42. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 15.10.2018 do
22.10.2018

úterý 16.10.2018 10:00 - 15:00
Plzeň
30. schůze - Výjezdní zasedání Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 16.10.2018 10:00 - 15:30
Černínský salonek (KP)
28. schůze Výboru pro záležitosti EU
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

úterý 16.10.2018 10:00 - 14:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Veřejné slyšení VVVK "Aktuální problémy českého muzejnictví"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

V úterý 16. října 2018 se konalo veřejné slyšení na téma „Aktuální problémy českého muzejnictví”, které
uspořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice za odborné podpory Asociace muzeí a
galerií České republiky, z. s (AMG). Po úvodních projevech předsedy výboru Zdeňka Papouška a 1.
místopředsedkyně AMG Mgr. Ireny Chovančíkové přiblížili zástupci AMG v krátkých vystoupeních zásadní
témata, která je potřeba řešit, a to především přípravu systému registrace a akreditace muzeí a galerií v ČR,
problematiku GDPR v oboru muzejnictví, dopad novely zákona o zbraních a střelivu na činnost muzeí stejně
jako otázku oceňování sbírek muzejní povahy. Účastníci veřejného slyšení byli také seznámeni se
strategickými cíli AMG, s tematikou muzejních institucí jako součásti systému dalšího vzdělávání v ČR a s
problémy při odměňování zaměstnanců v oblasti muzeí a galerií stejně jako s aktuálním stavem Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis.

úterý 16.10.2018 12:00 - 13:00
Jičínský salonek (VP-A)
11. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

úterý 16.10.2018 12:00 - 14:00
Zelený salonek (KP)
Kulatý stůl "APEL NA UPŘEDNOSTNĚNÍ REFOREM VE ZDRAVOTNICTVÍ"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku

VZSP ve spolupráci s Ombudsmanem pro zdraví uspořádal v úterý kulatý stůl „Apel na upřednostnění reforem
ve zdravotnictví“, který byl částečně reakcí na jednání různých subjektů zastoupených v českém zdravotnictví.
Účastníci kulatého stolu si kladli za úkol potvrdit shodu na základních bodech, kterými se jeví za prvé:
nezbytnost definice státem hrazené zdravotnické péče a za druhé: propojení mezi systémem zdravotnictví a
sociálními službami tak, aby mezi zdravotní péčí a sociálními službami existovala jasná vazba. A dále stanovit
konkrétní kroky, které povedou k jejich realizaci. Důležitou roli musí hrát i data, která sbírá Ústav pro
zdravotnické informace a statistiku (ÚZIS), zkušenosti pacientských či jiných neziskových organizací,
spolupráce s Pacientskou radou Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR či
aplikovatelné úspěšné příklady ze zahraničí.

úterý 16.10.2018 13:00 - 15:00
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Místnost č. 248 (VP-C)
14. schůze Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu

úterý 16.10.2018 14:00 - 16:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Panelová debata o zapomenuté historii česko-amerických vztahů po II. světové válce
pořádá/spolupořádá: Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 21

úterý 16.10.2018 14:00 - 16:30
Jičínský salonek (VP-A)
Jednání Senátorského klubu ODS

úterý 16.10.2018 15:30 - 17:00
Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Slavnostní předání cen za nejlepší odborné lékařské publikace za rok 2017
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý 16.10.2018 16:30 - 18:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

úterý 16.10.2018 17:00 - 20:00
Černínský salonek (KP)
Jednání Klubu KDU-ČSL a nezávislí

úterý 16.10.2018 17:00 - 19:30
Chodba místopředsedů (VP-A), Audienční síň (VP-C)
Vernisáž výstavy "Uchování Genia Loci republiky"
pořádá/spolupořádá: senátor doc. Ing. Jiří Cieńciała CSc.

úterý 16.10.2018 17:30 - 20:00
Zelený salonek (KP)
Jednání SK ČSSD
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

úterý 16.10.2018 18:00 - 20:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Jednání Klubu pro liberální demokracii - SENÁTOR 21
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úterý 16.10.2018 18:00 - 21:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Jednání senátorského klubu STAN

úterý 16.10.2018 18:30
Rezidence velvyslance USA v ČR, Ronalda Reagana 3, Praha 6
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní večeře pořádané mimořádným a
zplnomocněným velvyslancem Spojených států amerických v ČR J.E. panem Stephenem B.
Kingem.

středa 17.10.2018 08:15 - 08:35
Pracovna př. VVVK (VP-C)
Ranní modlitba s četbou z Bible
pořádá/spolupořádá: senátor PhDr. Zdeněk Papoušek

středa 17.10.2018 09:00
Jednací sál (VP-A)
18. schůze Senátu

18. schůzi Senátu zahájili senátoři projednáním informace vlády o jednání Evropské Rady, kterou vzali na
vědomí. Dále v průběhu schůze projednali a dali souhlas k ratifikaci u devíti mezinárodních smluv, například s
Protokolem o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova či Změnou příloh Úmluvy o ochraně stěhovavých
druhů volně žijících živočichů. Jako na každé schůzi se senátoři věnovali i evropské legislativa, když přijali
usnesení ke čtyřiadvaceti evropským tiskům. Za zmínku stojí určitě Stanovení víceletého finančního rámce na
období 2021 – 2027, Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční
stabilizace nebo Balíček ke Společné zemědělské politice 2021 – 2027. Senátoři projednali i dvě petice.
Jednalo se o Petici za kvalitní podmínky pro vzdělávání a Petici na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice
D49 Hulín - Fryšták - hranice ČR/SR - dálnice D55 Otrokovice St. Město – Břeclav. Senátoři vyslechli názory
petentů i argumenty stran dotčených a po diskuzi k oběma přijal usnesení, která se snaží řešit reagovat na
petentů. Jelikož byla tato schůze poslední schůzí v 11. funkčním období, vyslechli si senátoři v jejím závěru
informaci stálých komisí Senátu a delegací Senátu o jejich činnosti v uplynulém období. Vyvrcholením pak byla
zpráva předsedy Senátu Milana Štěcha, který ve svém vystoupení shrnul vše podstatné z toho, co se za
poslední funkční období v Senátu událo.

středa 17.10.2018 09:30 - 09:45
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

středa 17.10.2018 10:00 - 10:20
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

středa 17.10.2018 10:30 - 10:50
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Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ANO
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub ANO

středa 17.10.2018 11:00 - 11:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

středa 17.10.2018 13:00 - 13:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu SEN21
pořádá/spolupořádá: Klub pro liberální demokracii - SENÁTOR 21

středa 17.10.2018 14:00 - 14:20
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátora Ivo Valenty
pořádá/spolupořádá: senátor Ivo Valenta

středa 17.10.2018 14:30 - 15:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu STAN
pořádá/spolupořádá: Klub Starostové a nezávislí

středa 17.10.2018 17:00
Národní rada Slovenské republiky, Župné námestie 18, Bratislava, Slovenská republika
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní oslavy pořádané chargé d‘ affaires a.i. ČR
ve Slovenské republice panem Pavlem Sladkým u příležitosti 100. výročí vzniku společného státu
Čechů a Slováků.

čtvrtek 18.10.2018
Jednací sál (VP-A)
Pokračování 18. schůze Senátu - čas bude upřesněn

čtvrtek 18.10.2018 13:00 - 14:00
Zelený salonek (KP)
Přijetí Hanáků k 100. výročí republiky
pořádá/spolupořádá: senátor MUDr. Lumír Kantor Ph.D.

čtvrtek 18.10.2018 14:00 - 15:30
Výstavní síň Senátu (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
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Vernisáž výstavy HANÁCI REPUBLICE
pořádá/spolupořádá: senátor MUDr. Lumír Kantor Ph.D.

Jedny z nejvýznamnějších dokladů národní lidové kultury – kroje – jsou od 11. října do 2. prosince 2018
vystavovány ve Výstavní síni Senátu. Expozice „Hanáci republice“ seznamuje návštěvníky s hanáckým
lidovým folklorem a představuje perlu moravských lidových oděvů – hanácké kroje. Zájemci si mohou
prohlédnout slavnostní blaťácký kroj i tradiční domácí či pracovní oděv. Součástí expozice jsou také zimní a
letní součásti krojů. Výstava probíhá pod záštitou senátora Lumíra Kantora. Veřejnosti je přístupná denně od
10.00 do 17.00 hod., od listopadu do 16.00 hod. Vstup volný.

čtvrtek 18.10.2018 16:00 - 22:00
Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Slavnostní setkání u příležitosti 100. výročí vzniku Československa
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

pátek 19.10.2018 10:00
Pracovna mpř. Senátu M. Horské (VP-A)
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská se setká s místopředsedou Senátu
Filipínské republiky panem Ralphem G. Rectem.

pátek 19.10.2018 10:00 - 11:30
Zelený salonek (KP)
Beseda senátora Michaela Canova se studenty Gymnázia F.X. Šaldy
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

pátek 19.10.2018 12:00 - 13:00
Jednací sál (VP-A)
Pokračování besedy senátora Michaela Canova se studenty Gymnázia F.X. Šaldy
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

pátek 19.10.2018 17:00 - 22:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Konference "100 let výročí republiky: reflexe a budoucnost v Evropě"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice
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