22. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 28.05.2018 do
04.06.2018

pondělí 28.05.2018 10:00 - 13:00
Zaháňský salonek (VP-C)
Veřejné slyšení VVVK k petici č. 2/18 „Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ (senátní tisk č. 227)
pořádá/spolupořádá: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice

Dne 28. května 2018 pořádal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice veřejné slyšení k petici
„Za kvalitní podmínky ve vzdělávání“ (senátní tisk č. 227). Petici, kterou inicioval Českomoravský odborový
svaz pracovníků ve školství a Vysokoškolský odborový svaz, podpořilo 23 058 osob. VSV zahájil a moderoval
senátor V. Homolka. K diskuzi byli přizváni zástupci MŠMT ČR, MF ČR, České konference rektorů, Rady
vysokých škol, Asociace děkanů pedagogických fakult, Asociace ředitelů gymnázií, Učitelské platformy a celá
řada dalších expertů na oblast školské problematiky. Cílem petice je upozornit politiky, že úroveň školství na
všech jeho stupních nelze zvyšovat bez vytvoření kvalitních podmínek, materiálních i platových. Pravdou je, že
učitelé jsou ve srovnání s platy jiných profesí s vysokoškolským vzděláním u nás nejhůře placeni ze všech
zemí OECD. Je nutné podporovat plán na opakované zvyšování platů učitelů s cílem dosáhnout 130 procent
průměrné mzdy v ČR, pamatovat na neučitelské profese a důsledně bojovat za omezení administrativní zátěže
škol.

pondělí 28.05.2018 10:00 - 11:00
Zelený salonek (KP)
Setkání senátora Michaela Canova se studenty Libereckého gymnázia
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

pondělí 28.05.2018 11:00 - 12:00
Jednací sál (VP-A)
Setkání senátora Michaela Canova se studenty Libereckého gymnázia
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

pondělí 28.05.2018 17:00 - 19:30
Chodba místopředsedů (VP-A), Valdštejnova pracovna (VP-C)
Slavnostní zahájení výstavy obrazů Libora Veselého s názvem "13"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

pondělí 28.05.2018 19:00
Pražský hrad, Praha 1
Místopředseda Senátu Parlamentu ČR J. Kubera se zúčastní oslavy pořádané mimořádným a
zplnomocněným velvyslancem Ázerbájdžánské republiky v ČR J.E. panem Faridem Shafiyevem s
chotí u příležitosti 100. výročí Ázerbájdžánské republiky.

úterý 29.05.2018 12:15 - 13:45
Růžový salonek (KP)
Pracovní oběd pořádaný pro předsedu Zahraničního výboru Senátu Národního kongresu Brazilské
federativní republiky Fernanda Collor de Mella předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a
bezpečnost Senátu PČR Františkem Bublanem

úterý 29.05.2018 12:15 - 13:45
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S-klub (KP)
Pracovní oběd pořádaný pro delegaci Výboru pro výrobní činnost, obchod a životní prostředí
Parlamentu Albánské republiky předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
Jaromírem Strnadem.

úterý 29.05.2018 13:00 - 15:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Seminář "Změna systému voleb do Senátu: od dvoukolové volby k tzv. australskému hlasování
(senátní tisk č. 245)
pořádá/spolupořádá: Stálá komise Senátu pro Ústavu České republiky a parlamentní procedury

Ve Frýdlantském salonku Valdštejnského paláce pořádala dne 29. 5. 2018 Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR
a parlamentní procedury seminář o návrhu změny systému senátních voleb se vzorem v tzv. australském
hlasování. Seminář zahájil Jiří Dienstbier jako zástupce skupiny navrhovatelů. Diskuze se zúčastnili také
volební experti. Jako hlavní argument pro změnu systému z dvoukolového na jednokolový byl uváděn
předpoklad vyšší volební účasti.

úterý 29.05.2018 14:00
Pracovna mpř. Senátu M. Horské (VP-A)
1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR M. Horská oficiálně přijímá předsedu Zahraničního
výboru Senátu Národního kongresu Brazilské federativní republiky pana Fernanda Collor de Mella.

úterý 29.05.2018 14:00 - 17:00
Jičínský salonek (VP-A)
Jednání senátorského klubu ODS
pořádá/spolupořádá: Senátorský klub Občanské demokratické strany

středa 30.05.2018
30.5.-4.6.2018, USA Místopředsedkyně Senátu M. Horská se zúčastní oslav 100. výročí Pittsburské
dohody v Pittsburghu a Washingtonu. Navštíví české školy ve Washingtonu a New Yorku. Setká se
s krajanskou komunitou v New Yorku.

středa 30.05.2018 14:00 - 16:00
Zelený salonek (KP)
Přijetí delegace Výboru pro výrobní činnost,obchod a životní prostředí Parlamentu Albánské
republiky předsedou Stálé komise pro rozvoj venkova Miroslavem Nenutilem.

středa 30.05.2018 17:00 - 20:30
Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)
Zahradní slavnost u příležitosti 100. výročí podepsání Pittsburské dohody o vzniku
Československa
pořádá/spolupořádá: předseda Senátu Milan Štěch

čtvrtek 31.05.2018 09:00 - 16:00
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Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Seminář "Odpadové hospodářství obcí ČR"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Dne 31. května 2018 pořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu v Hlavním
sále Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR seminář „Odpadové hospodářství obcí ČR“. V prvním bloku
účastníci diskutovali o vývoji nakládání s komunálními odpady v ČR i EU, druhý blok byl pak zaměřen na
snižování produkce směsných odpadů v obcích a městech. Na závěr semináře proběhlo vyhlášení výsledků 4.
ročníku Odpadového Oskara a prezentace výsledků oceněných měst a obcí. Akce proběhla ve spolupráci s
neziskovou organizací Arnika, která se zaměřuje na ochranu životního prostředí.

čtvrtek 31.05.2018 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
Koncert Smyčcového orchestru a Dechového orchestru ZUŠ Hlinsko v rámci Kulturního léta v
Senátu
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Jan Veleba

neděle 03.06.2018
3.6.-10.6.2018, USA Předsedkyně SK Senátu pro sdělovací prostředky D. Filipiová a
místopředseda komise J. Horník se zúčastní jednání v Kongresu USA, setkání s komisařkou města
New York pro média, jednání s profesními organizacemi a think-tanky působící v oblasti médií.

neděle 03.06.2018
3.6-4.6.2018, Polsko Předseda VEU V. Hampl a místopředseda VEU V. Plaček se zúčastní setkání
předsedů výborů pro evropské záležitosti parlamentů zemí V4.
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