, Praha 10
Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublan se zúčastní
posledního rozloučení s vojenskými poctami s generálporučíkem v.v. Jaroslavem Klemešem.

úterý 15.08.2017 09:00 - 13:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
13. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 15.08.2017 10:00
Růžový salonek (KP)
8. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost

úterý 15.08.2017 10:00 - 13:30
Černínský salonek (KP)
13. schůze Výboru pro záležitosti EU
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

úterý 15.08.2017 10:00 - 14:00
Zaháňský salonek (VP-C)
8. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

úterý 15.08.2017 14:00 - 17:00
Jičínský salonek (VP-A)
Zasedání SK ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

úterý 15.08.2017 15:30
Pracovna mpř. Senátu M. Horské (VP-A)
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Státu Izrael v ČR J.E. pana Daniela Merona.
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

úterý 15.08.2017 16:30 - 17:30
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

úterý 15.08.2017 17:30 - 20:00
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Frýdlantský salonek (VP-A)
Zasedání senátorského klubu STAN

úterý 15.08.2017 17:30 - 20:00
Zelený salonek (KP)
Zasedání SK ČSSD
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

úterý 15.08.2017 18:00 - 20:30
Černínský salonek (KP)
Zasedání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

úterý 15.08.2017 19:00
Kino 35, Francouzský institut Praha, Štěpánská 644/35, Praha 1
Místopředseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem Indické republiky v ČR J.E. panem Krishanem Kumarem u příležitosti oslavy 70.
výročí nezávislosti Indické republiky.

středa 16.08.2017 08:00 - 09:00
Místnost č. 248 (VP-C)
7. Schůze Stálé komise pro práci KS
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

středa 16.08.2017 08:00 - 09:00
Místnost 113a (VP-C)
Zasedání senátorského klubu KNS
pořádá/spolupořádá: Klub nezávislých senátorů

středa 16.08.2017 08:15 - 08:40
Místnost č. 352 (VP-C)
Ranní modlitba s četbou z Bible
pořádá/spolupořádá: senátor PhDr. Zdeněk Papoušek

středa 16.08.2017 08:30 - 10:30
Zelený salonek (KP)
Tisková konference
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

středa 16.08.2017 09:00
Jednací sál (VP-A)
9. schůze Senátu
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Středa 16. srpna Během středečního jednání Senát postupně schválil novelu zákona o veřejném zdravotním
pojištění, novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a novelu zákona o nemocenském pojištění.
Děti a důchodci nad 65 let věku tak budou mít nižší doplatky za léky, stát navýší platbu za státní pojištěnce a
lidé, kteří budou chtít pečovat o těžce nemocné příbuzné, budou moci čerpat až tříměsíční ošetřovatelské
volno. Poté Senát přijal pozměňovací návrhy k novele zákona o zaměstnanosti a nepřijal usnesení k novele
zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. V následujícím bloku ministra
dopravy senátoři schválili novelu zákona o vnitrozemské plavbě, novelu zákona o silniční dopravě a novelu
zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Následně pak zamítli návrh zákona o kontrole veřejný ch
financí a související novelizační zákon. Tento návrh zákona by podle senátorů vedl jen ke zvyšování
administrativy. V rámci odpoledního zákonů senátoři schválili dvě novely občanského soudního řádu, návrh
zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti, novely zákonů
o veřejné prospěšnosti, o soudních exekutorech, živnostenského zákona, o uvádění do oběhu osiva a sadby
pěstovaných rostlin, o rostlinolékařské péči a novelu zákona o veterinární péči, která nepřímo zavádí povinné
čipování psů. Současně senátoři vyslovili souhlas s odstoupením České republiky od Charty Mezinárodního
energetického fóra a přijali doporučení VEU k Nařízení o jednotné digitální bráně pro poskytování informací, k
Diskusnímu dokumentu o sociálním rozměru Evropy a návrh evropského pilíře sociálních práv. V závěru
odpoledního jednání pak vzali na vědomí usnesení Volební komise návrhu prezidenta na člena Rady Ústavu
pro studium totalitních režimů. Čtvrtek 17. srpna Ve čtvrtek pak senátoři schválili novelu branného zákona, po
více jak dvaceti letech zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a
navenek a zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. V samotném závěru schůze pak
senátoři vzali na vědomí Výroční zprávu Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2016.

středa 16.08.2017 10:00 - 10:15
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD k programu 9. schůze
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

středa 16.08.2017 10:20 - 10:35
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ODS k programu 9. schůze
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

středa 16.08.2017 11:00 - 11:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tisková konference k podání ústavní stížnosti proti daňovému řádu
pořádá/spolupořádá: senátor Ivo Valenta

středa 16.08.2017 15:30
Chrám Páně sv. Václava, Dolní Bojanovice, okr. Hodonín
Účast členky Ústavně-právního výboru Senátu PČR A. Hubáčkové na posledním rozloučení s
bývalým senátorem Josefem Kaňou.

čtvrtek 17.08.2017 09:00
Jednací sál (VP-A)
Pokračování 9. schůze Senátu
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čtvrtek 17.08.2017 15:30 - 16:00
Přijímací salonek (VP-A)
Pracovní setkání předsedy Senátu PČR pana Milana Štěcha s mimořádným a zplnomocněným
velvyslancem České republiky v Arménské republice panem Petrem Mikyskou

čtvrtek 17.08.2017 17:00 - 18:00
Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)
Vystoupení Základní umělecké školy Moravská Třebová v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Radko Martínek

čtvrtek 17.08.2017 19:30
Společenský sál Lázní Aurora, Lázeňská 1001, Třeboň
Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí se zúčastní koncertu Václava Hudečka v rámci 5. ročníku
letního festivalu a kurzů Třeboňská letní setkávání.

sobota 19.08.2017 11:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Slavnostní zahájení výstavy "Paměť loutky"
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Lumír Aschenbrenner

sobota 19.08.2017 11:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Den města Plzně v Senátu Parlamentu ČR
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Lumír Aschenbrenner
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