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I. Pracovní pozice 

místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu a 

dále pracovala v: 

- Stálé komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí  

- Stálé komisi pro práci Kanceláře Senátu  

- podvýboru pro dopravu a energetiku Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu  

- Monitorovacím výboru OPŽP 2014 – 2020 při MŽP ČR 

  

Členka KDU – ČSL (od dubna 2017) a senátorského klubu KDU – ČSL a nezávislí 
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Zastupitelka Olomouckého kraje, působí v  klubu krajských zastupitelů „Koalice pro 

Olomoucký kraj společně se starosty“ 

 

II. Činnost v Senátu Parlamentu České republiky 

II.1. Zpravodajství k projednávaným dokumentům v Senátu 
 

Zpravodajka k 6 návrhům zákonů a 2 evropským směrnicím a 1 dohodě 

1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 

2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (první úprava) 

3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (druhá úprava) 

4) Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie (dvě směrnice EU)  

5) Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 

s ratifikací Pařížská dohoda 

6) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 

7) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

8) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu 

veřejné prospěšnosti  

II.2. Pozměňovací návrhy k novelám zákonů 
 

Pozměňovací návrhy předložila k 4 návrhům zákonů 

1) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech 

2) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů 

3) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související 

zákony 
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4) Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů   

 

II.3.  Předložené návrhy zákonů 
 

Schválení návrhu novely Jitky Seitlové  a dalších senátorů řešící dluhy neplatičů SVJ  

Senátorka byla hlavním navrhovatelem zákona, který změnil nerovné postavení členů SVJ 

vůči neplatičům ve společenství. Novela zákona byla přijata Senátem 20. 4. 2017, poté téměř 

absolutní většinou 12. 7. 2017 v Poslanecké sněmovně a podepsána prezidentem byla 4. 9. 

2017.  

Celý název novely zní:   

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

 

 

 

Spolunavrhovatelka návrhu zákona  

Návrh senátního návrhu zákona senátora Milana Štěcha a dalších senátorů, kterým se mění 

zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

II.4. Výběr hlavních vystoupení na plénu Senátu 
 

Podala připomínky a stanoviska k 17 návrhům zákonů a projednávaným dokumentům 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (první úprava) /18. 1. 2017/ 

Cílem této novely bylo sjednotit základní pravidla národních parků v jednom zákoně a 

upřesnit skutečnosti, které vyšly z praxe trvání tohoto zákona. Jedná se o kompromis, který se 

snaží skloubit ochranu přírody se zájmy občanů a také obcí, které se nachází v oblasti NP 

Šumava. V novele se vyskytly chyby, které senátorka upravila pomocí podaných 

pozměňovacích návrhů. Jednalo se zejména o legislativně-technické změny.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve 

znění pozdějších předpisů (druhá úprava) /19. 1. 2017/ 

Druhý návrh novely zákona se týká oprávnění domáhat se náhrady újmy. Senátorka poukázala 

na dva problémy. Jednak časový – dotčení se mohou náhrady újmy domáhat do 31. března 

2017, ale zákon nabude účinnosti až 1. června 2017, což způsobuje rozpor, jelikož lidé, kteří 

by na náhradu právo měli ještě do účinnosti zákona, by o ni nemohli nikdy žádat.  

Druhým problémem je etický rozměr novely. Jeden orgán státu by měl platit právnické osobě, 

která ale také spadá pod stát, nějaké finanční prostředky. Navíc, všichni ti, kteří užívají státní 

pozemky, nemají nárok na náhradu tam, kde je újma dána ze strany ochrany životního 

prostředí.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou 

vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech /19. 1. 2017/ 

Senátorka jako zpravodajka zákona poukázala na chyby novely a doporučila Senátu přijmout 

pozměňovací návrhy. Týkaly se například nutnosti školení každé tři roky pro toho, kdo 

pracuje s plyny, které poškozují ozonovou vrstvu. Ovšem v nařízení EP a Rady, na které se 

přímo novely ministerstva životního prostředí v této části novely odkazují, nic takového 

nenařizuje, pouze konstatuje, že členské státy zajistí dostupnost školení v přiměřené době. 

Stačí tedy nabídnout, a v případě zájmu uspořádat.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně 

některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a 

další související zákony /19. 1. 2017/ 

Senátorka Seitlová vznesla dotaz na ministra spravedlnosti týkající se toho, zda mezi zvláště 

zranitelné obětí patří i oběti domácího násilí, což jí bylo potvrzeno.  

Balíček obnovitelné zdroje a správa energetické unie (dvě směrnice) /19. 4. 2017/ 

Jako zpravodajka se senátorka Seitlová vyjádřila k evropskému balíčku a plénem bylo 

schváleno usnesení garančního výboru, který mimo jiné vítá vytvoření společné energetické 

unie, která by zajistila bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou 

energii spotřebitelům v EU. 

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu 

s ratifikací Pařížská dohoda /19. 4. 2017/ 

Jako zpravodajka senátorka Seitlová připomněla, že změny klimatu negativně ovlivňují životy 

stovek miliónů lidí. Změna klimatu dnes patří mezi nejzávažnější bezpečností témata 

diskutovaná na globální úrovni. Migrační vlna, která nastala i válečná napětí, která existují ve 

světě, jsou ve velké řadě případů způsobena nedostatkem vody, suchem, zvýšenou hladinou 

mořské vody a tím nemožností obživy, což je často důvodem k úvaze o změně místa k žití. 

Pokud nepřistoupíme k okamžitým opatřením, bude mít změna klimatu vážné a nevratné 
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dopady na světovou populaci a ekosystémy. Proto je nutné usilovat o snižování emisí a 

závislosti na fosilních uhlíkových panelech.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů /19. 4. 2017/ 

Podpořila novelu implementující EU směrnici. Je třeba podobné směrnice implementovat, 

vzhledem k nutnosti eliminace celosvětové produkce plastů. Odpady z plastů zabírají 

v mořích celé kilometry čtvereční a v rozvojových zemích se často nachází tzv. kulturní 

vrstva, která je celá tvořená plasty, plastovými taškami a obaly.  

Také upozornila na pozměňovací návrh schválený ve Sněmovně, který změnil cíl recyklace 

v ČR z 80 % na 75 %. Přitom již nyní je celkový podíl recyklace v ČR na 79 %, což vyvolává 

otázku, zda by si ministerstvo životního prostředí nemělo klást vyšší cíle než je i oněch 

původních 80 %. Na závěr senátorka připomněla, že hlavní povinnosti spojené s recyklací 

jdou k obcím a občanům. Přitom výrobce obalu by měl za jejich recyklaci nést větší podíl 

odpovědnosti i proto, aby zbytečně neplýtval materiály, které je poté nutné separovat nebo 

skládkovat, což přináší další náklady pro občany a obce.  

Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná 

dne 29. dubna 2017 /19. 4. 2017/ 

Vystoupila proti navrhovanému usnesení senátorského klubu ODS o úpravě fungování EU 

(např. jejich návrh na právo národních parlamentů vetovat legislativní návrhy EU nebo trvalé 

výjimky z migrační a azylové politiky pro ČR). Apelovala na to, aby se podobnými 

usneseními ČR neoddělovala od společných politik EU, jako je například jednotná migrační 

azylová politika.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších 

předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

ve znění pozdějších předpisů /20. 4. 2017/ 

Návrh byl schválen po úpravě pozměňovacím návrhem, který snížil částku pro SVJ z 25% na  

15 % ceny z výtěžku, a zamířil do Poslanecké sněmovny. Více viz výše kapitola II. 3.  

Předložené návrhy zákonů. 
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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /31. 5. 2017/ 

Připomněla problematiku jejího regionu, tedy hřbitovů, které se nalézají v oblasti vojenského 

újezdu Libavá. Je třeba situaci těchto hřbitovů, které se nacházejí i na dalších místech 

republiky, řešit tak, aby jim byla zajištěna řádná péče nebo došlo k jejich zrušení, ale i 

důstojné formě piety.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /7. 6. 

2017/ 

 Při projednávání velmi komplikované novely stavebního zákona senátorka Seitlová 

upozornila na mnoho problematických míst, z těch nejvýznamnějších například na vypuštění 

možnosti dotčené veřejnosti účastnit se některých jednání nebo procesů, kdy se nejedná pouze 

o nevládní organizace, ale především o občanská sdružení složená z místních obyvatel. Dále 

na omezení možnosti účinné ochrany práv vlastníků nemovitostí nebo na nereálnost návrhů 

společných regulačních plánů pro malé obce a městské části a vypuštění plánovacích smluv. 

Senátorka také připomněla zvýšení složitosti novely, která rozšířila zákon o 38 nových 

paragrafů na 135, což může zkomplikovat práci se zákonem pro dotčené úřady a další 

instituce, navíc za situace, kdy je ministerstvem pro místní rozvoj slíbeno již nyní 

vypracování další, komplexní novely.  

Novela byla s pozměňovacími návrhy vrácena zpět Poslanecké sněmovně, kde jí senátorka 

Seitlová jako garanční zpravodajka Senátu obhajovala.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní 

prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (EIA) 

/19. 7. 2017/ 

Senátorka jako zpravodajka novely poukázala nejprve na problém se souběžným 

projednáváním dvou novel tohoto zákona (zákon byl projednáván i v rámci novely stavebního 

zákona), což mělo za následek chybné odkazy v rámci celého textu, které by činily značné 

problémy i v praxi. Proto senátorka Seitlová předložila k novele pozměňovací návrhy. Kromě 

faktických chyb ale nesouhlasí i s celým záměrem této novely – dochází k velké redukci 

celého EIA. Oproti desítky let platnému stavu se nyní mění podmínky pro většinu těžebních, 

průmyslových a infrastrukturních staveb, což ovšem vyvolává zásadní snížení služby státu ve 

prospěch ochrany zdraví občanů a jejich životního prostředí i kvality života.  

Novela byla s pozměňovacími návrhy vrácena zpět Poslanecké sněmovně, kde jí senátorka 

Seitlová jako garanční zpravodajka Senátu obhajovala.  

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu 

způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /16. 8. 2017/  

Upozornila, že tento návrh chce velmi otevřenou formou svěřit kompetenci státu ryze 

soukromému subjektu, jakou je Kancelář pojistitelů, což může způsobit mnoho komplikací. 

Jako soukromý subjekt nemusí zajistit spravedlivé prostředí. Připomněla, že dodnes je právě 

z tohoto důvodu napravován zákon exekuční.  

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné 

prospěšnosti /16. 8. 2017/ 
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Senátorka jako zpravodajka této novely poukázala na to, že status veřejné prospěšnosti bude 

zrušen, krom doprovodných zákonů zejména v občanském zákoníků, který by měl mít určitou 

právní jistotu a větší trvalou hodnotu než běžný zákon. Statusu veřejné prospěšnosti také nyní 

hrozí, že každé ministerstvo bude mít svůj systém na plnění toho, jak bude  

se statusem veřejné prospěšnosti nakládat. Principy tak budou rozdílné. Ministerstvo financí si 

pak nárokuje řešit institut veřejné prospěšnosti jako jediné.  

Senátorka se obává, že pokud by se celková koordinace a gesce statusu podmínek veřejné 

prospěšnosti přesunula pod veřejnou správu a přímo pod MF, mohlo by dojít k politickému 

zneužití a účelovým krokům proti určité skupině nevládních organizací.  

Informace předsedy vlády ohledně průzkumu a možné těžby lithia v ČR /11. 10. 2017/ 

Senátorka připomněla velký hřích horního zákona, který je zde již od počátku devadesátých 

let. Hlavní problém při těžbě lithia i jiných nerostů není v tom, zda je průzkum a těžba 

zajišťována zahraničním či státním podnikem. Problematické je nastavení podmínek, v České 

republice pro stát velmi nevýhodné a nechránící veřejné zájmy. V zahraničí mají své 

strategické nerosty,  

ať už je to ropa, zemní plyn či jiné a postup při jejich těžbě řídí tak, aby byl co nejvýhodnější 

pro jejich zemi. Tedy ten, kdo nabídne nejlepší nabídku, vyhrává tendr. U nás je problém ještě 

ztížen fixní dobou 5 let, po kterou nelze měnit výši poplatků za těženou surovinu, což nahrává 

těžařům. V neposlední řadě senátorka upozornila na nařízení vlády, které nesprávně a 

v rozporu se zákonem uvádí výši poplatků za čistý kov a nikoliv nerost. (Nyní by tak cena za 

vytěžené lithium činila v ČR 0,7 % současné tržní ceny). 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a 

Agrární komoře ČR, ve znění pozdějších předpisů /11. 10. 2017/  

Vyjádřila se k novele, která měla zavést povinnost pro stát, aby v samostatných přílohách 

právního předpisu byl vyhlašován přehled všech povinností podnikatelů, které jim vyplývají z 

právních předpisů. Upozornila, že přijetím novely by došlo k velkému nárůstu administrativy  

a přijímání nových úředníků, kteří by tuto agendu zpracovávali. Zákony by dle ní měly být 

přehledné pro všechny občany, nejen pro podnikatele. Nelze stavět privilegia a význam jedné 

skupiny nad význam ostatních skupin v této zemi. Novela nebyla přijata.  

 

 

II.5. Usnesení k podmínkám průzkumu a těžby lithia v ČR  
 

Společně se senátorem Canovem předložila usnesení Senátu k průzkumu a možné těžbě lithia 

v ČR, které bylo přijato (11. 10. 2017).  

Usnesení k dispozici na stránkách Senátu zde: 

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/85817/71964  

 

Kompletní stenozáznamy s vystoupeními senátorky jsou dostupné zde, vždy dle data schůze: 

https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupenif?O=11&S=21&PID=63&ORG=Sen%E

1t . 

 

 

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/85817/71964
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupenif?O=11&S=21&PID=63&ORG=Sen%E1t
https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/vystoupenif?O=11&S=21&PID=63&ORG=Sen%E1t
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II.6.  Návrhy na zrušení částí zákonů Ústavnímu soudu  
 

Spolupodílela se na podání 6 ústavních stížností.  

1) návrh skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb.,  

o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, některých dalších ustanovení zákona č. 

243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., a některých 

ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění zákona č. 24/2017 Sb. /10. 3. 2017/ 

2) návrh na zrušení ustanovení bodu 2 a 3, Čl. II. Přechodná ustanovení zákona č. 

196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů a některé další zákony zavedená do zákona č. 13/1997 

Sb. zákonem č. 196/2012 Sb. /21. 8. 2017/ 

3) návrh skupiny senátorů na zrušení jednotlivých ustanovení  stavebního zákona č. 

183/2006 Sb. a zákona ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb. 

(stavební zákon a zákon o ochraně přírody a krajiny) /22. 8. 2017/ 

4) návrh na zrušení části zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů ve znění zákona č. 

14/2007 Sb. /30. 11. 2017/ 

5) návrh dle čl. 87 odst. 1 písm. 4 Ústavy České republiky na zrušení ustanovení zákona, 

a to § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění 

pozdějších předpisů /6. 12. 2017/  

6) návrh na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu ČR: část 1) § 26 věta druhá spolu s přílohou č. 2, § 48 až § 51 - rozdělení 

ČR do volebních obvodů spolu s uplatněním volební formule D´Hondt a část 2) § 49 - 

aditivní kvórum 10% a více pro předvolební koalice více stran /8. 12. 2017/ 

 

III. Konference, semináře a další aktivity  

Senátorka se účastnila a vystoupila na akcích z pozice místopředsedkyně výboru pro územní 

rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí (VÚZP) a členky Stálé komise pro práci Kanceláře 

Senátu, členky Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí.  
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Hlavní iniciátorka a organizátorka konference „Sesuvy – podceňované nebezpečí?“ ve 

spolupráci s Akademií věd v rámci programu „Strategie 21 – Přírodní hrozby“ (21. 11. 

2017)   

Usnesení ke konferenci je dostupné na stránkách Senátu zde: 

https://senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/87094/73024/77973  

 

 

 

 

III.1. Přehled akcí 
 

8. 1 – 14. 1. 2017 výjezd do Chile, senátní delegace společně se zástupci AV ČR a 

podnikatelů 

22. 2. 2017 projednání strategického rámce ČR 2030 v Senátu PČR 

1. 3. 2017 debata „Budoucnost evropské energetické a klimatické politiky“ se spolkovou 

poslankyní a klimatickou mluvčí strany Spojenectví 90/Zelení, paní Annalenou 

Baerbockovou 

2. 4. – 4. 4. 2017 konference ISSS Hradec Králové (s VÚZP), otázky digitalizace veřejné 

správy 

4. 4. 2017 jednání k senátnímu návrhu zákona o SVJ, Senát  

https://senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/87094/73024/77973
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7. 4 – 9. 4. 2017 „Moc slova: Česko-německé symposium Dialog uprostřed Evropy“, Brno 

18. 4. 2017 vyhlášení soutěže Historické město roku 2016, Španělský sál, Pražský hrad,  

3. 5. 2017 seminář k otázkám kybernetické bezpečnosti v Senátu 

4. 5. 2017 výjezd do Novoborska se Stálou komisí Senátu pro práci Kanceláře Senátu 

10. 5. 2017 seminář „Právní úprava voleb do Senátu jako faktor volební (ne)účasti: analýza a 

návrhy změn“ v Senátu 

23. 5. 2017 udílení cen pro vědu a umění v Senátu 

1. - 2. 6. 2017 II. výroční konference moderní veřejná správa Brno – účast a vystoupení v 

úvodním bloku „Aktuální informace o stavu veřejné správy ČR“  

8. 6. 2017 závěrečná konference celoroční soutěže Ekologického institutu Veronica 

s tématikou ochrany klimatu – „CO2 liga 2017“ v Senátu. Proběhlo pod záštitou senátorky 

Seitlové jakožto místopředsedkyně VÚZP 
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14. 6. 2017 vystoupení na téma Pařížská dohoda k Rámcové úmluvě o změně klimatu na 

semináři „Využití uhlí a biomasy v malé energetice - lokální vytápění“ v PS 

14. 6. 2017 oslavy 150. výročí vzniku Kanady a 20. výročí založení Kanadské obchodní 

komory v Senátu 

18. 6 – 22. 6. 2017 výjezd s VÚZP do Rakouska a Německa 

27. 6. 2017 Konference „Riziko politického zneužívání médií anebo posílení nezávislosti 

médií veřejné služby, zpráva EP o situaci médií v ČR a stav projednávání novel zákonů o ČT 

a Českém rozhlase“ v Senátu 

4. 7. 2017 Večer lidí dobré vůle VELEHRAD 2017  

5. 9. 2017 vystoupení na předvolební diskusi na téma Politické strany a prosazování 

udržitelného rozvoje 

15. 9. 2017 diskuze „Reaktory pro Česko – slabiny uchazečů o výstavbu nových jaderných 

bloků“ 

19. 9. 2017 konference ředitelů projektových společností, veletrh FOR ARCH 

19. 9. 2017 vystoupení v Panelu IV „Oběhové hospodářství z pohledu zákonodárců“ na 

mezinárodní konferenci „Oběhové hospodářství 2018“ 

25. 9. 2017 konference „Stárnutí a veřejný prostor“ 

27. 9. 2017 slavnostním předání stříbrných medailí Senátu 

2. 10. 2017 přednáška Vlastnictví a právo v tenzi mezi stabilitou a proměnlivostí 

zákonodárství profesora Karla Eliáše 

5. 10. 2017 XX. celostátní konference Státního pozemkového úřadu – „Ochrana a zhodnocení 

půdy jako výrobního prostředku zemědělce“ 

6. 10. 2017 předávání cen 43. ročníku mezinárodního filmového festivalu EKOFILM  



12 

 

9. 10. 2017 panel FoRS: debata v rámci Forum 2000: Jak posílit demokracii v nejisté době? 

Panelová debata s názvem Rozvojová spolupráce ČR jako jedinečný nástroj podpory 

udržitelného rozvoje ve světě 

 

19. 10. 2017 vernisáž společné výstavy Národní parky Šumava a Bavorský les 

31. 10. 2017 vyhlášení výsledků 3. ročníku soutěže Komunální politik roku 2017 

(spolupořádání akce – probíhalo v PS), VÚZP 

1. 11. 2017 Česká menšina ve Vídni 1945-2000. Křest druhého dílu 

14. 11. 2017 II. kulatý stůl „Spolupráce mezi politiky, akademickými pracovníky a zástupci 

krajanů“ – akce Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí, jíž je senátorka členkou 

21. 11. 2017 Konference na téma: „Sesuvy – podceňované nebezpečí“ v Senátu. Proběhlo 

pod záštitou senátorky Seitlové jakožto místopředsedkyně VÚZP 

28. 11. 2017 diskuze „Podpora aktivního života seniorů v obcích“ 

29. 11. 2017 setkání se členy Platformy proti hlubinnému uložišti v Praze 

2. - 10. 12. 2017 Výjezd s VÚZP do Zambie 

13. 12. 2017 setkání VÚZP s novým vedením ERÚ 
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III. 2. Ocenění  
Senátorka získala ocenění za nejaktivnější prosazování protikorupčních zákonů organizací 

„Rekonstrukce státu“. (21. 9. 2017) 

 

 

IV. Můj region 

IV.1. Stěžejní případy 
 

IV. 1. 1. Nespravedlivé povinnosti majitelů nemovitostí s konzolami elektrického vedení  

Na základě četných podnětů jednotlivců i obcí z volebního obvodu, které řešila od roku 2016 

(a které přicházely každým rokem) se senátorka rozhodla napravit nespravedlivou situaci, kdy 

člověk zatížený konzolou elektrického vedení na svém domě musí platit statisíce energetické 

společnosti za manipulaci s ní, protože potřebuje opravit či zbourat dům. Návrh zákona byl po 

těžkých jednáních schválen v roce 2018 Senátem a posléze byl projednáván v Poslanecké 

sněmovně, kde ale došlo k jeho zamítnutí. I přesto senátorka dosáhla úspěchu v podobě 

prolomení tabu velkých energetických společností. Jí navrhovanou úpravu totiž nakonec 

předloží vláda ve své velké novele energetického zákona.  

IV. 1. 2. Pomoc samosprávám obcí obnovených po redukci VÚ Libavá  

Spolu se senátorem Kantorem se jí v minulém roce podařilo s ministerstvem obrany vyjednat 

vlekoucí se změnu u kategorizace lesů v obcích bývalého vojenského újezdu Libavá. Obce do 

té doby nemohly získat výnosy plynoucí z lesů, které jsou na jejich katastru, jelikož se jednalo 

o lesy zvláštního určení. To však již nebylo (po vyjmutí obcí z oblasti vojenského újezdu) 

nutné.  

Po četných jednáních iniciovaných právě senátory došlo k přeměně na lesy hospodářské  

a možnost jejich využívání obcemi. Řešeny byly i další podněty obcí, například žaloba 
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týkající se cesty v Kozlově, která byla spravována ještě před optimalizací vojenských újezdů. 

Obci nakonec byla slíbena pomoc ze strany MO, ačkoliv původně se již nechtěli věcí zabývat, 

když ji „předali“. Libavou trápila vysoká cena vody, která byla díky jednání senátorky 

Seitlové s příslušnou organizací MO také vyřešena.  

Veškeré podněty byly řešeny jak na velké schůzce, která se konala ve Městě Libavá a kterou 

organizovala senátorka Seitlová se senátorem Kantorem za účasti dotčených obcí, 

ministerstva obrany, Vojenských lesů a Armády ČR, tak na jednotlivých jednáních na 

ministerstvech s dotčenými úředníky i ministrem obrany. 

 

IV.2. Vybrané podněty občanů a obcí 
 

Senátorka Seitlová v roce 2017 řešila více než 140 podnětů od občanů či zájmových 

organizací v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb, ale také stavebního zákona, ochrany 

ovzduší nebo problematiky ochrany proti hluku.  

Dalších přibližně 350 podnětů se týkalo aktuálně přijímané legislativy v Senátu, například 

novely zákona o ochraně přírody a krajiny, tzv. protikuřáckého zákona, zákazu kožešinových 

farem v ČR, ústavního zákona o bezpečnosti či o registru smluv.  

Stížnost na nelogické členění volebních obvodů: obec, ve které paní bydlí je v okrese 

Přerov, ale jako volička spadá do senátního volebního obvodu Prostějov, ke kterému nemá 

vztah 

Špatný postup VOP: stížnost na postup VOP, doporučeno zaslat znovu podnět 

s upozorněním na, dle stěžovatelova názoru, nedostatečné prošetření případu 

Novela zákona o ovzduší: dotaz na legislativní úpravu týkající se limitů pachových látek 

v poslední novele zákona o ovzduší 

Rekonstrukce výpravčí budovy v Lipníku nad Bečvou: senátorka apelovala na SŽDC 

s žádostí o urychlení rekonstrukce (již schváleno) 

Židovský hřbitov Prostějov: podnět se týkal snahy o vytvoření pietního místa na místě 

bývalého židovského hřbitova, senátorka se zúčastnila veřejného projednávání v Prostějově i 

dalších jednání  

Revize kotlů: podnět občana, který upozornil na nelogičnost provádění technických kontrol 

zcela nových kotlů, za kterou občan zaplatí 2000 Kč, navíc technikem, který pouze vyplnil 

formulář, ale očividně nebyl pro práci dostatečně proškolen. Senátorka zaslala podnět na 

MŽP, kde jí bylo ministrem odpovězeno, že náprava bude přijata následující novelou zákona 

Pronájem pozemku od církve: na podnět občana senátorka jednala se zástupci olomoucké 

arcidiecéze, které pozemek patří a doporučila nejvhodnější postup při řešení soudního sporu 

mezi oběma aktéry (senátor do soudních sporů vstupovat nemůže) 

Petice Slovanská epopej: petice vznikla z obavy o nenávratné znehodnocení pláten Alfonse 

Muchy, které měly být dlouhodobě vystavovány v asijských zemích. Senátorka tuto situaci 

řešila i s tehdejším ministrem kultury, Danielem Hermanem a jeho náměstkem. Výsledkem 

byla pouze jedna výstava v Asii, nyní jsou již plátna v ČR.  
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Rozsudek týkající se hluku: senátorkou dlouhodobě řešená a sledovaná kauza ještě z jejího 

období u VOP, soud rozhodl ve prospěch stěžovatele 

Zadržování vody v krajině a protipovodňová ochrana: podnět k úpravám zadržování vody 

v krajině  

Vodní dílo Skalička: obava z vybudování boční hráze suchého poldru, občan se více přiklání 

k vybudování přehrady (místní obyvatel)  

Měření tepla: další podnět dlouhodobě řešené problematiky nelogického postupu u měření 

tepla v bytových domech. Ministerstvo stále nevydalo vyhlášku, která má daný problém řešit 

(ač ji slíbilo už v roce 2015). 

Příspěvek na manžela s ALS: podnět se týkal neuznání a velmi dlouhých lhůt na rozhodnutí 

o udělení příspěvku na péči, který u této velmi agresivní a rychle postupující nemoci pán 

potřeboval. Po oslovení dotčených orgánů a upozornění ze strany paní senátorky došlo 

k urychlení procesu. 

Popílky u obce Buk: dlouhodobě řešený podnět týkající se výstavby úseku D1 0137. Občané 

se obávali použití popílků při stavbě dálnice, zejména kvůli zvýšení prašnosti v okolí. Po 

četných urgencích ze strany starosty, občanů i senátorky Seitlové zhotovitelé přislíbili, že 

provedou opatření, která co nejvíce sníží prašnost při nakládání s popílky.  

Cementárna Hranice: podnět kvůli nakládání s vodami a odpadem 

Rozhodnutí Báňského úřadu o hornické činnosti v lomu Hrabůvka: na senátorku se 

obrátili místní občané, kteří se obávají, že rozšířením hornické činnosti dojde ke zhoršení 

životních podmínek v této oblasti  

Podvodné jednání společnosti Stabil Energy: senátorka byla příbuzným poškozeného 

upozorněna na nekalé praktiky tohoto dodavatele plynu, který po telefonu manipulací uzavřel 

novou smlouvu s poškozeným, který už je ve vysokém věku. Senátorka upozornila na tuto 

skutečnost ERÚ a posléze došlo ze strany Stabil Energy k rozvázání smlouvy. Bohužel, dle 

poznatků získaných od jiných společností i z televizní reportáže, nebyl tento případ výjimkou. 

Riziko (které je zneužíváno) tkví především v zákonem umožněném uzavírání smluv po 

telefonu, kde stačí pouze souhlas osloveného.  

Podnět na prošetření hospitalizace v psychiatrické léčebně: pokračování případu, který 

paní senátorka řešila ještě jako zástupce VOP. Zjištěno, že hospitalizace byla skutečně nutná, 

paní již byla sama sobě nebezpečná  

Prosba o konzultaci: případ navrácení pozemku 

Stížnost na exekutora v Přerově a sociální odbor v Lipníku nad Bečvou: prosba o radu a 

konzultaci 

Nepřiznaný invalidní důchod: navzdory lékařským zprávám o špatném zdravotním stavu 

nedosáhla paní na invalidní důchod, jelikož nemá odpracovaný dostatečný počet hodin. Kvůli 

zdravotnímu stavu mohla mít pouze krátkodobé pracovní poměry nebo brigády. Navíc jednou 

jí již přiznali částečný invalidní důchod, ale poté jí byl odňat právě z důvodu snížení její 

pracovní činnosti. Senátorka zaslala podpůrný dopis na MPSV s prosbou o odstranění tvrdosti 

zákona. 

Stížnost obyvatel Přerova na zápach z Prechezy: senátorka byla občany Přerova oslovena 

z důvodu zápachu i drobného prachu, který nejspíše produkuje Precheza. Zvláště v časných 

ranních hodinách jsou obyvatelé blízkých bytových domů, dle jejich slov, obtěžováni 
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zápachem, který některým způsobuje dusivý kašel. Senátorka Seitlová kvůli tomuto podnětu 

absolvovala jednání na ČHMÚ v Ostravě i na vedení v Praze, na olomoucké ČIŽP a 

alokovaném pracovišti MŽP v Olomouci. Oslovila také ředitelku Státního zdravotního ústavu 

a situaci nadále sleduje.  

Azylový dům Armády spásy v Přerově, podnět od ředitele Krupy: upozornil na snižující 

se příspěvek od města na činnost Azylového domu. Senátorka se sešla s náměstkem pro 

sociální záležitosti města Přerova a poté i iniciovala společnou schůzku zástupců města 

a Armády spásy, kde byla situace řešena.  

Podnět k restitucím: podnět k restitucím po předcích, kteří byli označeni jako sudetští Němci 

Spalování zvířat a limity emisí: prošetření, jakým způsobem je implementováno nařízení 

ES, pokud se týká spalování zvířat ze zájmových chovů a dodržování limitů emisí 

vypouštěných do ovzduší (bylo sděleno, že požadavky na emisní limity předmětné nařízení 

neřeší a Státní veterinární správa není kompetentní k těmto kontrolám).  

Podnět k líšnické skládce u Mohelnice: upozornění na navážení závadného odpadu na tuto 

skládku (netříděná vykopaná zemina s asfaltem). Senátorka řešila tuto problematiku na 

Krajském úřadě Olomouckého kraje, který provedl kontrolu a zjistil, že skládka byla 

provozována v rozporu se schváleným provozním řádem  

Podněty starostů senátního volebního obvodu ke schválení novely o rozpočtovém určení 

daní: senátorka Seitlová hlasovala pro tuto novelu, jejímž cílem bylo navýšení RUD o zatím 

zadržované příjmy z DPH 

Kroměříž - ochrana ovzduší a udírny Kmotr: občan upozornil na nekomfortní situaci pro 

obyvatele Kroměříže, která souvisí s činností udírny Kmotr a zemědělského sila. Projednáno 

se zástupci ČIŽP a obce.  

Podněty k péči o hřbitovy ve vojenském újezdu Libavá: novela zákona o pohřebnictví. 

Řešeno s ministryní pro místní rozvoj. 

Krpce pro soubor "Na Zdravi" Chile: během zahraniční cesty s předsedou Senátu a dalšími 

senátory i zástupci podnikatelů slíbila senátorka Seitlová společně se senátorem Vystrčilem a 

jednatelem Zámeckého vinařství Bzenec místnímu souboru "Na Zdravi Chile", který v této 

zemi udržuje české lidové tradice a zvyky, zaslání tradiční taneční obuvi – krpců. Ty se 

bohužel v Chile nevyrábí. Obuv již byla předána velvyslanci v Chile, panu Josefu Rychtarovi, 

který je dodá souboru.  

Konzultace s předsedou Vlastivědného spolku Žerotín: podpora spolku, který svou 

kulturní činností provádí osvětu o důležitých osobnostech obce Dřevohostice. Senátorka také 

zprostředkovala seznámení zástupců České televize se spolkem, který je blíže informoval o 

skvělém skladateli Schreierovi, dřevohostickém rodákovi.  

Podněty týkající se suti na pozemku: senátorka řešila se starostou obce. Občan také 

poukázal na nemožnost čerpání bonusů v důchodu pro učitele škol, které dříve zřizoval okres. 

Senátorka na tuto skutečnost upozornila ministerstvo financí a školství s prosbou o vyřešení 

situace těchto učitelů.  

Rada seniorů Olomouckého kraje: konzultace různých podnětů s předsedkyní Rady seniorů 

Olomouckého kraje 
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Podnět od tajemníka města Hranice kvůli osobnímu bezpečnostnímu kódu, který je 

nutné u sebe mít při vyzvedávání občanských průkazů: řešeno na základě podnětu od 

občana, projednáno se zástupci MV, bude řešeno až čipem na občanských průkazech   

Podněty občanů k novele stavebního zákonu: obava o vyjmutí nevládních organizací jako 

účastníka řízení 

Prodej městského bytu v Odrách: řešeno se starostou Oder, občance bylo zdůvodněno 

nepřidělení bytu a navržena kupní cena, která byla velmi nízko pod průměrem tržní ceny bytů 

v Odrách 

Podnět k problematice nelékařských povolání: problematika novely zákona přijímaná 

v Senátu, nesouhlas se zařazením tří profesí do nelékařských povolání (behaviorální analytik, 

asistent, behaviorální technik) 

Podnět občanky: neteř má lehkou mentální retardaci, obava, kdo a jak se o ni bude starat. 

Řešeno s MPSV i sociálním odborem v Přerově. 

Podnět ke stavebnímu zákonu a budování kanalizace: řešeno telefonickou a písemnou 

konzultací 

MÚK ve Valašském Meziříčí: občan zaslal své námitky proti výstavbě mimoúrovňové 

křižovatky ve Valašském Meziříčí. Senátorka doporučila postup, jak je možné se proti záměru 

odvolat.  

Nevládní organizace poskytující asistenční služby seniorům: organizace nebyla zařazena 

do Krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb. Řešeno i v rámci krajského zabezpečení 

těchto terénních služeb. 

Hluk z hřiště: řešeno se zástupci města Hranice, vše již bylo kompromisně vyřešeno 

provozním řádem hřiště, který je ošetřen dle zákona 

Stížnost na hluk: týkající se technoparty probíhající v blízkosti osady, kde bydlí. Řešeno se 

starostou Oder 

Státní úřad inspekce práce, případ Gambra a propouštění zaměstnanců: senátorka se 

zajímala o to, aby všichni zaměstnanci Gambra získali pomoc na kterou mají dle zákona 

nárok (výše odstupného, nekrácení nároků zaměstnanců).  

Pozemkové úpravy obce Jeseník nad Odrou: podnět týkající se aktuálních pozemkových 

úprav. Řešeno se Státním pozemkovým úřadem a starostou obce. Došlo ke kompromisní 

situaci mezi Úřadem a majiteli pozemků.  

Hluk v obcích: stížnost na hluk z venkovních produkcí pořádaných obcí. Senátorka 

připomněla, že usilovala o změnu novely zákona o ochraně veřejného zdraví, aby byli občané 

chránění před nadměrným hlukem z venkovních produkcí, ale v PS byl tento Senátem 

vrácený návrh bohužel zamítnut. 

Podpůrná reakce na projednanou novelu stavebního zákona a prosba o konzultaci: 

senátorka doporučila se s jejich problémem obrátit na VOP (problematika ochrany osob před 

nesprávným postupem úřadů a průtahy správních řízení. 

Nespravedlivé rozpočítání plateb za odpady v SVJ: podnět k problematice SVJ, ale jiný 

než jaký upravovala novela paní senátorky 
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Pískovna Žeravice: občanka obce se spolu s dalšími obává dopadů, které by přineslo 

schválení těžby písku v blízkosti jejich domů, řešeno i na krajském úřadě Olomouckého kraje, 

který má k těžbě nyní negativní stanovisko 

Podnět občanky k novele zákona, která neumožňuje dětem předškolního věku 

navštěvovat namísto povinného posledního ročníku MŠ přípravnou třídu na ZŠ: 

senátorka vše konzultovala s ředitelkou školy ZŠ Boženy Němcové, která tímto nejspíše 

přijde o přípravnou třídu, i s vedoucím odboru sociálních věcí a školství na městském úřadě 

v Přerově.  

Valteřická bučina, obava z kácení tohoto krásného místa, snaha o jeho ochranu: 

senátorka stále aktivně řeší se starostou Štítů, experty, generálním ředitelem Lesů ČR a 

Agenturou pro ochranu přírody a krajiny.  

Případ nezletilé dcery a příspěvek na péči o ní: ačkoliv je dcera zcela nesamostatná a má 

četné zdravotní indispozice fyzického i psychického rázu, nebyl jí uznán přiměřený příspěvek 

na péči. Senátorka Seitlová v této věci poskytla konzultaci a také podala podnět na MPSV 

k dalšímu prošetření 

Honební společenství Podhradí: občan upozornil na problematiku získávání pozemků pro 

ustavení honebních společenství („mrtvé duše“). Senátorka řešila podnět na příslušném 

odboru MZEM i Krajském úřadě Olomouckého kraje, chystá se na jednání u VOP. 

Svahy násypů D1 – Buk: opět podnět týkající se ukládání popílků v blízkosti obce Buk, 

řešeno na kontrolních dnech D1, byla slíbena náprava a opatření, která co nejvíce sníží 

prašnost při práci 

Age centrum Olomouc, centrum celostní medicíny: prosba o prošetření, zda byla jejich 

žádost zamítnuta oprávněně. Senátorka situaci projednala s generálním ředitelem Vojenské 

zdravotní pojišťovny, který situaci znovu projedná. Došlo k nápravě. 

Podnět občana ke stavebnímu zákonu: prosba o věnování pozornosti občanské vybavenosti 

bytových domů v budoucí úpravě stavebního zákona (kolárny).   

Stížnost na zanedbání psychiatrické péče u syna: senátorka doporučila prošetření u VOP 

Dotaz na GDPR: senátorka zaslala materiály, které osvětlují problematiku GDPR a její 

využití v praxi 

Možnost odprodeje bytu od města: občanka prosila senátorku o projednání možnosti 

prodeje městského bytu s vedením města, které ovšem byty nechce prodat, ale zaručuje se, že 

nájem nevypoví. 

Prosba občanů o nový návrh novely zákona o odškodnění obyvatel Podkarpatské Rusi: 

na některé občany, kteří zde museli v minulosti zanechat svůj majetek, se stále nedostalo. 

Návrh byl projednán v PS a již schválen.  

Ochrana zdraví: podnět kvůli petici proti zákonu na zákaz kouření, prosba o zamítnutí této 

petice. Senátorka Seitlová podpořila tzv. „protikuřácký zákon“ a nesouhlasí s touto peticí.  
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IV.3. Založené pracovní skupiny 
 

IV. 3. 1. Pracovní skupina k D1 0136 a D1 0137  

Senátorka organizovala a vedla jednání pracovní skupiny, které se uskutečnilo 31. 7. 2017 

v Přerově za účasti generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Ing. Jana Kroupy  

a ředitele Závodu Brno, Mgr. Davida Fialy, náměstka Olomouckého kraje pro dopravu  

Ing. Jana Zahradníčka a starostů stavbou dotčených obcí.  

D1 0137 Lipník nad Bečvou – Přerov  

Příčiny zdržení stavby 

Zástupci informovali o příčinách zdržení stavby, které způsobilo křížení trasy dálnice s 

optickými kabely neznámých vlastníků. Údajně byly kabely mezinárodního významu 

umístěny soukromými vlastníky (snad) bez vědomí správce sítí. Bylo nutné je vyhledat a 

zajistit přeložení kabelů. Na nedokončenou část dálnice se proto bude muset opakovaně vracet 

těžká technika. 

Vysoká prašnost při využití teplárenských popílků 

Starostové si stěžovali na výraznou prašnost při využití popílků ze skládky mezi obcemi 

Prosenice, Radvanice a Buk. Tu způsobila v praxi zřejmě ne zcela dořešená technologie 

využití a zapracování popílků do tělesa dálnice. 

Investor po řadě zdlouhavých zkoušek rozhodl o využití nezbytně odtěžovaných desítek tisíc 

tun popílků (popílkoviště protíná stavbu dálnice) jako stavebního materiálu do tělesa dálnice. 

To si vyžaduje jejich převoz a úpravu se zeminou a vápnem. Silné znečistění ovzduší 

poletavým prachovým vápnem zaznamenali zejména občané z obce Buk, která se nachází na 

nechráněné návětrné straně od stavby. Je nutné dodat, že to byla právě tato obec, která má 

s popílkovištěm špatné zkušenosti i z minulosti. Úlety popílků ji dlouhodobě obtěžovaly již 

při jejich ukládání.  

Na připomínky starosty obce Buk přislíbili představitelé investora okamžitou nápravu, 

prověření technologie a posílení stavebního dozoru. V průběhu stavby budou odtěžovány také 

popílky z lokality Předmostí. Nezodpovězenou otázkou na investora zůstává, kam budou 

ukládány nestejnorodé odpady zejména ze spodních vrstev obou skládek popílků, nevhodné  

pro stavební využití.  

Řešení vysokého dopravního zatížení po zprovoznění úseku D1 do Přerova  

ŘSD potvrdilo chystané úpravy silničního provozu. V Přerově by podle jejich názoru mohl 

v důsledku stavu jeho silniční infrastruktury svedením dopravy z nového úseku dálnice nastat 

kolaps. Doba do realizace druhého navazujícího úseku dálnice z Předmostí do Říkovic je 

odhadována na 2 až 4 roky. Nereálná se podle jejich sdělení jeví dříve uvažovaná možnost 

stavby tzv. silničního „průpichu“ Přerovem. Představitelé ŘSD nevyloučili, že je proto 

uvažováno o možnostech odklonění dopravy z nového úseku dálnice na současně využívané 

silniční trasy, případně jeho neúplné zprovoznění do doby dobudování navazujícího úseku. 

Starostové okolních obcí dotčených frekventovaným průjezdem především těžké nákladní 

dopravy  vyslovily s takovým řešením oprávněný nesouhlas. Senátorka Seitlová požádala o 

předložení uvažovaného návrhu a jeho variant v písemné formě. Požaduje, aby byl návrh 

řádně se všemi starosty dotčených obcí projednán a budoucí řešení vycházelo z nalezení pro 

obce přijatelné varianty. 
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Dokončení stavby  

Termín dokončení probíhající stavby D10137 mezi Lipníkem nad Bečvou a Přerovem slíbil 

generální ředitel ŘSD uvést do měsíce. Původní termín počítal s uvedením úseku do provozu 

v srpnu 2018 a kolaudací v roce 2019. Neověřené informace z webových stránek tzv. 

„stínového ŘSD“ o očividném zpoždění postupu prací mostních objektů na dotaz senátorky 

generální ředitel Kroupa vyloučil. (Termín dokončení stavby ale během roku 2017 dodán 

nebyl). 

 

 

 

D1 0136 Říkovice – Přerov  

Územní řízení na úsek D1 0136 je přerušeno 

ŘSD informovalo, že žádost o změnu územního rozhodnutí byla již na stavební úřad 

v Přerově podána. Řízení je nyní ze dvou důvodů přerušeno. Investor musí doplnit zákonem 

požadované podklady o vynětí ze zemědělského půdního fondu a také byl odvoláním napaden 

nezbytný podklad pro rozhodnutí – výjimka z ochrany zvláště chráněných živočichů, jejichž 

lokality stavba dálnice zničí.  

Původní nastavení termínů slibovalo zahájení realizace stavby D1 0136 od 9/2017 uvedení do 

provozu 9/2019 a úplnou kolaudaci do 9/2020. ŘSD sdělilo, že stavba obchvatu Přerova se 

v případě hladkého průběhu rozeběhne na jaře 2018 a bude trvat asi 3 roky.   

Senátorka následně žádala příslušné úřady, aby odvolání vyřídily bez prodlev a průtahů v 

zákonem stanovených termínech. Krajský úřad Olomouckého kraje již podklady odeslal na 

MŽP a nyní bude již jen na jeho odpovědnosti doba vyřízení. 

  

IV. 3. 2. Pracovní skupina k Palačovské spojce  

Senátorka organizovala a vedla jednání pracovní skupiny, které se uskutečnilo 31. 7. 2017 

v Přerově za účasti generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Ing. Jana Kroupy  

a ředitele Závodu Zlín, Karla Chudárka, náměstka Olomouckého kraje pro dopravu  
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Ing. Jana Zahradníčka, zástupců projekční kanceláře HBH Projekt a starostů stavbou 

dotčených obcí.  

Zástupci ŘSD sdělili, že nyní probíhá soutěž na zhotovitele dokumentace EIA. Dle ředitele 

ŘSD Zlín má být platná EIA hotová nejdříve do konce roku 2017, nejpozději do dubna 2018. 

Se získáním stavebního povolení počítají začátkem roku 2019. Zhotovení stavby má být 

ukončeno v roce 2020, finanční příspěvky jsou na stavbu rezervovány.  

Obec Hustopeče nad Bečvou žádala ŘSD o veřejné projednání stavby a jejích dopadů 

s obyvateli. Senátorka to podpořila a žádala o vyhotovení hydrologické studie zabývající se 

dostatečností retenčních nádrží a ochranou podzemních vod, nejlépe do termínu jednání 

s občany v Hustopečích. ŘSD obojí přislíbilo.  

 

IV.4. Akce a setkání v regionu 

  
16. 1. 2017 Veřejné projednání stavby VD Skalička, PŘF UP Olomouc 

26. 1. 2017 Jednání pracovní skupiny D47 a PZ Nošovice, problematika silniční i železniční 

infrastruktury (Palačovská spojka) 

30. 3. 2017 Předávání ceny v oblasti sportu a kultury na udílení cen města v Lipníku nad 

Bečvou 

5. 4. 2017 vyhlášení Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury 

 

 

 

10. 4. 2017 Moravské dopravní fórum: Dopravní infrastruktura střední a východní Moravy z 

pohledu naplňování rozvojových cílů v období 2014-2020 (k D1 i D49), Olomouc 
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21. 4. 2017 beseda se studenty Gymnázia Jakuba Škody v Přerově 

 

 

25. 4. 2017 vyhlášení nejlepších sportovců města Hranice za rok 2016 

27. 4. 2017 účast na vernisáži v Odrách, Optimit, příběh továrny a města, Muzeum Oderska 

8. 5. 2017 Položení věnců a květin u pomníku padlých letců na třídě gen. Janouška v Přerově 

13. 5. 2017 Celostátní přehlídka sokolských loutkových divadel v Přerově 

13. 7. 2017 Kulturní léto v Senátu – pod záštitou senátorky Seitlové vystoupil v zahradě 

Valdštejnského paláce hranický soubor Cantabile 

31. 7. 2017 zasedání pracovní skupiny k Palačovské spojce a D1 0136 a D1 0137 za účasti 

zástupců ŘSD, senátorů, zástupců Olomouckého a Moravskoslezského kraje, zhotovitelů a 

starostů dotčených obcí 

8. 9. 2017 předávání cen primátora města Olomouce 

21. 9. 2017 porotkyně v soutěži Babička Olomouckého kraje 2017 
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22 9. 2017 návštěva zástupců obce Suchdol nad Odrou v Senátu 

28. 9. 2017 13. pouť veřejných činitelů, katedrála sv. Václava v Olomouci 

5. 10. 2017 Veletrh zdraví a sociálních služeb v Lipníku nad Bečvou  

19. 10. 2017 slavnostní předání elektrobusů městu Hranice za účasti zástupců města Hranice a 

Olomouckého kraje 

6. 11. 2017 slavnostní otevření nové výrobní haly na hydraulické hadice DH3 firmy 

OptimitSemperflex v Odrách 

 



24 

 

 

11. 11. 2017 Den válečných veteránů, vzpomínkové shromáždění u pomníku obětí 1. světové 

války na městském hřbitově v Přerově 

17. 11. 2017 setkání ke Dni boje za svobodu a demokracii. Vzpomínkové shromáždění u 

pamětní desky se svíčkami na náměstí TGM v Přerově 

22. 11. 2017 velké setkání v obci Libavá organizované senátorkou Seitlovou a senátorem 

Kantorem za účasti zástupců obcí Luboměř nad Strážnou, Kozlova a Libavé, dále zástupců 

ministerstva obrany a jemu podřízených organizací, Vojenských lesů a Armády ČR  
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27. 11. 2017 beseda se studenty katedry politologie a evropských studií při FF Univerzity 

Palackého 

11. 12. 2017 Adventní setkání s monsignorem Graubnerem  

24. 12. 2017 organizace a záštita nad štědrovečerním koncertem trubačů p. Mikeše v Lipníku 

28. 12. 2017 setkání se seniory z Domova seniorů Hranice 

 

 

 

 

30. 12. 2017 záštita nad koncertem k oslavě 300. výročí narození Josefa Schreiera v 

Dřevohosticích 
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IV.5. Návrhy a stanoviska předložená zastupitelstvu Olomouckého kraje 
 

 

 

Zastupitelstvo konané dne 27. 2. 2017  

V bodu Schválení programu avizovala podání svého návrhu na změnu Jednacího řádu ZOK (v 

rámci zařazeného bodu změna JŘ) – návrh na tajné hlasování o hejtmanovi a o jeho 

náměstcích. „Tajné hlasování v personálních otázkách je demokratickým principem proti 

nedemokratickým praktikám.“ Rovněž navrhla, aby ze zasedání ZOK zůstával na stránkách 

kraje zvukový záznam (ROK z návrhu o jednacím řádu vypustila).  

V bodu Návrh na odvolání Košty z funkce hejtmana a člena Rady OK dle tehdy platného JŘ 

navrhla tajné hlasování, jelikož se jedná o personální otázku, vyloučí se tak riziko manipulace 

s hlasy. Vystoupila k samotnému odvolání, nedomnívá se, že vnitřní problémy v ANO jsou 

pádným důvodem pro odvolání hejtmana, kterému dali občané hlas jako osobnosti a on 

reprezentuje ANO. Navíc nebylo řečeno, které konkrétní problémy vedou Radu k návrhu 

odvolání.  

Bod Volba hejtmana – opět navrhuje tajnou volbu. Návrh opět nebyl přijat (pro 18, proti 26, 

zdrželo se 8, nehlasovali 2, celkem 54).  

Bod Zpráva o činnosti Rady Olomouckého kraje za uplynulé období – nesouhlas se zrušením 

třídy víceletého gymnázia Jana Blahoslava v Přerově těsně před příjímacím řízením. Krok je 

velmi unáhleným rozhodnutím, mohlo by poškodit renomé školy a způsobit komplikace. 

Proto podala návrh na usnesení, kde se Rada OK omlouvá za časově nevhodné rozhodnutí 

ve věci zrušení třídy osmiletého gymnázia. Návrh byl zčásti schválen (43 pro, proti 1, zdržel 

se 5, celkem hlasovalo 49).  

Bod Žádost o individuální dotaci v oblasti zdravotnictví – IV. kongres praktických lékařů 

SVL ČLS JEP: vítá kongres lékařů, ale překvapil nepoměr výdajů: na jednorázový kongres 

jde 300 tis. Kč a na Podporu ozdravných a rehabilitačních aktivit pro specifické skupiny 

obyvatel je vyčleněno jen 400 tis. Kč a přitom se jedná o dotační titul pro široký počet 

žadatelů. To samé je podpora organizací podporujících zdravotně znevýhodněné občany (více 

žadatelů se má dělit o 400 tis. Kč). Rozdělování peněž je neúměrné.   
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Bod Žádosti o poskytnutí individuální dotace v oblasti strategického rozvoje – Úřad 

regionální rady. Upozornila na odvod za nesplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně 

znevýhodněné osoby, kraj musel zaplatit 90 tis. Kč, požádala o odpověď, zda již kraj učinil 

kroky k tomu, aby příště platit nemusel a zda již tyto osoby zaměstnal. Odpovědí bylo pouze 

to, že úřad končí a nemá v úmyslu tedy nabírat nové zaměstnance.  

Zastupitelstvo konané dne 24. 4. 2017  

V úvodu navrhla zařadit samostatný bod 15B – Petice proti uzavření Střední zdravotnické 

školy Hranice – odloučené pracoviště Přerov (pro 25, proti 5, zdržel se 21, nehlasoval 1, 

přítomno 52).  

Rovněž navrhla do bodu Různé zařadit Vyjádření Rady OK ke zrušení primy osmiletého 

cyklu Gymnázia Jana Blahoslava v Přerově (pro 27, proti 2, zdržel se 23, nehlasoval 0, 

přítomno 52).  

Bod Jednací řád ZOK – uvítala, že Rada přijala její návrh na vysílání online i ponechání 

možnosti zvukového záznamu, který bude dostupný na webu kraje. Legislativní komise 

doporučila i přijetí návrhu na tajnou volbu (personální otázky). Rada nicméně odmítla, že by 

tajná volba měla být hl. principem volby hejtmana. Navrhla tedy oddělené hlasování 

(samostatně tajnou volbu a pak zbytek), (pro 20, proti 8, zdržel se 23, nehlasoval 1, přítomno 

52).  

Její původní iniciativa (online vysílání a audiozáznam na webu) schválena byla.  

Bod Dotační program OK Podpora výstavby a oprav cyklostezek: dotace byla posílena 

financemi z nevyužívaného programu Podpory budování a rekonstrukce přechodů pro chodce. 

Upozornila, že obce mají o přechody zájem, ale i když o ně žádají, často je problém v jednání 

s doporučujícími institucemi a protože od nich obce nemají (pro dotaci) nutná povolení, 

dotaci od kraje nedostanou. Vyzvala nejdříve k vyřešení tohoto problému – vytváří 

nebezpečnou situaci, kdy lidé přechází na místech bez potřebných přechodů.  

Bod Zajištění dopravní obslužnosti železniční dopravou ve vybrané části OK po r. 2019: 

upozornila, že moderní vagóny jsou nasazovány na staré tratě u nemodernizovaných nádraží. 

Naopak ty zastaralé jsou nasazovány na modernizované tratě s moderními nádražími (Brodek 

u Přerova, Grygov) – nestaví zde jediný bezbariérový vlak, prosí o prověření situace náměstka 

a dává návrh na zvážení výměny vlakových souprav na tratích (staré ke starému, nové 

k novému). Písemné stanovisko zasláno 25. 5. 2017 – lepší jednotky RegioPanter (jsou pouze 

3) jsou trasovány směrem na Prostějov, kde se ušetří více času, než kdyby byly využity na 

trase Přerov-Olomouc (max úspora 3 min) – závěr náměstka pro dopravu -> přetrasování 3 

vozidel situaci neřeší.   

Bod Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v OK za šk. rok 2015/16: chtěla 

své dva školské body (viz výše) projednat v tomto bodu. Rozhodnutí o výměně budov, které 

zahájilo zrušení odloučeného pracoviště (Zdrav. šk. v Přerově) bylo jistě chystáno již v tomto 

období a výroční zpráva by měla tuto informaci obsahovat. Pro schválení tohoto bodu 

hlasovala pouze s výhradou, že oba její body budou projednávány v Různém (hejtman a 

náměstek pro školství argumentovali, že tímto se zpráva pouze zpětně schvaluje). 

Bod Racionalizace školských příspěvkových organizací: sloučení ZŠ Kojetín a OU Křenovice 

a ZŠ a MŠ Bludov se SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk navrženo z důvodu ekonomického zefektivnění. 



28 

 

Poukázala na to, že veškeré nynější změny týkající se školství jsou zásadní a převážně 

soustředěny zejména na její region Přerovska a Hranicka. Také požádala o odpověď ve věci 

ZŠ speciální a praktické v Křenovicích, kde je dluh 0, 5 mil. Kč kvůli zpronevěření peněz 

účetní. Jak kraj napomůže k zahájení sloučení, aby netrpěli žáci? Kraj prý učiní vše pro 

doplnění rozpočtu. Slíbeno, že další postup bude ve prospěch školy.  

Bod Aktualizace č. 2b ZÚR OK týkající se vyčlenění letiště Přerov jako strategické plochy – 

průmyslové zóny: upozornila, že se jedná o koncepční materiál pro delší období, navíc po 

jeho schválení by kraj musel vyčlenit 124 mil. Kč. Poukázala také na blízkost a obdobu zóny 

se zónou Holešov a její částečné umístění v ochranném pásmu podzemních vod a zátopovém 

území. Změna zde ruší mezinárodní veřejné letiště a ponechává pouze veřejné vnitrostátní a 

neveřejné mezinárodní letiště. Také požádala, aby byl v potaz brán její návrh na vypuštění 

samostatných skladovacích ploch v dalším projednávání ZÚR č. 2. (náměstek pro strategický 

rozvoj nutnost vyčlenění financí a problém s ochranným pásmem vod a velkým zátopovým 

územím odmítl jako nepravdivé – nicméně závěrečný vládní materiál potvrdil slova 

senátorky). Již zde upozornila, že jde o rizikový projekt (od zóny vláda skutečně upustila v r. 

2019, i pro další neaktivitu kraje).   

Bod Smlouva o uzavření partnerství mezi Olomouckým krajem a provincií Fujian: překvapení 

nad spoluprací s Čínou v oblasti školství a vzdělávání. Žádala o vysvětlení formy spolupráce 

(výměnné pobyty studentů). Rovněž se domnívá, že kraj má uzavírat partnerství i s jinými 

zeměmi (zde se jednalo již o druhou smlouvu s Čínou). 

V bodě Různé došlo k projednání jejího návrhu usnesení ke zrušení odloučeného pracoviště 

zdravotnické školy v Přerově. Přerov by tak ztratil 120 studentů a zejména potřebné budoucí 

zdravotní sestry. Navrhla, aby ROK znovu prověřila záměr zrušení pracoviště v Přerově a 

předložila návrh řešení v souladu s požadavky petentů petice proti zrušení (sídlo v Hranicích 

by z kapacitních důvodů nemohlo přijmout všechny studenty z Přerova – muselo by směnit 

budovu se ZŠ a praktickou školou, která se by se přestěhovala do centra, což je rizikové kvůli 

zvýšené dopravě a problematické pro tyto děti, které potřebují zvýšenou péči),  přijat  (15 

pro, 1 proti, zdržel se 29, nehlasoval 8, přítomno 53).  

Dále bylo projednáno zrušení 8-leté třídy na Gymnáziu Jana Blahoslava a petice proti zrušení. 

Návrh JS, aby Rada ZOK předložila odpovědi na otázky v otevřeném dopise petentů,  

(přítomno 53, pro 14, proti 2, zdržel se 28, nehlasovali 9).  

Návrhy ROK označila za nešťastné a špatně komunikované vůči veřejnosti.  

Zastupitelstvo konané dne 18. 9. 2017  

Ve Zprávě o činnosti Rady OK poděkovala za Koncept rozvoje péče o osoby s duševním 

onemocněním. Požádala rovněž o průběžnou zprávu o plnění krajského konceptu (dříve než 

v roce 2023, do kdy je projekt stanoven). Nyní je problematická síť lékařů a zdrav. sester (z 

nutných 41 je jich zde 5). Na základě požadavku bylo slíbeno, že krajský koordinátor bude 

pravidelně informovat zdravotnický odbor a každý rok vypracuje zprávu o zrealizovaných 

činnostech.  

Racionalizace školských příspěvkových organizací zřizovaných OK: Obchodní akademie 

v Přerově nemá v příštím roce otevírat třídu ekonomického lycea. Upozornila, že se opět 

jedná o Přerov (předtím Gymnázium J. Blahoslava, Zdravotnická škola). Materiál nebyl zatím 
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schválen výborem ani ROK (hejtman odročil bod do Různého). Upozornila a vystoupila proti 

dalšímu rušení třídy v Přerově, tentokrát ekonomického lycea při Obchodní akademii.  

Koncepce rozvoje kultury a památkové péče OK pro období 2017 – 2020: Koncepce má 

podle jejího názoru vyhodnotit v čem je kraj jedinečný v jednotlivých regionech, na čem má 

být kulturní politika a prezentace OK založena, jak se dále rozvíjet – to nyní chybí. 

Upozornila na nevyváženost dotací do kultury a památkové péče směřovaných především do 

Olomouce. Kraji chybí jasná kulturní politika.  

V bodě Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti zdravotnictví – Nejste sami – 

mobilní hospic (dotace přiznána, ale za podmínek, které není možné žadatelem vzhledem 

k povaze služby splnit) - vyjádřila své pochybnosti, zda je možné naplnit některé podmínky 

jako pořízení fotodokumentace z průběhu podporované činnosti či propagaci OK. Rovněž 

označila za neetické vyžadovat v případě paliativních služeb umístění reklamního panelu 

s logem kraje a uvedení informace, kdo službu finančně podpořil. Dala návrh na připravení 

nové smlouvy, která tyto skutečnosti zohlední.  

U bodu Majetkové záležitosti příspěvkových org. OK navrhla pro příště zjednodušení velmi 

obsáhlého materiálu, který obsahuje mnoho údajů, ovšem často zastaralých i několik desítek 

let. Chybí zde trendy do budoucna, obsahuje chybné informace. 

Ke Stanovisku OK k žádosti obce Olšany u Prostějova o poskytnutí dotace na realizaci 

sanačního zásahu podotkla, že staré zátěže jsou velkým dluhem a to zejména ministerstva 

financí. MŽP nyní do pomoci vtahuje kraj, což není správné, MŽP se tak zbavuje 

odpovědnosti. Jak je patrné, krajské prostředky nebudou stačit, sanace je věcí MF. Celý 

systém řešení starých zátěží není v pořádku.  

V bodě Různé došlo k projednání již zmiňovaného zrušení třídy lycea na OA v Přerově. 

Upozornila, že se jedná o již třetí školu v Přerově, kde je něco zrušeno. Z čeho úředníci při 

návrhu vycházeli?  Bude předložena strategie kraje ohledně lyceí v OK? (vedoucí odb. 

školství se chce opravdu v budoucnu na lycea zaměřit, v Přerově 4 – chce snížit na 2, v kraji 

celkem 8, chce záměr, aby více žáků šlo na odborné SŠ). Materiál opět projednán velmi 

narychlo, proti rušení se vyjádřila i Hospodářská komora. Senátorka poznamenala, že tato 

rušení tříd SŠ má špatný dopad i na celé město – rušení neprospívá tomu, aby se Přerov dostal 

z krize (nezaměstnanost, sociální problémy). Nepřeje si, aby se Přerov stal průmyslovým 

předměstím Olomouce. Už tak Přerov přišel o 100 studentů ze zdravotnické školy.  

Zastupitelstvo konané dne 23. 11. 2017 

V bodě Žádost o poskytnutí individuální dotace v sociální oblasti, který se týkal 

neschváleného příspěvku společnosti VIDA, navrhla usnesení, aby Rada OK ve spolupráci 

s městem Lipník n/B poskytla klientům společnosti VIDA alternativní způsob zajištění 

sociální služby, aby nezůstali bez pomoci. Ze zákona je povinností kraje vytvořit vyváženou 

sociální síť. Rovněž není přesvědčena, že současný systém poskytování soc. služeb v oblasti 

osobní asistence zcela pokrývá poptávku. Případů zná více. Debata musí být vedena i v rámci 

rozpočtu kraje – jakou měrou bude kraj tyto služby podporovat. Návrh usnesení stažen.   

U bodu Záměr zřízení oddělení hospicové péče v Nemocnici Prostějov došlo ke schválení 14 

mil. na tento projekt. Senátorka poukázala na nedostatečně zpracované materiály a analýzu, 

proč právě Prostějov je tím nejvhodnějším místem a jak bude služba poskytována. Ani nově 
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vytvořená expertní komise alokaci do Prostějova nedoporučuje. Rozhodnutí vedení kraje 

považuje za neuvážené. V paliativní péči lidé preferují spíše domácí péči než nemocnice. 

Nejdříve má být hotová koncepce a pak se má rozhodovat o penězích.   

Odměňování členů ZOK a členů výborů, komisí a zvláštních orgánů – nedomnívá se, že 

zvýšení je úměrné, částky jsou dvojnásobné oproti současnému stavu. V ČR se sice zvyšovaly 

platy, ale ne na dvojnásobek, navrhla změnu usnesení, aby nebyla vyplácena odměna za 

každou funkci – předseda výboru/uvolněný radní/neuvolněný zastupitel, ale aby došlo 

k vyplacení odměny jen za nejvyšší funkci, kterou dotyčný zastává. (Pro 22, proti 3, zdržel se 

24, nehlasoval 1, přítomno 50).  

Zastupitelstvo konané dne 18. 12. 2017 

Rozpočet OK: návrh na rok 2018 – upozornila, že pozvání k projednání rozpočtu bylo v srpnu 

v době dovolených – požádala proto o dřívější lhůtu při přípravě příštího rozpočtu, tedy 

dřívější možnost seznámit se s poklady a zaslat své návrhy.  

Střednědobý výhled rozpočtu OK 2019-2020: upozornila na zapojení různých rezerv do 

rozpočtu, je však nutné očekávat i určitou recesi a snížení ekonomiky v dalších letech, tedy i 

snížení daňových příjmů!   

Program památkové péče 2018: domnívá se, že je podfinancován. Z hlediska požadavků, 

které byly v minulém roce, je nyní zhruba na polovině těch, které by mohly být uspokojeny. 

Ve srovnání s velkými výdaji do sportu by si kultura a památky zasloužily více pozornosti.  

V Programu na podporu sport. činnosti dětí a mládeže pro rok 2018 upozornila na velký 

nepoměr mezi částkou pro vrcholový sport (22 miliónů) a podporou pro děti ve výši pouze 3, 

8 mil. Kč. Cílem kraje by přitom měla být větší podpora zapojení co největšího počtu dětí do 

sportovní činnosti, žádá proto vysvětlení této nízké částky.  

Pravidla ocenění za významný přínos kulturnímu rozvoji regionu, Cena Olomouckého kraje 

za přínos v oblasti kultury: požádala, aby obecně, když jsou vyhlašovány Ceny Olomouckého 

kraje, byly nominace zasílány také členům ZOK (hejtman slíbil, že připomínka bude 

zapracována).  

Účast Olomouckého kraje v projektu České televize Srdce regionu: dotázala se, jaká instituce 

byla k tvorbě projektu vybrána, zda ji vybrala ČT, jaké jsou podmínky. (Prý jde jen o 1. etapu 

– musí se připojit všech 13 krajů, jinak projekt padá). 

Bod Odměňování členů ZOK a členů výborů, komisí a zvláštních orgánů: Na minulém ZOK 

nebyl návrh ROK přijat. Nyní se návrh nemění, senátorka připomněla, že klub Koalice pro 

OK je proti preferované variantě Rady (za každou funkci odměna) a naopak je pro variantu 

odměny za jednu funkci (té nejvyšší). Za nejlepší řešení ale považuje kompromisní variantu 

mezi oběma návrhy. (Přijata varianta Rady)  

V bodě Různé vystoupila ke kůrovcové kalamitě, která postihla tehdy aktuálně Šternbersko, 

Jesenicko a Libavsko. MSK si z vlastní iniciativy nechal od Lesů ČR vypracovat odborný 

projekt s návrhy na řešení lepšího hospodaření a obnovy lesů. Vznesla dotaz, zda je možné 

zahájit s Lesy ČR obdobná jednání a zpracovat odborný projekt. (Dle hejtmana je to 

odpovědnost, kterou si mají Lesy ČR řešit samy s MZE).  

 


