20. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 15.05.2017 do
22.05.2017

pondělí 15.05.2017 10:00 - 13:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Setkání členů SK Senátu pro krajany žijící v zahraničí se členkami Spolku Dcery 50. let
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

pondělí 15.05.2017 15:00
Čiklova ulice 1238/19, Praha 4 Předseda Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a člen
Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR T. Grulich se zúčastní slavnostního
odhalení pamětní desky pplk. Josefa Mašína generálmajora in memoriam.

úterý 16.05.2017 09:00 - 09:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Tisková konference na téma kyberkriminalita a ochrana soukromí
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

V úterý pořádal Ústavně-právní výbor Senátu ve spolupráci s Národním centrem bezpečnějšího internetu v
Jednacím sále Senátu konferenci na téma: „Kyberkriminalita a ochrana soukromí“. Akce se konala pod osobní
záštitou JUDr. Miroslava Antla, předsedy ÚPV. Jednalo se již o 6. ročník odborné konference věnované
problematice bezpečnějšího internetu. Konference byla určena preventistům kriminality, pracovníkům Policie
ČR a Městské policie, sociálním pracovníkům, výchovným poradcům, pedagogům a metodikům ICT na
školách, pracovníkům veřejných a městských knihoven, zástupcům nestátních neziskových organizací, veřejné
správy, zainteresované odborné veřejnosti a médiím. Zúčastnilo se jí 120 osob. Letošní ročník byl věnován
otázkám kyberkriminality a s ní velmi úzce související ochrany soukromí především v online prostředí. Velká
pozornost byla zaměřena na legislativní změny, jejichž přijetí se očekává v nejbližších měsících, a na jejich
dopad na běžnou činnost organizací, firem i jednotlivců. Tiskové konference se zúčastnil předseda výboru
senátor JUDr. Miroslav Antl, JUDr. Lenka Bradáčová, vrchní státní zástupkyně v Praze a Ing. Jiří Palyza, výkonný
ředitel Národního centra bezpečnějšího internetu. Konference byla rozdělena do dvou odborných bloků.
Dopolední jednání bylo věnováno kybernetické kriminalitě a ochraně soukromí. Odpolední část byla zaměřena
na ochranu osobních dat jako základu bezpečného internetu. S jedním z hlavních příspěvků na téma: „Formy
internetové kriminality v právním systému ČR a možnosti jejich odhalování v praxi státního zastupitelství“
vystoupila JUDr. Lenka Bradáčová.

úterý 16.05.2017 09:50 - 14:00
Jednací sál (VP-A)
Konference "Kyberkriminalita a ochrana soukromí"
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

úterý 16.05.2017 10:00
Top Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní XXIX.
sněmu Hospodářské komory ČR.

úterý 16.05.2017 10:00 - 14:00
Černínský salonek (KP)
10. schůze Výboru pro záležitosti Evropské unie
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie
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úterý 16.05.2017 12:00
Muzeum Karlova mostu, Křižovnické nám. 3, Praha 1 Místopředseda Senátu PČR J. Kubera s chotí
se zúčastní oslavy pořádané mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Chorvatské republiky
J.E. paní Ines Trohou u příležitosti státního svátku - 25. výročí mezinárodněprávního uznání
Chorvatské republiky.

úterý 16.05.2017 14:30 - 15:00
Zelený salonek (KP)
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu
PČR V. Hamplem oficiálně přijímá ministra zahraničních věcí Řecké republiky J.E. pana Nikose
Kotziase.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

úterý 16.05.2017 15:30
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance
Státu Izrael v ČR J.E. pana Daniela Merona.

úterý 16.05.2017 17:00 - 17:30
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Zoufalá řešení somálských uprchlíků fotografa Jira Ose"
pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

středa 17.05.2017
17.5. - 21.5.2017, Egypt Předseda SK Senátu pro krajany žijící v zahraničí T. Grulich a člen komise
P. Kunčar se zúčastní setkání se zástupci krajanského spolku „Sdružení českých žen v Káhiře“,
navštíví České školy v Káhiře, Univerzity Ain Shams a budou jednat na ministerstvu pro záležitosti
přistěhovalců a krajanů.

středa 17.05.2017 09:00 - 17:00
Zelený salonek (KP)
9. schůze Ústavně-právního výboru
pořádá/spolupořádá: Ústavně-právní výbor

středa 17.05.2017 09:30 - 16:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
7. schůze Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

čtvrtek 18.05.2017 09:00 - 13:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Odborný workshop "Podpora dlouhodobě pečujících osob a jejich vliv na rodinu"
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pořádá/spolupořádá: 1.místopředsedkyně Senátu Mgr. Miluše Horská

Ve čtvrtek se uskutečnil na půdě Senátu odborný workshop na téma Podpora dlouhodobě pečujících osob a její
vliv na rodinu. Akce se konala pod záštitou 1. místopředsedkyně Senátu M. Horské za odborné spolupráce
neziskové organizace Alfa Human Service, která se dlouhodobě věnuje této problematice. Workshop byl
zaměřen na pečující osoby, jejich podporu a sdílení příkladů dobré praxe. Zároveň zdůraznil, že neformální
péče o blízkého člověka je velmi důležitá, po všech stránkách náročná, často bez dostatečného docenění
státem i okolím pečujících. Jednotliví řečníci představili aktuální situaci v dané problematice a nastínili největší
problémy, kterým neformální pečující čelí. Zazněly také mnohé příklady dobré praxe, které se mohou stát
inspirací a nadějí pro další neziskové organizace, které v této oblasti působí, i pro samotné pečující osoby.
Závěrem se účastníci společně v moderované diskusi pokoušeli najít způsob legislativního ukotvení a
financování neformální péče v domácím prostředí.

čtvrtek 18.05.2017 16:00 - 17:00
Černínský salonek (KP)
Setkání předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie Václava Hampla s Věrou JOUROVOU
členkou Evropské komise
pořádá/spolupořádá: Výbor pro záležitosti Evropské unie

čtvrtek 18.05.2017 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C), Sala terrena (VP-C)
Vystoupení Dětského pěveckého sboru Permoníček Most a Čmeláček Žatec
pořádá/spolupořádá: senátorka MUDr. Alena Dernerová

pátek 19.05.2017 09:00 - 16:30
Jičínský salonek (VP-A), Frýdlantský salonek (VP-A)
Workshop "ONCA workshop Prague"

ONCA je evropský program, jehož hlavním cílem je vytvořit podmínky pro prevenci a léčbu podvýživy v
populaci, zejména ve stáří a nemoci. Česká republika byla přijata do ONCA na implementační konferenci v
Berlíně v roce 2015 a v letošním roce česká delegace na konferenci v Madridu představila národní iniciativu
boje proti malnutrici vycházející z Akčního plánu pro správnou výživu, který je součástí vládní strategie Zdraví
2020. Pražského workshopu v Senátu se zúčastnilo vedení organizace, představitelé jednotlivých států ze
strany odborníků a politických představitelů a za českou stranu představitelé nově založené asociace pro
nutriční péči, naší odborné společnosti, pacientské organizace Život bez střeva a zástupci Ministerstva
zdravotnictví ČR.

neděle 21.05.2017
21.5. - 23.5.2017, Slovensko Předseda VEU V. Hampl a místopředseda VEU J. Doubrava se zúčastní
setkání výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí Visegrádské čtyřky na pozvání předsedy
VEU Národnej rady SR

neděle 21.05.2017
21.5. – 27.5.2017,Tchaj-wan 1. místopředsedkyně Senátu PČR M. Horská navštíví spolu s
předsedou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR P. Kolibou, předsedou Výboru
pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR Z. Linhartem, členkou Výboru
pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu České republiky a předsedkyní Stálé
komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu B. Sekaninovou a místopředsedou Výboru pro územní
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rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR J. Carbolem Tchaj-wan.

neděle 21.05.2017 09:00
Malá pevnost Terezín Místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR
H. Mezzian se zúčastní pietního aktu u Popraviště v Malé pevnosti Terezín.

neděle 21.05.2017 10:00
Národní hřbitov v Terezíně Místopředseda Senátu PČR J. Šesták se zúčastní Terezínské tryzny
2017.
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