37. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 10.09.2018 do
17.09.2018

pondělí 10.09.2018 10:00 - 15:00
Jednací sál (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Konference "Pečovatelská služba - příležitost pro život doma"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

pondělí 10.09.2018 14:00
Budova Obchodní akademie, Kolín
Člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR T. Czernin se
zúčastní pietního aktu u pamětní desky štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála
in memoriam v Kolíně.

pondělí 10.09.2018 15:15 - 17:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tisková konference na téma "Pečovatelská služba - příležitost pro život doma"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

Pondělní konference „Pečovatelská služba - příležitost pro život doma“ byla závěrečnou konferencí projektu,
který je zaměřen na transformaci pečovatelských služeb. Cílem je posílit význam pečujících služeb v běžném
prostředí. Celkem se projektu zúčastnilo 450 osob z 54 pečovatelských služeb a 32 obcí. Gestorkou akce byla
paní senátorka Milada Emmerová, místopředsedkyně VZSP.

pondělí 10.09.2018 16:00
Památník generálmajora Josefa Mašína, Lošany
Člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu ČR T. Czernin se
zúčastní pietního aktu u památníku podplukovníka Josefa Mašína, generálmajora in memoriam v
Lošanech.

pondělí 10.09.2018 19:00 - 21:00
Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
27. ročník Mezinárodního hudebního festivalu "Mladá Praha"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Jaroslav Kubera

úterý 11.09.2018
11.9.-12.9.2018, Francouzská republika, Paříž Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch navštíví
spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR V. Hamplem
Francouzskou republiku.

úterý 11.09.2018 09:00 - 15:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Seminář „Problematika sucha a vody - zhodnocení vývoje od roku 2015“
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

Místopředseda Senátu Ivo Bárek pořádal seminář „Problematika sucha a vody – zhodnocení vývoje od roku
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2015“. Jak ukázalo letošní horké léto, téma nanejvýš aktuální. V první části semináře byla na pořadu
legislativní opatření: Jaké změny jsou připravovány v zákoně o vodách? (Definice stupňů sucha, monitoring,
úkoly samosprávy, změny ve zpoplatnění a motivace k šetření vodou, kontrola, postihy a sankce, úloha
vodních děl, hospodaření se srážkovými a vyčištěnými odpadními vodami, opatření v době sucha na
vymezeném území. Mají se změnit poplatky za odběry podzemních vod malou novelou vodního zákona? Je
tento postup efektivní v boji proti suchu?) Dalším tématem byla organizační a provozní opatření: Jaké jsou
možnosti propojení vodárenských soustav v období sucha a nedostatku vody pro optimalizaci distribuce pitné
vody? Jsou dostatečné kapacity pro náhradní zásobování pitnou vodou? Jaký vliv mají přijatá opatření na
provozovatele podniků využívajících vodu? Problematika recyklace vody a uzavírání cyklů u průmyslových
podniků. Probírána byla i ekonomická opatření: Jak je možné motivovat k šetření vodou v období sucha a
nedostatku vody? Jde o vypracování analýzy reálných možností cenové politiky. Jaké jsou dotační tituly a jaký
je zájem z pohledu měst, obcí a obyvatel? Seminář uzavřely zkušenosti s již aplikovanými opatřeními: Jakým
způsobem přispěly již aplikovaná opatření v boji proti suchu? Jak pomohla opatření v podobě dotačních titulů
ze strany státu? Jaká opatření je ještě nutné přijmout? Vyslechnout si mohli účastníci i četné příklady z praxe.

úterý 11.09.2018 10:00 - 11:45
Místnost č. 352 (VP-C)
21. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

úterý 11.09.2018 11:50 - 12:20
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing k semináři „Problematika sucha a vody - zhodnocení vývoje od roku 2015“
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

úterý 11.09.2018 17:00 - 19:00
Předsálí Jednacího sálu (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Vernisáž výstavy "Škola, která běhá s Emilem"
pořádá/spolupořádá: senátor JUDr. Miroslav Antl

úterý 11.09.2018 17:30 - 20:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Slavnostní setkání starostů a starostek u příležitosti "10. výročí Celostátní sítě pro venkov"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

středa 12.09.2018
12.9.-19.9.2018, Slovinsko, Chorvatsko Místopředsedové VVVK J. Jermář, Z. Berka, členové VVVK
V. Homolka a Z. Baudyšová se setkají s předsedou Národní rady Slovinska, zúčastní se jednání s
ombudsmankou, na Ministerstvech kultury, Ministerstvech školství, s partnerskými výbory, s
představiteli místních samospráv a setkají se s krajany.

středa 12.09.2018
12.9.-14.9.2018, Ukrajina, Kyjev 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská navštíví
Ukrajinu u příležitosti slavnostní vernisáže výstavy „Za vaši a naši svobodu 1968 – 2018“.
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čtvrtek 13.09.2018 11:00 - 14:00
Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Slavnostní přátelské setkání předsedy Senátu pana Milana Štěcha s dobrovolnými i
profesionálními hasiči
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Předseda Milan Štěch pozval do Senátu dobrovolné a profesionální hasiče, kteří se podíleli na realizaci hasičské
fontány. Tu v červnu letošního roku vytvořili na řece Vltavě při příležitosti stoletého výročí založení
Československa. Spolu se senátory, zástupci Ministerstva vnitra a vedením Hasičského záchranného sboru
poděkoval předseda Senátu M. Štěch hasičům za jejich úsilí a také za jejich každodenní práci. Pamětní listy
převzaly bezmála dvě stovky hasičů a také organizátoři a podporovatelé hasičské fontány.

čtvrtek 13.09.2018 12:00 - 14:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Pracovní oběd pořádaný předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR,
panem Peterem Kolibou pro společnou delegaci výboru zdravotního a výboru sociálního Seimasu
Litevské republiky
pořádá/spolupořádá: senátor doc. MUDr. Peter Koliba CSc.

čtvrtek 13.09.2018 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Vystoupení ZUŠ Karla Halíře Vrchlabí (Akordeonový soubor a Junior Band) v rámci Kulturního léta
v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Jan Sobotka

pátek 14.09.2018 09:30 - 14:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Kulatý stůl "Iniciativa lorda Dubse - inspirace pro Českou republiku?"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

V pátek uspořádal Výbor pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR kulatý stůl na téma „Iniciativa lorda Dubse –
inspirace pro Českou republiku?“ Jeho cílem bylo představit iniciativu lorda Dubse (člena Sněmovny lordů),
který byl dětským uprchlíkem z Československa z roku 1939 zachráněným Nicholasem Wintonem a který v
roce 2016 navrhl dodatek k imigračnímu zákonu, podle kterého by Velká Británie měla přijmout 3 tisíce
nedoprovázených uprchlických dětí. V rámci programu se svými příspěvky vystoupili předsedové senátních
výborů V. Hampl a Z. Papoušek, místopředseda Senátu J. Šesták, poslankyně Evropského parlamentu M.
Šojdrová a J. Girling, zástupci Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Úřadu vlády ČR a v
neposlední řadě také dvě pamětnice, které v roce 1939 zachránil Nicholas Winton. Smyslem kulatého stolu
bylo identifikovat místa, ze kterých by se ČR mohla poučit, inspirovat a vyvarovat se chyb.

pátek 14.09.2018 10:00
Hřbitov v Lánech
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR I. Bárek se zúčastní pietního aktu u příležitosti 81. výročí
úmrtí T. G. Masaryka.

pátek 14.09.2018 11:30
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Hradčanské náměstí, Praha 1
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR I. Bárek položí kytici u sochy T. G. Masaryka u příležitosti
81. výročí jeho úmrtí.

neděle 16.09.2018
16.9.-19.9.2018, Rakousko, Vídeň Místopředseda VHZD K. Kratochvíle a člen VEU L. Michálek se
zúčastní Mmziparlamentní konference o stabilitě, hospodářské koordinaci a správě v Evropské unii
v rámci předsednictví Rakouska v radě EU.

neděle 16.09.2018
16.9.-21.9.2018, Indonéská republika, Srílanská demokratická socialistická republika Předseda
Senátu Parlamentu ČR M. Štěch spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v
zahraničí a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu Parlamentu ČR T. Grulichem,
předsedou Volební komise Senátu Parlamentu ČR a členem Výboru pro záležitosti Evropské unie
Senátu Parlamentu L. Jeništou, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost
Senátu Parlamentu ČR H. Mezianem, členem Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu
Parlamentu ČR L. Kantorem a členem Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí Senátu Parlamentu ČR R. Martínkem oficiálně navštíví Indonéskou republiku a
Srílanskou demokratickou socialistickou republiku.

neděle 16.09.2018 19:30 - 22:00
Hlavní sál (VP-C)
16. ročník Malostranských komorních slavností - Pocta Emě Destinové
pořádá/spolupořádá: Senát
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