14. týden roku 2017
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 03.04.2017 do
10.04.2017

pondělí 03.04.2017 10:00 - 13:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Seminář pro pedagogy
pořádá/spolupořádá: OVS

úterý 04.04.2017 09:00 - 14:00
Černínský salonek (KP)
Zasedání Spolku pro obnovu venkova
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova

úterý 04.04.2017 13:15 - 15:15
Jičínský salonek (VP-A)
Zasedání odborné poroty soutěže "Dědeček automobil 2017"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Mgr. Jiří Šesták Ph.D.

úterý 04.04.2017 16:30
Pražský hrad
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní setkání nejvyšších ústavních činitelů pořádaného
prezidentem republiky M. Zemanem

úterý 04.04.2017 17:00 - 17:30
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Z minulosti do budoucnosti - od Historiského parku Barnau - Tachov
k ArcheoCentru Čechy - Bavorsko"
pořádá/spolupořádá: senátor Mgr. Miroslav Nenutil

středa 05.04.2017 10:30 - 11:30
Frýdlantský salonek (VP-A)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s 1. místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou a
místopředsedou Senátu PČR J. Šestákem oficiálně setká s novým vedením Akademie věd ČR.
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

Předseda Senátu Milan Štěch přijal nové vedení Akademie věd ČR a dohodli se na pokračování spolupráce
obou institucí. V roce 2011 podepsaly obě instituce Memorandum o spolupráci, na jehož základě dochází k
pořádání společných akcí nebo konzultacím. Předsedkyně Akademie věd Eva Zažímalová chce teď rozšířit
spolupráci a po vzoru britského parlamentu připravovat zákonodárcům nezávislá stanoviska vědců k
vybraným legislativním změnám. Šestiletá spolupráce Akademie věd se Senátem bude pokračovat i po zvolení
nového vedení Akademie věd. Senát si této spolupráce váží a chce nadále být silným zastáncem vědy a
výzkumu. „V letech při hospodářské krizi existoval silný tlak na měřitelnost výsledků vědy a potlačení
základního výzkumu. Po letech ale vidíme, že bez něj se věda neobejde. Senát bude nadále podporovat
základní výzkum, pro který máme pochopení,“ uvedl předseda Senátu Milan Štěch. Spolu s místopředsedy
Senátu Miluší Horskou a Jiřím Šestákem hovořili o konkrétních formách budoucí spolupráce a také blahopřáli
novému vedení ke zvolení. Předsedkyně Eva Zažímalová chce navázat na úspěšnou spolupráci obou institucí a
nabídla senátorům odborné podklady k jejich rozhodování. „Jsme připraveni poskytnout zákonodárcům
odborná stanoviska k aktuálním tématům. Akademie věd je jediná zastřešující instituce, která pokrývá
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všechny vědní obory. A díky tomu můžeme poznatky z různých oborů zpracovávat a různě kombinovat,“ řekla
Zažímalová, která se s touto praxí seznámila ve Velké Británii, kde zákonodárci právě od vědců dostávají
posudky k aktuálním tématům. Senát má o tyto posudky zájem a s Akademií věd dojednává konkrétní formu
této spolupráce. Předseda Senátu chce také hledat nové vědní obory, které by se Senátem mohly na odborné
úrovni spolupracovat, např. formou seminářů nebo odborných konzultací. Obě instituce společně pořádají
např. připomínkové akcí k různým výročím a spolupracují při přípravách odborných konferencí.

středa 05.04.2017 11:30 - 11:45
Předsálí Jednacího sálu (VP-A)
Tiskový briefing po jednání vedení Senátu s novým vedením Akademie věd
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

středa 05.04.2017 12:30 - 13:15
Pracovna př. VHZD (VP-C)
Přijetí velvyslance Afghánské islámské republiky v České republice Sayeda Mossadeqa Khaliliho
předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR Janem Hajdou

čtvrtek 06.04.2017
6.4. - 8.4.2017, Malta Předseda VHZD J. Hajda se zúčastní zasedání předsedů výborů pro
hospodářství a životní prostředí v rámci předsednictví Malty v Radě EU.

pátek 07.04.2017
Německo
7.4. - 8.4.2017, Místopředsedkyně VZSP A. Šromová se zúčastní 8. Celostátních Parkinsonských
dní v Hetzdorfu u Drážďan.

Stránka 2/2

