
Oddělení komunikace a vzdělávání Parlamentního institutu Vás zve na seminář 

čtvrtek, 23. září 2021,
9:00 hod.

Informační středisko Poslanecké sněmovny, Malostranské nám 6/18, Praha 1

Aktuální otázky českého zákonodárství



V říjnu letošního roku budou občané opět po čtyřech letech ve volbách vybírat poslance Parlamentu České
republiky. Ať již bude výsledek voleb z pohledu politického složení Sněmovny jakýkoli, jisté je, že nové poslance
čeká rozhodování o zásadních otázkách, které budou mít vliv na život v naší zemi. Politická reprezentace bude
ovlivňovat každodenní život v době možných pandemií či podobu hospodaření státu. Mnohé z těchto podstatných
témat představí seminář, který je určen studentům se zájmem o aktuální politické dění. Na semináři vystupují
odborní pracovníci parlamentní administrativy.  

Program semináře

9:00         Prezence

9:15         Covid a lidská práva - opatření k zajištění volného pohybu                     
             

                
                Mgr. Marta Krausová (Parlamentní institut)

10:00       Parlament a vyhlašování mimořádných stavů

             Mgr. Magdalena Zachová (Parlamentní institut)

10:45        Rozpočtová funkce parlamentu - návrh státního rozpočtu 2022

 

12:00         Zakončení semináře

Počet míst na vzdělávacím kurzu je omezen. Přednost mají ty závazné přihlášky, které budou dříve doručeny na
níže uvedenou adresu. Po doručení přihlášky je místo na semináři garantováno a dále jej nepotvrzujeme. V případě
vyčerpání kapacity Vás naopak budeme informovat. Účast na vzdělávacím semináři je bezplatná. V případě Vašeho
zájmu se prosím registrujte na emailu okv@psp.cz nebo na tel. 257 174 117.

Ing. Klára Jankovská (Parlamentní institut)

Jak se pandemie covid-19 promítla do naší svobody pohybu? Co umožňuje a neumožňuje digitální
certifikát EU COVID? Právní zakotvení očkování a testování aneb kdo koho diskriminuje?

Co jsou mimořádné stavy a kdy mohou být vyhlášeny? K čemu je (a k čemu není) tzv. pandemický
zákon? Jak reagovaly správní soudy na některá přijatá vládní opatření?

Jak se poslanci zapojují do jednotlivých fází rozpočtového procesu? Jaké jsou priority a parametry
státního rozpočtu na rok 2022? Jak se bude lišit od roku 2021?

Jak sledovat rozhodování Parlamentu?

Mgr. et Mgr. Markéta Nováková (Parlamentní institut)

Jaké nástroje občanům umožňují sledovat dění v Parlamentu, průběh projednávání zákonů a jejich
měnící se obsah? Jaké existující parlamentní registry a jaké informace obsahují? Proč by měly být
informace o rozhodování Parlamentu dostupné všem?

11:30


