11. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 13.03.2017 do
20.03.2017

pondělí 13.03.2017 14:30 - 16:00
Zelený salonek (KP)
Setkání předsedy Výboru pro EU Václava Hampla s Maurem Petriccionem zástupcem generálního
ředitele Evropské komise pro obchod
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

úterý 14.03.2017 16:30 - 19:30
Chodba místopředsedů (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Vím já kostelíček"
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Petr Šilar

středa 15.03.2017 09:00 - 11:00
Hlavní sál (VP-C)
Veřejné slyšení VVVK na téma "Dopady nálezu Ústavního soudu na úhrady zdravotních služeb v
odbornosti 913"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal veřejné slyšení „Dopady nálezu Ústavního
soudu na úhrady zdravotních služeb v odbornosti 913“, které obsahově navazovalo na veřejné slyšení z roku
2015 „Podávání léků per os v pobytových zařízeních sociálních služeb klientům s diagnostikovanou demencí.“
Slyšení zahájil a moderoval člen výboru a předseda Podvýboru pro lidská práva, senátor J. Čunek. Přednášející,
Ing. Petr Boťanský z odborné společnosti Gratia futurum 913, Mgr. Petr Jirásek, právník zabývající se
problematikou zdravotnické péče v sociálních službách, a MUDr. Libor Svět, předseda spolku OPORA,
informovali přítomné o tom, co přinesl nález Ústavního soudu ČR poskytovatelům zařízení sociálních služeb.
Diskuze s poskytovateli služeb se zúčastnil za Ministerstvo zdravotnictví, MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA,
náměstek pro zdravotní pojištění a zástupci zdravotních pojišťoven.

středa 15.03.2017 09:30 - 15:00
Jednací sál (VP-A)
Seminář "Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit jeho obslužnost"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uspořádal veřejné slyšení „Dopady nálezu Ústavního
soudu na úhrady zdravotních služeb v odbornosti 913“, které obsahově navazovalo na veřejné slyšení z roku
2015 „Podávání léků per os v pobytových zařízeních sociálních služeb klientům s diagnostikovanou demencí.“
Slyšení zahájil a moderoval člen výboru a předseda Podvýboru pro lidská práva, senátor J. Čunek. Přednášející,
Ing. Petr Boťanský z odborné společnosti Gratia futurum 913, Mgr. Petr Jirásek, právník zabývající se
problematikou zdravotnické péče v sociálních službách, a MUDr. Libor Svět, předseda spolku OPORA,
informovali přítomné o tom, co přinesl nález Ústavního soudu ČR poskytovatelům zařízení sociálních služeb.
Diskuze s poskytovateli služeb se zúčastnil za Ministerstvo zdravotnictví, MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA,
náměstek pro zdravotní pojištění a zástupci zdravotních pojišťoven.

středa 15.03.2017 10:00
Socha T. G. Masaryka, Hradčanské náměstí, Praha 1
Člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR V. Láska se zúčastní pietního
aktu u příležitosti 78. výročí okupace Československa nacistickým Německem.
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středa 15.03.2017 10:00 - 10:45
Zaháňský salonek (VP-C)
Vedoucí Kanceláře Senátu J. Uklein se setká s vedoucím Kanceláře Národního shromáždění
Korejské republiky panem Woo Yoon – Keunem.

středa 15.03.2017 11:00 - 11:30
Růžový salonek (KP)
Předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR F. Bublan oficiálně přijímá
vedoucího Kanceláře Národního shromáždění Korejské republiky pana Woo Yoon-Keuna.

středa 15.03.2017 12:00 - 14:00
Rytířská síň (VP-C), Audienční síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá pracovní oběd pro členy Rady Asociace krajů České
republiky.

středa 15.03.2017 13:45
Hlavní sál (VP-C)
Tiskový briefing po setkání předsedy Senátu s hejtmany

středa 15.03.2017 15:00
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Italské republiky v ČR J.E. pana Alda Amatiho.

čtvrtek 16.03.2017
Řím, Italská republika
16.3. - 17.3.2017, Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s předsedou Výboru pro evropské
záležitosti Senátu PČR V. Hamplem zúčastní mimořádné konference předsedů Parlamentů zemí EU
při příležitosti 60. výročí podpisu Institucionálních smluv Evropského společenství.

čtvrtek 16.03.2017 10:30
Clarion Congress Hotel Olomouc, Jeremenkova 36, Olomouc
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní 25. sněmu Agrární komory ČR.

čtvrtek 16.03.2017 18:00
Rezidence primátora hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 1, Praha 1
Místopředseda Senátu PČR J. Kubera s chotí se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a
zplnomocněným velvyslancem Irska v ČR J.E. panem Charlesem Sheehanem u příležitosti Dne sv.
Patrika.

pátek 17.03.2017 10:00 - 13:00
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Hlavní sál (VP-C)
75. výročí vystěhování Neveklovska a Sedlčanska
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Jaroslav Kubera

Shromáždění k 75. výročí vystěhování Neveklovska a Sedlčanska se konalo pod záštitou místopředsedy
Senátu Jaroslava Kubery. Dále se účastnili hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, za
města a obce Jiří Burian, starosta města Sedlčany, Jan Slabý, starosta města Neveklov, převor-administrátor
břevnovského kláštera benediktinů P. Petr Prokop Siostrzonek OSB. Při vytváření cvičiště SS bylo z území
Sedlčanska a Neveklovska vystěhováno na 18 000 lidí. Jeho celková rozloha činila cca 450 km&#178;. Přes 12
000 občanů na vysídleném území zůstalo a byli využiti jako zaměstnanci SS, většinou však nesměli zůstat ve
svých domech. Podle poválečných součtů zde bylo 188 domů zcela zničeno, velmi těžce poškozeno zůstalo
296 obytných budov, těžce poškozeno dalších 2 475 budov, zničeno 264 studní, narušeny kilometry
kanalizace, cest a elektrického vedení. V prostoru bylo zřízeno sedmnáct vězeňských táborů včetně poboček
koncentračního tábora Flossenbürg.

pátek 17.03.2017 15:00
Prašný most, Praha
Předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a člen Ústavně-právního výboru Senátu PČR M.
Nenutil se zúčastní pietní vzpomínky na škpt. Václava Morávka.
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