41. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 09.10.2017 do
16.10.2017

pondělí 09.10.2017 13:00 - 14:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Předseda Klubu Starostové a nezávislí a člen Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí Senátu PČR J. Horník přijímá spolu s místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu,
kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J. Růžičkou a místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a
sociální politiku Senátu PČR J. Voseckým delegaci Hospodářské komory Sultanátu Omán.
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

pondělí 09.10.2017 15:00 - 17:00
Zelený salonek (KP)
Pracovní setkání místopředsedy Senátu I. Bárka ve spolupráci s Czech Smart City Cluster
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

úterý 10.10.2017
Francie, Paříž
10.10. - 12.10.2017 Předseda VZSP P. Koliba se zúčastní zasedání Globální sítě parlamentářů v
rámci OECD.

úterý 10.10.2017 09:30 - 10:45
Zelený salonek (KP)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s místopředsedou Senátu PČR J. Kuberou, místopředsedou
Senátu PČR J. Šestákem, místopředsedkyní Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR E.
Sykovou se oficiálně setká s předsedou Senátu Parlamentu Rumunska J.E. panem Călinem PopescuTăriceanem.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý 10.10.2017 10:00 - 12:00
Černínský salonek (KP)
6. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

úterý 10.10.2017 10:00 - 11:30
Zaháňský salonek (VP-C)
9. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

úterý 10.10.2017 10:00 - 15:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A)
Konference "Nové povinnosti poskytovatelů pečovatelské služby v oblasti ochrany osobních údajů
a další aktuality"
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

Dne 10. října 2017 uspořádal Ústavně-právní výbor Senátu za odborné podpory České asociace pečovatelské
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služby, odbornou konferenci na téma: „Nové povinnosti poskytovatelů pečovatelské služby v oblasti ochrany
osobních údajů a další aktuality“. Gestorkou akce byla senátorka E. Třísková, místopředsedkyně Ústavněprávního výboru Senátu PČR. Jednání se uskutečnilo v Jednacím sále Senátu a zúčastnilo se ho 130 posluchačů.
Kromě senátorů se účastnili zejména zástupci odborné veřejnosti a dále přední představitelé dotčených
rezortů. Konferenci zahájila a moderovala senátorka E. Třísková. Za Ústavně-právní výbor Senátu přednesl
úvodní slovo senátor J. Burian, místopředseda výboru. Účastníky konference poté pozdravil PhDr. J. Kadlec,
předseda České asociace pečovatelské služby (ČAPS). Nosným tématem konference byly změny v oblasti
ochrany osobních údajů, protože od 28. května 2018 bude platit nová evropská legislativa - GDPR, a změny se
týkají i poskytovatelů sociálních služeb. Za Ministerstvo práce a sociálních věcí vystoupila Mgr. J. M. Landová,
ředitelka odboru inspekce kvality sociálních služeb a Mgr. J. Vrbický, zástupce ředitele odboru sociálních
služeb, sociální práce a sociálního bydlení. Tématem jejich vystoupení byla inspekce kvality v pečovatelských
službách a aktuality z rezortu sociálních služeb. Mgr. J. Tiahan Wojtoňová, koordinátorka projektů ČAPS,
představila celostátní projekt ČAPS, který by měl pomáhat nejen občanům zůstat žít a dožívat v přirozeném
domácím prostředí co nejdéle, ale i neformálním pečujícím lépe se orientovat v oblasti sociálního zabezpečení i
v péči samotné.

úterý 10.10.2017 12:00 - 13:30
Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Chodba mezi Hlavním sálem a
Zaháňským salonkem (VP-C), Mytologická chodba (VP-C)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní oběd na počest předsedy Senátu Parlamentu
Rumunska J.E. pana Călina Popescu-Tăriceana za účasti místopředsedy Senátu PČR I. Bárka,
místopředsedy Senátu PČR J. Kubery, místopředsedy Senátu PČR J. Šestáka a místopředsedkyně
Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR E. Sykové.

úterý 10.10.2017 13:00 - 15:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
5. schůze Podvýboru pro zemědělství
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 10.10.2017 14:00 - 17:00
Jičínský salonek (VP-A)
Zasedání senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

úterý 10.10.2017 15:30 - 16:00
Černínský salonek (KP)
Místopředseda Senátu PČR J. Šesták oficiálně přijímá spolu s místopředsedy Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Strnadem, L. Aschenbrennerem a členy Výboru
pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR K. Kratochvílem, J. Cieńciałou, P. Holečkem a
L. Kosem mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ázerbájdžánské republiky v ČR J.E. pana
Farida Shafiyeva.

úterý 10.10.2017 15:45 - 16:15
Zelený salonek (KP)
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek oficiálně přijímá předsedu vlády svazového státu Džhárkhand
Indické republiky pana Raghubara Dase.
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek
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úterý 10.10.2017 16:00 - 16:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
8. schůze Volební komise Senátu
pořádá/spolupořádá: Volební komise

úterý 10.10.2017 16:30
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor

úterý 10.10.2017 17:00 - 19:00
Chodba místopředsedů (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Mezi Brdy a Berounkou" Akci pořádají sen. Milada Emmerová a sen.
Jan Látka.
pořádá/spolupořádá: senátor Jan Látka

úterý 10.10.2017 17:30 - 19:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Zasedání senátorského klubu STAN

úterý 10.10.2017 17:30 - 20:00
Zelený salonek (KP)
Zasedání senátorského klubu ČSSD

úterý 10.10.2017 18:00 - 21:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

úterý 10.10.2017 18:00 - 22:00
S-klub (KP)
Zasedání senátorského klubu KNS

úterý 10.10.2017 19:30
Parník Slapy, Dvořákovo nábřeží u Štefánikova mostu, Praha 1
1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská pořádá buffet-dinner pro předsedu Senátu
Parlamentu Rumunska J.E. pana Călina Popescu-Tăriceana za účasti místopředsedy Výboru pro
záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Plačka a místopředsedy Výboru pro hospodářství,
zemědělství a dopravu Senátu PČR L. Sulovského.

středa 11.10.2017 08:00 - 09:00
Místnost č. 248 (VP-C)
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8. schůze Stálé komise pro práci KS
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

středa 11.10.2017 08:15 - 09:00
Místnost č. 352 (VP-C)
6. schůze Podvýboru pro sport
pořádá/spolupořádá: Podvýbor pro sport Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

středa 11.10.2017 08:15 - 08:35
Pracovna př. VVVK (VP-C)
Ranní modlitba s četbou z Bible
pořádá/spolupořádá: senátor PhDr. Zdeněk Papoušek

středa 11.10.2017 09:00
Jednací sál (VP-A)
10. schůze Senátu

Jednání 10. schůze Senátu zahájili senátoři tím, že dali souhlas k ratifikaci Úmluvy Mezinárodní organizace
práce o práci na moři, a Opčnímu protokolu k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se
zdravotním postižením. Poté přijali doporučení Výboru pro Evropskou Unii k návrhu nařízení EP a Rady o
Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a
práva. V bloku ministra financí nejprve schválili senátoři dva zákony ohledně platebního styku, díky nimž
občanům odpadnou poplatky spojené s platbou kartou u obchodníka. Vzápětí nepřijali usnesení k zákonu o
rozpočtových pravidlech – na tento zákon se bude po uplynutí 30-ti denní lhůty pro Senát hledět jako by byl
schválen. Ve zbytku dopoledního jednání pak senátoři schválili novelu zákona o rovném zacházení, dali souhlas
k ratifikaci Prozatímních dohod o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a Ghanou a
Pobřežím Slonoviny. Dále přijali doporučení Výboru pro Evropskou Unii k povinné automatické výměně
informací v oblasti daní, k diskusnímu dokumentu o budoucnosti financí EU, k diskusnímu dokumentu o
prohlubování hospodářské a měnové unie a vzali na vědomí informace vlády ČR o pozicích vlády a programu
jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 19. - 20. října 2017. V samém závěru dopoledního jednání
senátoři zvolili Richarda Hindlse kandidátem Senátu na člena Národní rozpočtové rady. Odpolední jednání
zahájili senátoři zprávou o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016, se kterou seznámil senátory
guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Poté senátoři schválili novelu zákona, kterým se zmírňují majetkové
křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v
souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, a novelu zákona o
zdravotnických prostředcích. Následně se Senát věnoval projednání evropských dokumentů (Balíček
dokumentů ke vzdělávání, Dopravní Balíček k sociálním aspektům v silniční dopravě a Dopravní Balíček k
výběru mýtného), k nimž přijal doporučení Výboru pro Evropskou Unii. V závěru středečního jednání senátoři
projednali informace předsedy vlády ohledně průzkumu a možné těžby lithia v ČR. K tomuto bodu se vedla
poměrně dlouhá a bouřlivá rozprava. V přijatém usnesení pak vyzvali ministry průmyslu a obchodu a životního
prostředí, aby lépe koordinovali činnost svých ministerstev za účelem maximálního využití nerostného
bohatství ČR a zároveň vyzvali vládu, aby neodkladně uvedla do souladu nařízení vlády o sazbách úhrady se
zákonem o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Čtvrteční jednání zahájil Senát zamítnutím
novely zákona o Hospodářské komoře a Agrární komoře České republiky. Senátoři vytýkali této novele
zejména to, že v řadě případů narušuje principy ústavního pořádku. Poté přijali doporučení Výboru pro
Evropské záležitosti k evropskému obrannému průmyslu a fondu a Diskusnímu dokumentu o budoucnosti
evropské obrany. Dalším bodem v pořadí pak bylo projednání Stanoviska Senátu k projevu prezidenta
republiky na Parlamentním shromáždění Rady Evropy dne 10. října 2017. Svým usnesením, které senátoři k
tomuto bodu přijali, nesouhlasí s výroky prezidenta ohledně ruské anexe Krymu a připomínají, že Krym je
nadále součástí Ukrajiny a jeho oddělení od Ukrajiny je výsledkem ruské agrese, a nemá oporu v mezinárodním
právu. V samotném závěru pak senátoři v prvním čtení přikázali výborům k dalšímu projednání senátní návrhy
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zákonů. Jmenovitě se jedná o novelu zákona o EET, novelu zákona o léčivech a novelu zákona o odpovědnosti
za přestupky.

středa 11.10.2017 09:30 - 10:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing Starostové a nezávislí
pořádá/spolupořádá: Klub Starostové a nezávislí

středa 11.10.2017 10:00
Pracovna mpř. Senátu J. Oberfalzera (VP-A)
Místopředseda Senátu PČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni
Čínské lidové republiky v ČR J.E. paní Ma Keqing.
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Jaroslav Kubera

středa 11.10.2017 10:00 - 10:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing ODS k programu 10. schůze
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

středa 11.10.2017 10:30 - 11:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing ČSSD k programu 10. schůze
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

středa 11.10.2017 11:00 - 11:15
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing KNS k programu 10. schůze
pořádá/spolupořádá: Klub nezávislých senátorů

středa 11.10.2017 11:00 - 13:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Přijetí gruzínských onkologů
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

středa 11.10.2017 11:20 - 11:40
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ANO
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub ANO

středa 11.10.2017 13:00 - 14:00
Hlavní sál (VP-C)
Slavnostní akt udělování autorizace novým členům České komory architektů
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pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

středa 11.10.2017 15:00 - 15:30
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá unijního státního ministra obchodu a průmyslu
Indické republiky pana C R Chaudharyho.

středa 11.10.2017 16:30 - 17:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing ČSSD k tématu těžby lithia v ČR
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

čtvrtek 12.10.2017
Valdštejnova pracovna (VP-C)
18. schůze organizačního výboru - 15 minut po skončení schůze Senátu

čtvrtek 12.10.2017 09:00
Jednací sál (VP-A)
Pokračování 10. schůze Senátu

čtvrtek 12.10.2017 11:00 - 13:00
Hlavní sál (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Vyhlášení soutěže "Mladý řemeslník roku 2017"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

čtvrtek 12.10.2017 19:00 - 20:45
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Koncert "Pět tváří zdi"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

neděle 15.10.2017
Rusko, Petrohrad
14.10. - 19.10.2017 Členové Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie J. Malý a J.
Látka se zúčastní 137. konferenci Meziparlamentní unie.

neděle 15.10.2017 09:00
České Budějovice
Předseda Senátu PČR M. Štěch navštíví Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích a společnost
Motor Jikov Group.
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neděle 15.10.2017 16:00 - 18:00
Hlavní sál (VP-C)
3. slavnostní mezinárodní setkání dětí
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
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