10. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 06.03.2017 do
13.03.2017

pondělí 06.03.2017 16:30 - 19:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Seminář "E-government"
pořádá/spolupořádá: senátor RNDr. Miloš Vystrčil

Cílem semináře „E-government“ bylo seznámit s postupem elektronizace veřejné správy a se situací v oblasti
elektronizace veřejné správy ve Velké Británii. Porovnat postupy a situaci ve Velké Británií s postupy a situací
v oblasti elektronizace veřejné správy v České republice. Diskutovat možnosti zjednodušení a zefektivnění
výkonu veřejné správy v ČR využitím elektronizace. Hlavním panelistou byl jeden z předních odborníků na
komunikaci a v oblasti elektronických médií Michal Bláha.

úterý 07.03.2017 10:00 - 12:00
Zaháňský salonek (VP-C)
3. schůze Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky

úterý 07.03.2017 10:30
Hřbitov Lány
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek se zúčastní pietního aktu u hrobu T. G. Masaryka u příležitosti
167. výročí jeho narození.

úterý 07.03.2017 11:00 - 13:00
Zelený salonek (KP)
3. schůze Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

úterý 07.03.2017 11:30
Hradčanské náměstí, Praha 1
Místopředseda Senátu PČR I. Bárek položí kytici k soše T. G. Masaryka u příležitosti 167. výročí
jeho narození.

úterý 07.03.2017 14:00 - 14:30
Pracovna př. VZOB (KP)
Setkání předsedy Výboru pro zahraniční věci obranu a bezpečnost Františka Bublana s
velvyslancem Gruzie panem Zaalem Gogsadzem

úterý 07.03.2017 14:00 - 16:00
Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Křest knihy "Možnosti fyzioterapie v léčbě roztroušené sklerózy mozkomíšní"
pořádá/spolupořádá: senátorka Doc.MUDr. Milada Emmerová CSc.

úterý 07.03.2017 14:00 - 16:30
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Jičínský salonek (VP-A)
Jednání Senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

úterý 07.03.2017 16:00 - 16:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
5. schůze Volební komise
pořádá/spolupořádá: Volební komise

úterý 07.03.2017 16:30 - 21:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Jednání klubu STAN
pořádá/spolupořádá: Klub Starostové a nezávislí

úterý 07.03.2017 16:30
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

úterý 07.03.2017 17:00 - 19:00
Předsálí Jednacího sálu (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Vernisáž výstavy "Zdeňka Trnečková - Obrazy"
pořádá/spolupořádá: senátorka Božena Sekaninová

úterý 07.03.2017 17:30 - 19:30
Zelený salonek (KP)
Jednání senátorského klubu ČSSD
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

úterý 07.03.2017 18:00
Černínský salonek (KP)
Jednání Klubu KDU-ČSL

středa 08.03.2017
Frýdlantský salonek (VP-A)
po projednání školského zákona: Tiskový briefing ministryně školství Kateřiny Valachové a
senátora Miroslava Nenutila

středa 08.03.2017 08:00 - 09:00
Místnost 113a (VP-C)
Jednání senátorského klubu KNS (Klub nezávislých senátorů)
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středa 08.03.2017 08:00 - 09:00
Místnost č. 248 (VP-C)
Stálá komise pro práci KS
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu

středa 08.03.2017 08:15 - 08:40
Místnost č. 352 (VP-C)
Ranní modlitba s četbou z Bible
pořádá/spolupořádá: senátor PhDr. Zdeněk Papoušek

středa 08.03.2017 09:00
Jednací sál (VP-A)
5. schůze Senátu

5. schůze Senátu byla zahájena ve středu 8. března v 9 hodin. Po zprávě Mandátového a imunitního výboru o
ověření volby, zvolila senátorka Alena Dernerová slib senátora. Poté byla zařazena do výboru a bylo jí určeno
místo v Jednacím sále. Následně se Senát pustil do práce. Nejprve po rozsáhlé diskuzi, která zabrala téměř
celé dopolední jednání, přijal pozměňovací návrhy k novele školského zákona a poté senátoři zvolili kandidáta
ke jmenování do funkce člena Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí pana
Jana Outlého. Odpolední jednání zahájil se svými body předseda vlády. Senátoři projednali a vzali na vědomí
informace o pozicích vlády na Evropské radě a vzápětí schválili novelu zákona o podporovaných zdrojích
energie. Dále senátoři projednali blok bodů ministra vnitra přijetím pozměňovacích návrhů k zákonu o
evropských politických stranách. Pak postupně schválili novelu volebních zákonů, novelu zákona o obcích a
novelu zákony o informačních systémech veřejné správy. V závěru bloku ministerstva vnitra přijali senátoři
doporučení VEU k návrhu nařízení, kterým se zřizuje systém EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS), a
kterým se mění nařízení (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 a (EU) 2016/1624. Dalším blokem
byly materiály z ministerstva práce a sociálních věcí. Senátoři schválili novelu zákona o zaměstnanosti a
novelu zákona o pomoci v hmotné nouzi a vzali na vědomí Doporučení Mezinárodní organizace práce č. 204 k
přechodu z neformální do formální ekonomiky. V posledním bodě pak seznámila paní ministryně senátory s
návrhem nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, ke kterému senátoři opět
přijali doporučení VEU. O tom, že se středeční jednání Senátu protáhne, svědčil již fakt, že projednávání bodů
ministra financí bylo zahájeno krátce po 19 hodině. Senát nejdříve schválil novelu zákona o mezinárodní
spolupráci při správě daní a poté přijal pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony
v oblasti daní. Pak přijal doporučení VEU ke dvěma evropským materiálům. Jednak k návrhu nařízení, kterým
se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014-2020 a dále k balíčku předpisů k základu a přeshraničním
aspektům daně z příjmu. Samotný závěr středečního jednání patřil ministru životného prostředí, který rovněž
zastupoval ministra dopravy. Senátoři dali souhlas k ratifikaci Protokolu, jímž se mění Evropská úmluva o
krajině a Minamatské úmluvě o rtuti. Poté vzali na vědomí Zprávu o životním prostředí České republiky v roce
2015 a přijali doporučení VEU ke Kosmické strategie pro Evropu a Evropské strategii týkající se
spolupracujících inteligentních dopravních systémů. Ve čtvrtek zahájil jednání Senátu svými body ministr
zahraničních věcí se svými dvěma body. Jednalo se o Dohodu o partnerství, vztazích a spolupráci mezi
Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Novým Zélandem a Dohodu o strategickém
partnerství mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Kanadou. Obě tyto dohody vzal
Senát na vědomí. Následně předložil dvě novely zákonů ministr zdravotnictví. K novele zákona o zajištění
jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka přijali senátoři pozměňovací návrhy,
novelu zákona o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů pak schválili bez výhrad. Došlo i na
senátní body, byl odročen senátní návrh senátorky Elišky Wagnerové – jedná se o novelu zákona o Ústavním
soudu a byl zamítnut senátní návrh ústavního zákona senátora Libora Michálka, kterým se mění Ústava České
republiky. Senátoři rovněž vzali na vědomí Zprávu o peticích za loňský rok. V samém závěru schůze pak
senátoři schválili novelu autorského zákona a doporučení VEU balíčku předpisů k reformě autorského práva.
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středa 08.03.2017 10:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ČSSD, témata: daňové zákony, zákon o hmotné nouzi,
volební zákony
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub České strany sociálně demokratické

středa 08.03.2017 10:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tiskový briefing senátorského klubu ODS, témata: novely školského, autorského a daňových
zákonů
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

středa 08.03.2017 13:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Vietnamské socialistické republiky v ČR J.E. pana Truong Manh Sona.

čtvrtek 09.03.2017 08:30 - 09:00
Zelený salonek (KP)
4. schůze Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

čtvrtek 09.03.2017 09:00
Jednací sál (VP-A)
Pokračování 5. schůze Senátu
pořádá/spolupořádá: Senát

čtvrtek 09.03.2017 10:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Předsedové senátorských klubů představí podání Ústavnímu soudu týkající se rozpočtové
odpovědnosti obcí

čtvrtek 09.03.2017 11:00
Pracovna mpř. Senátu J. Kubery (VP-A)
Místopředseda Senátu PČR J. Kubera oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Irska v ČR J.E. pana Charlese Sheehana.

čtvrtek 09.03.2017 13:00 - 14:30
S-klub (KP)
Pracovní oběd pořádaný předsedou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslavem
Nenutilem pro delegaci města Žalec

Stránka 4/5

10. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 06.03.2017 do
13.03.2017

čtvrtek 09.03.2017 15:00 - 17:00
Přijímací salonek (VP-A)
Setkání předsedy Senátu PČR Milana Štěcha s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch
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