3. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 16.01.2017 do
23.01.2017

pondělí 16.01.2017 19:00
Kino Lucerna, Vodičkova 36, Praha 1 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní slavnostního
večera "Trenér roku 2016".

úterý 17.01.2017 10:00 - 11:00
Přijímací salonek (VP-A)
1. schůze Podvýboru pro státní vyznamenání
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý 17.01.2017 11:00
Pracovna mpř. Senátu J. Kubery (VP-A)
Místopředseda Senátu PČR J. Kubera oficiálně přijímá vedoucího Tchajpejské hospodářské a
kulturní kanceláře v ČR pana Chung-I Wanga.

úterý 17.01.2017 11:00 - 13:00
Zelený salonek (KP)
2. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury

úterý 17.01.2017 14:00 - 16:30
Jičínský salonek (VP-A)
Zasedání senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

úterý 17.01.2017 15:00 - 15:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
4. schůze Volební komise
pořádá/spolupořádá: Volební komise

úterý 17.01.2017 15:30 - 16:30
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

úterý 17.01.2017 16:00 - 18:00
Zelený salonek (KP)
Zasedání senátorského klubu ČSSD
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

úterý 17.01.2017 17:00 - 19:00
Audienční síň (VP-C), Hlavní sál (VP-C), Mytologická chodba (VP-C), Předpokoj (VP-C), Rytířská síň (VP-C),
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Kuchyňka u Hlavního sálu, místnost č. 244 (VP-C)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá tradiční novoroční setkání senátorek a senátorů s
diplomatickým sborem.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý 17.01.2017 18:30 - 21:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí

úterý 17.01.2017 18:30 - 20:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Zasedání Klubu Starostové a nezávislí
pořádá/spolupořádá: Klub Starostové a nezávislí

středa 18.01.2017 08:15 - 08:45
Místnost č. 352 (VP-C)
Ranní modlitba s četbou z Bible
pořádá/spolupořádá: senátor PhDr. Zdeněk Papoušek

středa 18.01.2017 08:15
Místnost č. 248 (VP-C)
2. schůze Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

středa 18.01.2017 08:30 - 09:00
Valdštejnova pracovna (VP-C)
1. schůze Podvýboru pro zemědělství VHZD
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

středa 18.01.2017 09:00
Jednací sál (VP-A)
4. schůze Senátu

Jednání 4. schůze zahájil blok evropských bodů. Senátoři nejprve vzali na vědomí informaci o posledním
jednání rady a poté přijeli na návrh Výboru pro záležitosti Evropské unie usnesení k Pracovnímu programu
Komise na rok 2017 pro Evropu, která chrání, posiluje a brání, k Zahájení veřejné konzultace o evropském
pilíři sociálních práv, k Roční analýze růstu na rok 2017 a ke Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2016. Poté
se rozpoutala „bouřlivá“ debata k novele zákona o ochraně přírody a krajiny, ke které nakonec přijali sadu
pozměňovacích návrhů. Poté vzali na vědomí Zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2015 a
schválili novelu zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat. Čtvrteční jednání zahájil
ministr zdravotnictví s návrhem zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. I tento
zákon vzbudil velký zájem senátorů a diskuze k němu byla velmi rozsáhlá. Nakonec jej senátoři i přes řadu
výhrad schválili. Další jednání Senátu již probíhalo daleko rychleji. Byla schválena novela zákona o
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zamítli, na této schůzi Senátu v pořadí druhou,
novelu zákona o ochraně přírody a krajiny a byly přijaty pozměňovací návrhy k zákonu o látkách, které
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poškozují ozonovou vrstvu. Dále byla schválena novela o hnojivech a novela zákona o obchodu s
reprodukčním materiálem lesních dřevin. V závěrečném balíčku ministra spravedlnosti byly schváleny dvě
novely trestního zákoníku, novelu insolvenčního zákona, novelu zákona o obětech trestných činů, novelu
zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních a návrh zákona o použití peněžních prostředků z
majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení. Během schůze pak senátoři zvolili místopředsedu
dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu( senátor Karel Kratochvíle), kandidáty na členy
Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických (pan Tomáš Hudeček, pan Jiří Navrátil a
pan František Sivera) a dva členy Etické komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti
komunismu (pan Petr Blažek a pan Miloš Rejchrt).

středa 18.01.2017 10:00 - 10:20
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

středa 18.01.2017 10:30 - 10:50
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

středa 18.01.2017 11:00 - 11:20
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub KDU-ČSL a nezávislí

středa 18.01.2017 17:00
Restaurace Dong Do, Libušská 319, Praha 4 Místopředseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní
slavnostního setkání pořádaného mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Vietnamské
socialistické republiky v ČR J.E. panem Truong Manh Sonem u příležitosti oslav nového lunárního
roku.

středa 18.01.2017 18:00
Rezidence velvyslance USA v ČR, Ronalda Reagana 3, Praha 6 Předseda Senátu PČR M. Štěch a
místopředseda Senátu PČR J. Kubera se zúčastní společenského setkání pořádaného mimořádným
a zplnomocněným velvyslancem Spojených států amerických v ČR J.E. panem Andrew H. Shapirem
u příležitosti ukončení jeho diplomatické mise v ČR.

čtvrtek 19.01.2017 09:00
Jednací sál (VP-A)
Pokračování 9. schůze Senátu

čtvrtek 19.01.2017 12:30
Pražský hrad Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní novoročního oběda pořádaného
prezidentem republiky panem Milošem Zemanem pro předsedy obou komor Parlamentu ČR.
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čtvrtek 19.01.2017 14:00
Mělník, Městský úřad – nám. Míru 1, poté Jungmannovy sady Předseda Výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublan se zúčastní vzpomínkové akce "Pocta Janu Palachovi".

čtvrtek 19.01.2017 15:00 - 17:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Kulatý stůl "Novelizace zákonů o České televizi a Českém rozhlasu"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

Pod záštitou mpř. Senátu Jiřího Šestáka, se ve čtvrtek konal kulatý stůl na téma „Novelizace zákonů o České
televizi a Českém rozhlase“. Diskuze se zúčastnili zástupci platformy Svoboda Médií, zástupci organizací
dotčených novelou v čele s GŘ ČRo R. Zaoralem, předsedou Rady Čt a další pozvaní hosté, senátoři, poslanci,
novináři. Diskuzi řídil a moderoval mpř. J. Šesták.

pátek 20.01.2017 10:00 - 12:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Panelová diskuze "Společná evropská azylová politika: trendy a perspektivy"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR uspořádal v pátek 20. ledna 2017 společně s Konsorciem nevládních
organizací pracujících s migranty v ČR panelovou diskusi na téma „Společná evropská azylová politika: trendy
a perspektivy“, jejímž cílem bylo přispět do diskuze v ČR na toto téma a zodpovědět několik zásadních otázek
– Jaká je budoucnost společného azylového systému? Podaří se plně vymáhat stávající pravidla? Změní se
Dublinské nařízení směrem k větší solidaritě mezi členskými státy? Nebo naopak dojde k opětovnému posílení
členských států v této věci? Jaký dopad to bude mít na Schengenský systém volného pohybu osob? Jaké
pozice bude nadále zastávat ČR a proč? V rámci diskuze se svými příspěvky vystoupili Václav Hampl,
předseda Výboru pro záležitosti EU, Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu, Vladimír Špidla,
ředitel odboru poradců a poradkyň předsedy vlády, Nataša Chmelíčková, vedoucí Oddělení azylové legislativy
Ministerstva vnitra, Tomáš Jungwirth, policy officer Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty.
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