24. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 11.06.2018 do
18.06.2018

úterý 12.06.2018 10:30
Přijímací salonek (VP-A)
Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného
velvyslance Státu Izrael v ČR J.E. pana Daniela Merona.

úterý 12.06.2018 10:30 - 12:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
24. schůze Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 12.06.2018 15:00 - 18:00
Česká národní banka
25. schůze VHZD - výjezdní zasedání do ČNB
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

úterý 12.06.2018 17:00 - 18:30
Zaháňský salonek (VP-C)
Organizační výbor
pořádá/spolupořádá: Organizační výbor

úterý 12.06.2018 17:00 - 18:00
Sala terrena (VP-C), Valdštejnská zahrada (VP-C)
Vystoupení Františka Nedvěda ml. v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátorka prof. MUDr. Eva Syková DrSc.

úterý 12.06.2018 17:00 - 19:00
Chodba místopředsedů (VP-A)
Slavnostní zahájení výstavy "Jako lvové bijem o mříže"
pořádá/spolupořádá: senátor Jiří Vosecký

středa 13.06.2018 10:00 - 12:30
Frýdlantský salonek (VP-A), Jičínský salonek (VP-A)
Vyhlášení 2. ročníku projektu: "Rostlinolékařství - obor budoucnosti"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Dne 13. června 2018 uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu za odborné spolupráce s
Českou rostlinolékařskou společností vyhlášení projektu „Rostlinolékařství – profese budoucnosti“. Cílem akce
bylo nejen prezentovat uvedenou profesi jako důležitý a významný aspekt v procesu realizace zemědělské
produkce jako neopomenutelného fenoména k zabezpečení zdravých surovin pro výrobu bezpečných a
kvalitních potravin a krmiv při respektování požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí včetně
základních krajinotvorných složek, ale také, a to především, usilovat o zvýšení zájmu mladých lidí o samotné
zemědělství. Akce byla formulována jako soutěž, ve které studenti na základě předchozích besed zpracovali
témata vyhlášená pro 3 kategorie. Nejlepší práce byly oceněny. Diplomy výhercům předal senátor Petr Šilar,

Stránka 1/3

24. týden roku 2018
Dění v Senátu PČR ve
dnech od 11.06.2018 do
18.06.2018

člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu, společně se zástupci České rostlinolékařské
společnosti. Předání ocenění se dále účastnil pan Petr Born za Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
a ředitel odboru rostlinných komodit Ministerstva zemědělství ČR Zdeněk Trnka.

středa 13.06.2018 12:30 - 13:15
Pracovna př. VEU (KP)
Přijetí velvyslankyně Chorvatska v ČR Ines Trohy Brdar předsedou Výboru pro záležitosti EU
Senátu PČR Václavem Hamplem

čtvrtek 14.06.2018
14.-15.6.2018, Bukurešť, Rumunsko Předseda Senátu Parlamentu ČR M. Štěch se zúčastní 19.
zasedání Asociace evropských Senátu.

čtvrtek 14.06.2018 10:00 - 13:00
Frýdlantský salonek (VP-A)
Konference "Priority a nástroje vlády České republiky v řízení rozvoje státu"
pořádá/spolupořádá: místopředseda Senátu Ing. Ivo Bárek

Ve čtvrtek 14. 6. 2018 proběhla pod záštitou místopředsedy Senátu I. Bárka za podpory nadačního fondu
„Využij svůj talent“ konference s názvem „Priority a nástroje vlády České republiky v řízení rozvoje státu“.
Konference se zabývala významem tvorby a využití talentů v dalším rozvoji ČR ve vztahu k zajištění
dlouhodobých cílů státu a jeho konkurenceschopnosti. Během konference vystoupila na toto téma řada
vzácných hostů jako náměstek pro státní službu Josef Postránecký, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a
inovace Karel Havlíček, státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč nebo bývalá ministryně školství Miroslava
Kopicová. V diskusi se mimo jiné řešily problémy spojené s vyhledáváním, výchovou a využitím talentů ve
všech oblastech vzdělávání, vzájemné propojení firem, vzdělávacích a výzkumných institucí a financování.

čtvrtek 14.06.2018 11:00 - 14:00
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C), Předpokoj (VP-C)
Závěrečná konference celoroční soutěže Ekologického institutu Veronica s tématikou ochrany
klimatu - CO2 liga"
pořádá/spolupořádá: Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí

Dne 14. června 2018 pořádal Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu v Hlavním
sále Valdštejnského paláce závěrečnou konferenci celoroční soutěže s tématikou ochrany klimatu – CO2 liga,
ročníku 2017/2018 za účastí senátorky J. Seitlové, místopředsedkyně výboru a R. Brabce, ministra životního
prostředí ČR. Na konferenci představilo 6 nejlepších týmů svoji práci, související s globální změnou klimatu, a
byli vyhlášeni vítězové. Akce proběhla ve spolupráci s Ekologickým institutem Veronica.

čtvrtek 14.06.2018 14:00 - 16:30
Valdštejnova pracovna (VP-C)
Setkání senátora L. Kantora s odbornou společností
pořádá/spolupořádá: senátor MUDr. Lumír Kantor Ph.D.

čtvrtek 14.06.2018 17:00 - 18:00
Valdštejnská zahrada (VP-C)
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Koncert Folklorních souborů: Marijánek, Soubor písní a tanců Bzenčan a cimbálové muziky
Oskoruša a Bzenecké drmolice v rámci Kulturního léta v Senátu
pořádá/spolupořádá: senátorka Ing. Bc. Anna Hubáčková

pátek 15.06.2018 10:00 - 11:00
Zelený salonek (KP)
Setkání senátora M. Canova s občany obce Radimovice
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

pátek 15.06.2018 12:00 - 13:00
Jednací sál (VP-A)
Beseda senátora M. Canova s občany obce Radimovice
pořádá/spolupořádá: senátor Ing. Michael Canov

pátek 15.06.2018 13:00 - 17:00
Hlavní sál (VP-C), Rytířská síň (VP-C)
Vyhodnocení výsledků 2. ročníku soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
„Přeměna odpadů na zdroje“
pořádá/spolupořádá: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu

Dne 15. června 2018 uspořádal Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR 2. ročník vyhlášení výsledků soutěže „Přeměna odpadů na zdroje“. Akce se
uskutečnila v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Celkem byly hodnoceny projekty, práce a díla od 171
účastníků, což je o 44 soutěžících více, než v 1. ročníku. Vyhodnocení a předání cen se za Výbor pro
hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu zúčastnil člen výboru senátor Jiří Cieńciała spolu s ministrem
průmyslu a obchodu ČR Tomášem Hünerem. Cílem této soutěže je osvěta a vzdělávání v oblasti oběhového
hospodářství, které je novým ekonomickým směrem Evropské unie.

neděle 17.06.2018
17.-19.6.2018, Bulharsko Předseda VEU V. Hampl a člen VEU J. Dušek se zúčastní zasedání COSAC
v rámci předsednictví Bulharska v Radě EU.
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