CV RNDr. Jitka Seitlová
Pracovní a profesní část
1973 maturitní zkouška, Gymnázium Elgartova, Brno
1973 - 1978 Odborná geologie, Přírodovědecká fakulta University J. E. Purkyně v Brně,
studium ukončeno státní závěrečnou zkouškou
1978 - 1980 asistentka, výzkum regionální geologie, katedra geologie, Přírodovědecká
fakulta University J. E. Purkyně v Brně
1980 - 1990 geolog specialista v oblasti ochrany podzemních vod, Geotest Brno, n. p.
1991 - 1994 specialista pro obor odpadové hospodářství, územní odbor MŽP ČR Olomouc
1993 – 1994 vedení seminářů legislativy životního prostředí se zaměřením na odpadové
hospodářství, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
1994 - 1995 oblastní manažer odpadové firmy A. S. A.
1995 - 1996 vedoucí referátu životního prostředí, Okresní úřad v Přerově
1995 jmenována přednostou okresu Přerov členkou okresní havarijní komise a předsedkyní
okresní protipovodňové komise
1996 jmenována náměstkem ministra životního prostředí členkou expertní komise pro
posuzování dotací NNO v oblasti ekologické výchovy
1996 - 2002 zvolena do Senátu PČR za volební obvod č. 63 Přerov (za ODA s podporou
KDU-ČSL a SZ)
2000 – 2004 zvolena zastupitelkou Olomouckého kraje (za Čtyřkoalici)
2002 – 2007 obhájen mandát v Senátu PČR za volební obvod č. 63 Přerov (zvolena jako
nestraník za Nezávislé)
2007 – 2013 zvolena zástupkyní Veřejného ochránce práv
2014 zapsána do seznamu mediátorů vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR
2014 - 2020 zvolena senátorkou PČR za volební obvod č. 63 Přerov (nestraník s podporou
SZ a KDU-ČSL)
2016 – 2020 zvolena zastupitelkou Olomouckého kraje

Odborná kvalifikace
1978 ukončení vysokoškolského vzdělání na Universitě J.E. Purkyně diplomouvou prací
a zkouškou v oboru odborná geologie
1980 obhájení rigorózní práce a státní zkouška v oboru geologie na Universitě J. E.
Purkyně v Brně, titul RNDr.
1989 - 1991 Regionální plánování a komplexní rozvoj regionů, Masarykova univerzita v Brně,
studium zakončeno zkouškou a obhájením závěrečné práce
1991 - 1992 absolvování dálkového studia, odpadové hospodářství, Institut pro místní správu,
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, MŽP ČR
1991 ověření odborné způsobilosti v hydrogeologii - Ministerstvo hospodářství a
průmyslu ČR
1994 složení státní zkoušky k osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací
o hodnocení EIA
2013 složena státní zkouška zapsaného mediátora na Ministerstvu spravedlnosti ČR

Práce v Senátu
1996 – 2007 místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí Senátu PČR
1996 – 2000 členka Mandátového a imunitního výboru Senátu PČR
1996 – 1999 členka Organizačního výboru Senátu PČR
1996 – 2002 členka Stálé delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie
1997 – 2001 zástupce zemí „skupiny 12+“ ve Výboru pro trvale udržitelný rozvoj
Meziparlamentní unie při OSN
1998 – 2000 členka podvýboru pro zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství Senátu PČR
1998 – 2000 členka podvýboru pro rodinnou politiku Výboru pro zdravotnictví a sociální
politiku Senátu PČR
1999 jmenována ministrem pro místní rozvoj členkou Regionálního řídícího a monitorovacího
výboru pro NUTS II Střední Morava
2000 – 2002 předsedkyně Volební komise Senátu PČR

2000 - 2007 jmenována ministrem průmyslu a obchodu členkou Rady Správy úložišť
radioaktivních odpadů
2001 – 2002 kontaktní člen Parlamentu ČR v Meziparlamentní unii při OSN pro otázky
postavení žen ve společnosti
2002 – 2004 předsedkyně Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
2002 – 2004 členka Dočasné komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů zadržených
nebo vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem
2004 - 2007 místopředsedkyně Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
2004 - 2007 členka podvýboru Organizačního výboru pro státní vyznamenání Senátu PČR
2003 – 2007 členka Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro
evropskou bezpečnost a obranu
2006 – 2007 jmenována ministrem životního prostředí členkou Pracovní komise ministerstva
pro politiku životního prostředí
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2014 - 2018 místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní
prostředí Senátu PČR
2014 - 2016 místopředsedkyně komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
2014 - 2020 členka podvýboru pro dopravu a energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství
a dopravu
2016 – 2018 členka Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu
2016 – 2020 členka Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí
2016 – 2020 členka Monitorovacího výboru OPŽP 2014 – 2020 při MŽP ČR
2018 – 2020 členka pracovní skupiny Ministerstva životního prostředí k vyhodnocení
potenciálního omezení výjimek z aplikace BAT pro velká spalovací zařízení
2018 - 2020 předsedkyně stálé Komise pro práci Kanceláře Senátu PČR
2018 – 2020 členka Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR
2018 – 2020 členka Stálé komise VODA – SUCHO
2018 – 2020 členka Parlamentní skupiny přátel Tibetu
2018 jmenována členkou Parlamentní pracovní skupiny pro posouzení legislativy v otázkách
protikorupčních opatření

2019 – 2020 jmenována ministrem životního prostředí členkou Rady vlády pro udržitelný
rozvoj
2019 - 2020 členka Koordinační skupiny pro přípravu Státní politiky životního prostředí 2030
při Ministerstvu životního prostředí
2020 členka Pracovní skupiny k problematice zneužívání seniorů

Ostatní
2000 - 2004 předsedkyně Komise životního prostředí Rady Olomouckého kraje
2000 - 2008 předsedkyně Evropského klubu Přerov, o. s.
2003 - 2020 členka Čestné rady Českého svazu ochránců přírodymé
2004 – 2009 členka výkonného výboru Friends of the National Museum of Women in the
Arts, o. s.
2006 – 2008 členka výkonného výboru Evropského hnutí o. s.
2007 – 2010 členka správní rady Agentury pro lidská práva EU ve Vídni
2017 – 2020 členka Krajské rady seniorů Olomouckého kraje

Politické pozice
1995 – 2000 členka ODA
1996 – 1998 místopředsedkyně okresní organizace ODA Přerov
1997 – 1999 předsedkyně krajské organizace ODA Olomouc
1996 – 1999 předsedkyně senátorského klubu ODA / US-ODA
2006 – 2007 místopředsedkyně senátorského klubu SNK a nestraníků
2017 – členka KDU –ČSL
2018 – místopředsedkyně krajské organizace KDU – ČSL Olomouckého kraje

