
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

VÝBOR PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ, VEŘEJNOU SPRÁVU 
A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

ve spolupráci 
 

s Ministerstvem životního prostředí ČR a Evropskou agenturou 
pro životní prostředí 

 
pořádá mezinárodní odborný seminář na téma: 

 

„Stav a výhled životního prostředí  
v ČR a EU“,  

 
 

který se uskuteční v úterý 9. června 2015 od 9.15 hodin, 
v Jednacím sále Valdštejnského paláce  

Senátu Parlamentu ČR, 
 (vchod přes recepci „A“). 

 
 
 
 
 
 

Jednací jazyk – český/anglický (simultánní překlad zajištěn) 
 

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci semináře souhlasí 
s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu PČR  

a dávají souhlas s dalším šířením. 
 
 

Potvrzujte prosím svou účast do 20. května 2015 na email: martin.racan@mzp.cz 
(vstup do objektu paláce je možný pouze s platným dokladem totožnosti). 



 

Seminář moderuje senátorka Jitka Seitlová, místopředsedkyně výboru pro 
územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. 

 

Program: 

8.30 – 9.15  Příchod hostů 

9.15 – 9.35  Zahájení semináře 

   Úvodní slovo předsedy výboru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a životní prostředí  

   Miloš Vystrčil (předseda výboru) 
 
  Úvodní slovo ministra životního prostředí  
  Richard Brabec (ministr životního prostředí) 
 
 

9.35 – 11.30  Blok 1: 
Stav, trendy a výhled životního prostředí 

  SOER 2015 – Stav, trendy a výhledy životního prostředí v EU 
(vystoupení simultánně tlumočeno) 

  Hans Bruyninckx (ředitel EEA) 
 
  Stav životního prostředí v ČR a prioritní investiční oblasti 
  Richard Brabec (ministr životního prostředí) 
   
  Moderovaná diskuse  
 
  Aktuální stav a vývoj legislativy životního prostředí  
  Libor Dvořák (ředitel legislativního odboru MŽP) 
 
  Moderovaná diskuze  
 
11.30 – 12.00 Přestávka na kávu a občerstvení 



12.00 – 13.30 Blok 2: Kvalita ovzduší v ČR a krajích 
 

  Kvalita ovzduší v ČR a Střednědobá strategie zlepšení kvality 
ovzduší v ČR  

  Berenika Peštová (náměstkyně ministra MŽP) 
 
  Kvalita ovzduší z pohledu Moravskoslezského kraje 

a realizovaná opatření 
  Daniel Havlík (náměstek hejtmana Moravskoslezského 

kraje)  
 
  Kvalita ovzduší z pohledu Ústeckého kraje a realizovaná 

opatření 
Monika Zeman (zástupkyně ředitele krajského úřadu 
Ústeckého kraje)  

 
  Moderovaná diskuze 

 

13.40 – 14.00 Ukončení semináře  
 

 Zhodnocení a závěrečné slovo výboru pro územní rozvoj, 
veřejnou správu a životní prostředí 

   Miloš Vystrčil (předseda výboru) 
 
   Odchod hostů 
 

 

 


