49. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 04.12.2017 do
11.12.2017

pondělí 04.12.2017 16:00 - 17:30
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy 155 let pěveckého sboru RUBEŠ za Skutče
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Radko Martínek

pondělí 04.12.2017 16:30 - 17:30
Zelený salonek (KP)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu
PČR V. Hamplem oficiálně setká s předsedou Senátu Národního kongresu Chilské republiky J.E.
panem Andrésem Zaldívarem Larraínem.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Na čtyřdenní návštěvu Česka přijel předseda Senátu Chile Andrés Zaldívar Larraín. Se svým protějškem
Milanem Štěchem jednal v Senátu zejména o hospodářské spolupráci obou zemí, ale i situaci v Jižní Americe
po nástupu amerického prezidenta Donalda Trumpa nebo o vnitřních problémech, se kterými se Chile potýká.
Podrobně hovořili třeba o podpoře sociálního bydlení a energetickém zajištění Chile, na kterém se podílejí
české firmy. Oba předsedové hovořili také o situaci ve Venezuele a na Kubě. Tématem byl také nárůst
populistických hnutí napříč světem a sociální nerovnost. Chile v současnosti rozvíjí systém sociálního bydlení,
podle kterého se sociálně nejslabší obyvatelé dostanou za symbolické ceny ke komfortnímu bydlení ve
vybavených lokalitách. Předseda chilského Senátu v Česku jednal také s ministrem financí, v následujících
dnech se setká též s premiérem a zástupci Poslanecké sněmovny.

pondělí 04.12.2017 18:00 - 19:40
Hlavní sál (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
Předvánoční zpívání - vystoupí dětský pěvecký sbor Českého rozhlasu.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

pondělí 04.12.2017 18:30
Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí pořádá za účasti předsedkyně senátorského klubu ANO a
členky Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Hamousové,
místopředsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR H. Meziana a člena
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR R. Martínka slavnostní
večeři na počest předsedy Senátu Národního shromáždění Chilské republiky J.E. pana Andrése
Zaldívara Larraína s chotí.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý 05.12.2017 10:00 - 13:00
Černínský salonek (KP)
17. schůze Výboru pro záležitosti EU
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

úterý 05.12.2017 10:00 - 16:00
Jednací sál (VP-A)
Předání ocenění "Cena Inovace roku 2017"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu
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Dne 5. prosince 2017 uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu spolu s Asociací inovačního
podnikání ČR již tradiční předání ocenění Cena Inovace roku. Ceny soutěžícím předal senátor Pavel Štohl,
místopředseda výboru spolu s Pavlem Švejdou, generálním sekretářem AIP ČR. Letošní ročník byl již dvacátý
druhý. V rámci soutěže byly hodnoceny nejkvalitnější inovační produkty přihlašovatelů se sídlem v České
republice.

úterý 05.12.2017 12:00
Hotel Hilton Prague, Pobřežní 311/1, Praha 8
Předseda Senátu PČR M. Štěch a místopředseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní oslavy
pořádané mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Japonska v České republice J.E. panem
Kaoru Shimazaki u příležitosti Národního dne a narozenin Jeho Veličenstva císaře Japonska.

úterý 05.12.2017 12:30 - 14:00
Zaháňský salonek (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Kuchyňka u Hlavního sálu, místnost č. 244 (VP-C), Podesta u
Zaháňského salonku (VP-C)
Místopředseda Senátu PČR J. Šesták pořádá za účasti předsedy senátorského klubu ODS, člena
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR M. Vystrčila a člena
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR R. Martínka oběd pro
předsedu Senátu Národního kongresu Chilské republiky J.E. pana Andrése Zaldívara Larraína s
chotí.

úterý 05.12.2017 15:00 - 15:30
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Společný tiskový briefing předsedů senátorských klubů
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Jan Horník

úterý 05.12.2017 15:00 - 15:45
Zelený salonek (KP)
Setkání sen. R. Sušila se studenty
pořádá/spolupořádá: senátor MUDr. Radek Sušil

úterý 05.12.2017 16:00 - 18:00
Místnost 113a (VP-C)
Zasedání Klubu nezávislých senátorů
pořádá/spolupořádá: Klub nezávislých senátorů

úterý 05.12.2017 16:30 - 17:30
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

úterý 05.12.2017 17:00 - 17:30
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Chodba místopředsedů (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Manifest krajinářské architektury"
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Miroslav Nenutil

úterý 05.12.2017 17:00 - 19:30
Zelený salonek (KP)
Zasedání senátorského klubu ČSSD

úterý 05.12.2017 17:30 - 20:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Zasedání senátorského klub STAN
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Jan Horník

úterý 05.12.2017 18:00 - 21:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí

úterý 05.12.2017 18:00 - 18:45
Audienční síň (VP-C), Mytologická chodba (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s místopředsedou Senátu PČR I. Bárkem, místopředsedou
Senátu PČR J. Kuberou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a
místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně
setká s prezidentem Maďarské republiky J.E. panem Jánosem Áderem.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

* Bez dohody všech států EU v dalším postupu v oblasti migrace může docházet k oslabování Unie, shodl se
předseda Senátu M. Štěch s maďarským prezidentem Jánosem Áderem. Podle něj je na cestě do Evropy 60
milionů lidí a EU musí hledat rychlé, ale zároveň dlouhodobé řešení. Oba politici hovořili také o vnitropolitické
situaci v ČR a postojích zemí Visegrádské skupiny (V4). Prezident Maďarska se odpoledne sešel také se svým
českým protějškem Milošem Zemanem a členy Poslanecké sněmovny. Zástupci obou zemí se shodli, že ČR
pojí s Maďarskem vysoce kvalitní vztahy a je třeba podporovat kontakty na všech úrovních.

středa 06.12.2017
Místnost č. 352 (VP-C)
v průběhu polední přestávky schůze Senátu - 14. schůze Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu,
lidská práva a petice

středa 06.12.2017 08:00 - 09:00
Místnost 113a (VP-C)
Zasedání Klubu nezávislých senátorů
pořádá/spolupořádá: Klub nezávislých senátorů

středa 06.12.2017 08:00 - 09:00
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Místnost č. 248 (VP-C)
Stálá komise Senátu pro práci KS
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

středa 06.12.2017 08:15 - 08:35
Pracovna př. VVVK (VP-C)
Ranní modlitba s četbou z Bible
pořádá/spolupořádá: senátor PhDr. Zdeněk Papoušek

středa 06.12.2017 09:00
Jednací sál (VP-A)
11. schůze Senátu

11. schůzi Senátu zahájil se svým blokem premiér Bohuslav Sobotka. Senátoři nejprve přijali usnesení k
informaci vlády k minulému i nadcházejícímu jednání Evropské Rady. Poté přijali doporučení Výboru pro
záležitosti Evropské unie k Nařízení EP o evropské občanské iniciativě, Nařízení EP o rámci pro volný pohyb
neosobních údajů v Evropské unii a k Budování silné kybernetické bezpečnosti pro EU. V závěru svého
vystoupení poděkoval předseda vlády Bohuslav Sobotka senátorům za spolupráci v uplynulých čtyřech letech.
Poté představil senátorům ministr průmyslu Jiří Havlíček tři evropské materiály – Nařízení EP, kterým se
stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie a Nařízení EP, kterým se mění
nařízení (EU), pokud jde o pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic. I Jiří Havlíček se
rozloučil se senátory a poděkoval za spolupráci v uplynulém období. Senátoři dále vzali na vědomí výroční
zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2016 a schválili senátní návrh zákona, který novelizuje
zákon o Ústavním soudu. V závěru dopoledního jednání se věnovali volbě nových členů Rady pro studium
totalitních režimů – v 1. kole nebyl nikdo zvolen. Odpolední jednání zahájil ministr spravedlnosti Robert
Pelikán, který senátorům předložil návrh směrnice EP o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků
pro placení a jejich padělání. Po něm vystoupil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík s akčním plánem \"Jedno
zdraví\" proti antimikrobiální rezistenci (AMR). K oběma dokumentům přijali senátoři doporučení VEU.
Následně se senátoři schválením senátního návrhu, který novelizuje zákon o léčivech, vyjádřili pro odložení
používání elektronických receptů. Poté přistoupili senátoři k projednání Petice proti regulaci zbraní a
sebeobranných prostředků ze strany EU. K této petici přijali usnesení, které pro Senát připravil Výbor pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Předposledním bodem odpoledního jednání byla novela
ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, ke které proběhla rozsáhlá a poměrně bouřlivá rozprava. K
této novele nakonec senátoři nepřijali žádné usnesení, což se de facto rovná zamítnutí tohoto návrhu zákona.
V samotném závěru středečního jednání proběhlo 2. kolo volby nových členů Rady pro studium totalitních
režimů. Tentokrát byli senátoři úspěšní a novými členy Rady se stali Karel Černý, Jiří Junek a Jiří Liška. Jednání
ve čtvrtek dopoledne patřilo peticím. Senátoři nejprve projednali petici Za zrušení zákona o evidenci tržeb, k
níž přijali usnesení, které pro Senát připravil Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Poté
projednali Petice Za změnu tzv. \"Protikuřáckého zákona\", kterou pouze vzali na vědomí. Odpolední jednání
pak už patřilo senátním bodům. Senátoři ve druhém čtení schválili senátní návrhy zákonů – novelu zákona o
daních z příjmů a novelu zákona o evidenci tržeb. V prvním čtení pak přikázali výborům k projednání tři
senátní návrhy zákonů - novelu zákon o nelékařských zdravotnických povoláních, novelu zákona o
poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a novelu zákona o volbách do Parlamentu České
republiky. Rovněž v prvním čtení pak zamítli návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a
dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem
funkce představitelů státní moci. V závěru jednání pak schválili pravidla hospodaření senátorských klubů a
přijali dvě usnesení Senátu. Jedno k uplatňování zákona o střetu zájmů a vyjádření celostátních organizací obcí
a měst a druhé k informaci o aktuální situaci v rámci státní podpory sportu ze strany Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy.

středa 06.12.2017 10:00 - 10:20
Frýdlantský salonek (VP-A)
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Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD k balíčku zdravotnických a sociálních zákonů, ústavní
novele o bezpečnosti a návrhu na změnu organizace senátních voleb
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

středa 06.12.2017 10:00 - 12:30
Hlavní sál (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Zaháňský salonek (VP-C)
Slavnostní setkání vítězů 23. ročníku soutěže "Vesnice roku 2017"
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

středa 06.12.2017 10:20 - 10:40
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ODS k petici proti regulaci zbraní, k petici za změnu
protikuřáckého zákona a dalším tiskům
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

středa 06.12.2017 10:45 - 11:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu STAN k aktuálnímu podání ústavní stížnosti týkající se kvora
pro vstup do Poslanecké sněmovny
pořádá/spolupořádá: Klub Starostové a nezávislí

středa 06.12.2017 11:00 - 11:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ANO k ústavní novele o bezpečnosti, k návrhu změn v oblasti
elektronických receptů a k dalším projednávaným tématům
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub ANO

středa 06.12.2017 13:00 - 13:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátora I. Valenty
pořádá/spolupořádá: senátor Ivo Valenta

středa 06.12.2017 13:30 - 14:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing Fóra pražských senátorů k podání ústavní stížnosti proti tzv. bezdávkovým
zónám v obcích. Vystoupí V. Hampl, R. Chmelová, J. Dienstbier
pořádá/spolupořádá: senátor prof. RNDr. Václav Hampl DrSc.

čtvrtek 07.12.2017 09:00
Jednací sál (VP-A)
Pokračování 11. schůze Senátu
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čtvrtek 07.12.2017 09:00 - 19:45
Hlavní sál (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
28. kongres České lékařské společnosti "Jana Evangelisty Purkyně, věnovaný k jeho 230. výročí
narození"
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

čtvrtek 07.12.2017 12:00 - 13:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Tiskový briefing k 28. kongresu České lékařské společnosti "Jana Evangelisty Purkyně, věnovaný k
jeho 230. výročí narození"
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

V Senátu proběhl tiskový briefing k 230. výročí narození Jana Evangelisty Purkyně. Konal se v rámci
dvoudenního kongresu České lékařské společnosti J. E. Purkyně. Slavnostní část kongresu proběhla pod
záštitou předsedy Senátu M. Štěcha. Témata byla následující: Historický pohled na osobnost Jana Evangelisty
Purkyně Purkyňovy objevy a koncepce ve vztahu k dnešku Co nás čeká aneb jak se budou medicína a přírodní
vědy vyvíjet do konce tohoto století?

čtvrtek 07.12.2017 12:15 - 12:45
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR p. Milan Štěch a předseda Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská
práva a petice p. Zdeněk Papoušek převezmou petici "NE ohrožení pitné vody pro 140 000 lidí!"
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

čtvrtek 07.12.2017 17:20 - 18:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s předsedou Klubu Starostové a nezávislí a členem
Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR J. Horníkem setká s
korejskými účastníky 3. kola Česko-korejského fóra budoucnosti vedenými předsedou fóra panem
Tae-sik Lee.

pátek 08.12.2017 10:00 - 16:00
Jednací sál (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Konference "25. výročí přijetí Ústavy ČR"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

Pod záštitou místopředsedy Senát PČR Jiřího Šestáka se dne 8. 12. 2017 konala v Senátu konference k 25.
Výročí přijetí Ústavy České republiky. Konference byla zaměřena k tématu občanského vzdělávání k
demokracii. První sekci – ústavně – právní, předsedal prof. JUDr. Jan Kysela, Ph.D.,DSc. Druhé sekci - filosoficko
– právní, předsedal prof. JUDr. Jiří Přibáň, DrSc. Mezi účastníky konference byla celá řada významných
osobností, politiků i odborníků na ústavní právo.

pátek 08.12.2017 11:00 - 12:30
Výstavní síň Senátu (VP-C), Trčkovská galerie (VP-C)
Vernisáž VÁNOČNÍ VÝSTAVY
pořádá/spolupořádá: VKS, OVS
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