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I.

Pracovní pozice

Místopředsedkyně Senátu PČR
Místopředsedkyně Organizačního výboru
členka a práce v
- Stála komise Senátu VODA-SUCHO
- Stálé komisi pro práci Kanceláře Senátu
- Stálá delegace Parlamentu České republiky do Středoevropské iniciativy (náhradník)
- Podvýbor Organizačního výboru pro státní vyznamenání

Delegátka národního Parlamentu na celoevropské Konferenci o budoucnosti Evropy
(od června 2021)
Na úrovni kraje
Zastupitelka Olomouckého kraje, členka klubu krajských zastupitelů „Spojenci Koalice pro Olomoucký kraj“
Předsedkyně Komise pro dopravu Rady Olomouckého kraje
Politická pozice
Členka KDU – ČSL a senátorského klubu KDU – ČSL a nezávislí

II.

Činnost v Senátu Parlamentu České republiky, na celostátní a
nadnárodní úrovni

Předložené návrhy zákonů
7. 10. 2021

Předložení návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů o
integrovaném záchranném systému
Byl předložen v reakci na havárii na Bečvě, kdy nebyli občané dostatečně
varování. Novela si kladla za cíl doplnit povinnost (místo stávajícího
oprávnění) varovat obyvatele při havárii. Tak by byla zajištěna adekvátní
ochrana života, zdraví a majetku obyvatel. Návrh novely zákona byl Senátem
ve druhém čtení zamítnut.

Vystoupení v rámci jednání pléna Senátu
18. 8. 2021

Zasedání Senátu, vystoupení k návrhu zákona o hmotné nouzi a některých
přestupcích (kritika návrhu, upozornění na vlastní návrh "3 x a dost", který by
situaci osob, které trvale překračují zákon a dopouštějí se přestupků, řešil lépe)

18. 8. 2021

Zasedání Senátu, vystoupení k návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví
(předložení návrhu doprovodného usnesení - schváleno, upozornění na
nedostatečnou ochranu citlivých zdravotních údajů)

18. 8. 2021

Zasedání Senátu, vystoupení k návrhu novely energetického zákona (přeložky
elektrického vedení, avizování předložení pozměňovacího návrhu)

25. 8. 2021

Pokračování zasedání Senátu - vystoupení k návrhu novely energetického zákona

(přeložky elektrického vedení, předložení pozměňovacího návrhu)

Akce pořádané místopředsedkyní Senátu PČR Jitkou Seitlovou
25. 2. 2021

Webinář - "Nový stavební zákon. Rychlost x kvalita.", online
Místopředsedkyně Senátu PČR Jitka Seitlová ve spolupráci s Asociací
ekologických organizací Zelený kruh upozornila na nedostatky vládního
návrhu stavebního zákona i všech předložených komplexních
pozměňovacích návrhů. Bylo pojmenováno, co je potřeba pro přípravu
nového funkčního stavebního zákona přepracovat a proč je vhodné
aktuální vládní návrh i po přijetí pozměňovacích návrhů neschvalovat.

6. 5. 2021

Kulatý stůl "Vyhlášky obcí podle nové odpadové legislativy", online
Závazné obecní vyhlášky k poplatkům za odpady jsou aktuální a nelehké
téma pro zastupitelstva obcí. Měli by být účinné nejpozději k 1. 1. 2022.
Účastníci se shodli na tom, že je pro obec dokonce významně výhodnější
vydat závaznou vyhlášku. Její nevydání a forma smluv s jednotlivými
občany však není nezákonná.

16. 6. 2021

Slavnostní vyhlášení celostátní klimatické soutěže CO2 liga, Hlavní
sál, Senát
V Senátu se již popáté konala závěrečná konference a vyhlášení
klimatické soutěže CO2 liga. Z 60 škol se do vítězného finále dostalo 9
týmů, z toho hned 3 z Olomouckého kraje.

18. 6. 2021

Konference "Perspektivy ČR v Evropské unii", Jednací sál, Senát ve
spolupráci s Výborem pro Evropskou unii
Navazuje na „Konferenci o budoucnosti Evropy“, kde budou moct občané
svými nápady přispívat K EU tak, jak si ji představujeme a chceme.

22. 6. 2021

Konference "Kultura volí dialog", Hlavní sál, Senát
konference „Kultura volí dialog“ za účasti zástupců významných
kulturních institucí a umělců. S kolegy z Parlamentu jsme se shodli, že
musí být právně upraven status umělce, který je nyní v právním vakuu, na
což silně poukázala pandemie covid-19. Rovněž je nutné přijmout zákon
o veřejných kulturních institucích.
Senát PČR : Aktualita: TZ: Kultura volí dialog: Předvolební debaty k prioritám
v kultuře začaly v Senátu (senat.cz)

22. 7. 2021

Tisková konference k představení akcí Senátu k 1100. výročí smrti sv.
Ludmily, tiskové centrum, Senát
Před 1100 lety byla 15. září ve svém sídle na Tetíně zavražděna svatá
Ludmila. Kněžna a patronka české země byla nositelkou důležitých témat
a hodnot, jako jsou rodina, vzdělání, zapojení žen do veřejného dění a v
církvi, vztahy k seniorům či duchovní a kulturní hodnoty. Právě tento
odkaz si v Senátu připomeneme skrze bohatý kulturní program, který tvoří
výstavy, koncert a odborná konference.
Senát PČR : Aktualita: Senát představil akce k 1100. výročí smrti sv. Ludmily
(senat.cz)

20. 8. 2021

Předávání „Ceny za výjimečnou integraci zdravotně postižených“
ČSOB sociálním podnikem Kolibřík CSR, Zelený salonek, Senát
Zástupci sociálního podniku Kolibřík CSR dnes v Senátu předali „Cenu
za výjimečnou integraci zdravotně postižených“ ČSOB za inspirativní a
příkladnou spolupráci, která během tří let přinesla 70 pracovních míst pro
hendikepované v sociálním podniku. Velmi ráda jsem nad touto akcí
převzala záštitu. Rozsahem spolupráce mezi korporátní společností a
sociální firmou se u nás jedná o unikátní aktivitu.

14. 9. 2021

Konference pod záštitou místopředsedkyně a senátorského klubu
KDU-ČSL a nezávislí "Ludmila jako most mezi staletími a
generacemi", Hlavní sál, Senát
Svatá Ludmila. Matka, pečovatelka, učitelka, babička, žena, která se
podílela na veřejném životě. Dnešní konferencí „Ludmila jako most mezi
staletími a generacemi“, kterou jsme pořádali s klubem KDU-ČSL a
nezávislí, vrcholí celý rok připomínek a oslav výročí 1100 let od jejího
úmrtí. Těší mě, že Senát se na nich tak výrazně podílel.

16. 9. 2021

Konference "30. výročí odchodu okupačních vojsk z
Československa", Frýdlanstský salónek, Senát
Odchody okupačních vojsk v naší historii si vyžádaly ztráty a oběti. Cenu
svobody je důležité si připomínat nejen pro budoucnost. Z našich
zkušeností plynoucí hluboké pochopení pro dnes okupovanou část
Ukrajiny nás nesmí nechat lhostejnými – s vědomím, jak cenné pro nás
bylo každé slovo a čin podpory
Senát PČR : Aktualita: V Senátu probíhala reflexe k 30. výročí odchodu
okupačních vojsk z Československa (senat.cz)

24. 11. 2021

Kulatý stůl "Udržitelnost jako východisko z pohledu občanské
společnosti, byznysu a médií", Zelený salonek, Senát
V Senátu jsem pořádala kulatý stůl s Fórem dárců k aktuálním tématům
dárcovství v období pandemie, důvěra v neziskové organizace, názor
české veřejnosti na dárcovství či podpora diverzity v zaměstnání.

6. 12. 2021

Konference „Skalička“ – zhodnocení záměru a dopadů vybraných
variant vodního díla, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého,
Olomouc
Výběr vhodné varianty nelze vzhledem k nedořešenosti řady problémů
brát jako definitivní. Dokončen totiž nebyl hydrogeologický průzkum,
který měl být jedním z hlavních podkladů hodnocení. Zejména žádný z
podkladů nevylučuje významné riziko negativního ovlivnění Hranického
krasu a minerálních vod včetně lázeňských struktur. Na jižním svahu
může dojít k rozsáhlým sesuvům. Hrozí zaplavování sklepů nebo snížení
hladin vody ve studních, chybí také splaveninová studie řeky. Přehrada
bude mít negativní až likvidační vliv na velmi cennou a chráněnou biotu
lokality.
Tiskové zprávy týkající se práce Jitky Seitlové (seitlova.cz)

Vystoupení místopředsedkyně Senátu PČR Jitky Seitlové
19. 6. 2021

Zahájení celoevropské Konference o budoucnosti Evropy, které se
místopředsedkyně účastnila jako delegátka národního Parlamentu na
plenárních zasedáních. Konference má za cíl otevřít rozhodování o
budoucím směřování Evropské unie i občanům, skládá se z několika
Občanských panelů, tematických pracovních skupin, plenárního zasedání
apod. Výsledkem by měla být Doporučení v určených oblastech, které
Evropská unie později implementuje do nástrojů, které běžně využívá.

22. 9. 2021

Moderování online konference organizace Arnika "Dunaj–Odra–
Labe: Křižovatka tří moří, nebo trojnásobná katastrofa?"
Ráda jsem se ujala role moderátorky zítřejší bloku, ve kterém vystoupí
řada odborníků z oblasti dopravy, ekonomie a přírodovědných oborů.
Těším se a opravdu doporučuji. Jde o věc, která se může dotknout nás
všech.

23. 9. 2021

Předání symbolického ocenění za podporu protikorupčních zákonů
od Rekonstrukce státu, Cafe & Bistro Pointa, Na Valech 2, Praha 6

Konference o budoucnosti Evropy
19. 6. 2021

První plenární zasedání KOBE

3. 6. 2021

Slavnostní zahájení KOBE v ČR

20. 7. 2021

Schůzka ke KOBE na Úřadu vlády z iniciativy místopředsedkyně
Senátu Jitky Seitlové se Zastoupením Evropské komise v ČR

21. – 23. 10. 2021

Druhé plenární zasedání

9. 11. 2021

Videokonference – meziparlamentní setkání „Očekávání národních
parlamentů od Konference o budoucnosti Evropy“ AFCO - Výbor
EP pro ústavní záležitosti
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Akce pořádané místopředsedkyní Senátu PČR Jitkou Seitlovou
19. 3. 2021

Tisková konference k havárii na řece Bečvě, představení
legislativních úprav pro zlepšení řešení havárií na vodách, tiskové
centrum, Senát
Na této tiskové konferenci byly představeny výsledky šetření expertní
komise, která vznikla s cílem prověřit legislativní, organizační a
metodické nejasnosti a nedostatky postupu orgánů státu při zjišťování
zdroje havárie na řece Bečvě a záchranných pracích. Navrhuji 14
legislativních úprav pro zlepšení systému řešení havárií na vodách.

22. 4. 2021

Debata se studenty Gymnázia Hranice ke Dni Země, online
Při příležitosti Dne Země jsem dnes se studenty Gymnázia Hranice online
debatovala o mnoha věcech, které souvisí s životním prostředím.
Budoucnost konzumace masa, třídění odpadů, vhodné zdroje energie.
Zajímaly je i aktuální otázky – Vrbětice, havárie na Bečvě nebo naše
koalice SPOLU.

30. 4. 2021

Jednání k havarijnímu stavu vybraných cest na Jesenicku společně se
starosty Jesenicka a náměstkem pro dopravu Olomouckého kraje
Stav komunikací v Olomouckém kraji mi není lhostejný. Jakožto
předsedkyně Komise pro dopravu ROK se dlouhodobě zasazuji o zajištění
maximální bezpečnosti a zlepšení technického stavu komunikací.

14. 6. 2021

Příprava a organizace projektu "Odlož mobil v knihovně" a tisková
konference, Městská knihovna Lipník nad Bečvou – záštita
místopředsedkyně
Do označených boxů přineste vysloužilý mobil a označte jej kontaktními
údaji. Můžete vyhrát poukázky na knihy, které věnuji já a pomoci i své
knihovně – ty nejúspěšnější získají finanční prostředky na svůj rozvoj.
Mobilní telefony navíc obsahují vzácné kovy, které potřebujeme pro naši
výrobu a musíme je dovážet.

17. 7. 2021

Slavnosti obce Vražné, oslavy J. G. Mendela, Vražné - Hynčice, rodný
dům J. G. Mendela

6. 8. 2021

Tisková konference v Přerově ("Hydrogeologická studie potvrdila
rizika zničení léčivých minerálních vod přehradou Skalička",
"Výstavba Palačovské spojky snad v dohlednu?", "Závěry šetření
havárie na řece Bečvě"
Usnesení vlády návodně předjímá výsledek analýzy ve prospěch přehrady.
Současné znění Politiky územního rozvoje záměr suchého poldru již
obsahuje a žádná změna při ponechání jeho varianty by nebyla potřeba.
Vláda tlačí na urychlení výstavby přehrady. Podnik jejího premiéra s
největším odběrem vody v řece připravuje rozšíření výroby. Rozhodně se
stavím proti tomu, aby byl pod tlakem a vlivem těchto zájmů zničen
unikátní přírodní systém, minerální vody a lázně!
Tiskové zprávy týkající se práce Jitky Seitlové (seitlova.cz)

19. 9. 2021

Tisková konference k výročí havárie na Bečvě se zástupci Českého
rybářského svazu a kandidáty koalice SPOLU, Rybářský dům,
Nádražní 111, Hustopeče nad Bečvou
Se zástupci Českého rybářského svazu a kandidáty koalice SPOLU jsme
si v Rybářském domě v Hustopečích nad Bečvou připomněli roční výročí
této neblahé události a shrnuli naše dosavadní poznatky i návrhy na
legislativní změny, aby k podobným situacím jako na Bečvě již
nedocházelo.
KDU-ČSL - SPOLU za vyšetření ekologické havárie na Bečvě

19. 9. 2021

Setkání Ludmil v meditační zahradě, Lipník nad Bečvou (záštita nad
akcí a výstavou)
U příležitosti 1100. výročí smrti svaté Ludmily proběhlo v Lipníku nad
Bečvou v Meditační zahradě za kostelem Setkání Ludmil. Oslava
započala slavnostní mší ke cti svaté Ludmily a poté následoval program v
zahradě, který jsem zahájila. Navzdory chladnému počasí se v Meditační
zahradě sešly Ludmily, Lidušky a Lidunky z Lipníka i okolních vesnic,
které se zapsaly do pamětní knihy.

15. 11. 2021

Ocenění vítězných knihoven a jednotlivců akce “Odlož mobil v
knihovně v Olomouckém kraji”, obecní knihovna Jindřichov
Podařilo se sesbírat tisíce starých mobilů! Včera proběhlo slavnostní
vyhlášení soutěže „Odlož mobil v knihovně“, kterou jsem v Olomouckém
kraji iniciovala.

24. 12. 2021

Pokoj lidem dobré vůle - vánoční koledy v podání trubačů z věže
farního kostela sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou
Ve městě mého volebního obvodu každoročně na štědrý den probíhá
troubení koled z věže kostela. Letos se tato akce konala pod mou záštitou.

Vybrané případy a podněty z regionu
Správný způsob nakládání s výměty
Vznesla jsem dotaz na MŽP ohledně správného způsobu nakládání se zbytkovým odpadem
z třídících linek tzv. výměty. Odpady z dotřiďování plastů jsou v České republice zpracovávány
zejména pro využití v cementárnách. MŽP prostřednictvím OPŽP podpořilo desítky projektů pro
zlepšení nakládání s plastovými obaly. K dané problematice bylo vytvořeno metodické sdělení.
Zachování přístupového prostoru k zahradám v souvislosti s prodejem pozemků města
Přimluvila jsem se u primátora města za občany, kteří chtěli zachovat 3 metry široký pruh orné
půdy na straně zahrad jejich rodinných domů. Město však vzhledem k opodstatněným důvodům
nemohlo této žádosti vyhovět.
Odmítnutí vrácení zálohy cestovní kanceláří kvůli covidové situaci
V době epidemie Covid-19 se na mě obrátili manželé v důchodovém věku, kterým cestovní
kancelář odmítla vrátit zálohu za zájezd. Zasadila jsem se o vrácení zálohy manželům.
Nevyplácení náhrady za ztrátu výdělku z důvodu nemoci z povolání
Občan se na mě obrátil s dotazem, jak postupovat v situaci, kdy mu pojišťovna přestala vyplácet
náhradu za ztrátu výdělku z důvodu nemoci povolání v hornické profesi. Prostřednictvím
komunikace s ministryní Práce a sociálních věcí jsem poskytla občanovi veškeré potřebné
informace.

Distribuce respirátorů
V době pandemie Covid-19 jsem rozdala přes 2 000 respirátorů klientům a zaměstnancům
domova pro seniory, dětských domovů nebo Charity.
Kácení stromů v Žebračce a parku Michalov
Dlouhodobě jsem se zajímala o účel a oprávněnost plánovaného kácení stromů na území
statutárního města Přerova v Žebračce a parku Michalov. Kácení se odehrálo z důvodu
napadení dřevokaznou houbou a je zpracován projekt na novou výsadbu stromů, tak, aby byla
zachována zeleň ve městě.
Nobelova cena za ekologii
Ve spojitosti s prohlubující se globální ekologickou krizí jsem podpořila myšlenku občanů
iniciovat Nobelovu cenu míru za ekologii.
Problém s plotem u rodinného domu
Problém s nařízením odstranění stavby plotu u rodinného domu jsem po opakované návštěvě a
doporučila řešit u soudu.
Přeložka vedení Kladruby
Obrátil se na mě občan s žádostí o radu. Kvůli rekonstrukci střechy požádal o přeložení dvou
konzol vedení umístěných na vázaných krovech. Na přeložení byly občanovi vypočítány vysoké
náklady. Občanovi jsem prostřednictvím konzultací poskytla informace o návrhu zákona, kterým
se po dvou letech jednání se přes dlouhé a složité diskuse s distribučními společnostmi podařilo
do novely energetického zákona 362/2021 Sb. v § 47 změnit plátce nákladů přeložky, ale pouze
ve velmi striktně omezených případech.
Odkoupení spoluvlastnického podílu k pozemkům v Zubří
Věnovala jsem se sporu občana s Lesy ČR ohledně ceny pozemků. Bohužel k nepříznivému
vývoji ceny došlo z důvodu kůrovcové kalamity. Na základě několika jednání jsem občanovi
nabídla možné varianty řešení.
Nepovolená výstavba u souseda
Již delší dobu se na základě podnětu občanky, která se na mě obrátila se stížností na nepovolené
výstavby u souseda, zabývám činností stavebních úřadů v mém volebním obvodu a tím, zda jsou
řádně kontrolovány.
Stížnost na rychlou jízdu a překročenou tonáž nákladních vozidel z blízkého kamenolomu
Stížnost občana jsem konzultovala na Krajském ředitelství policie Olomouckého kraje. V obci
budou i nadále probíhat hlídky měřící rychlost vozidel a kontroly vážení vozidel. Porušení
dopravních předpisů budou řešena v rámci platné legislativy.
Úprava dopravního značení - křižovatka u Kokor
Zabývala jsem se úpravou dopravního značení za účelem zvýšení bezpečnosti provozu. Podnět
jsem konzultovala s ředitelstvím policie Územního odboru Přerov, která se bude aktivně podílet
na realizaci opatření.
Problémy s vlhkostí v městském bytě
K dalším podnětům, kterými jsem se zabývala dlouhodobě, patří problém s nadměrnou vlhkostí
v městském bytě. Nájemníci městských bytů v domě bojovali s opakovaným výskytem plísní.
Se zástupci odboru správy majetku města jsem navštívila byt za účelem instalace měřidla
vlhkosti. Měření vlhkosti proběhlo i ve zdivu, aby byl vyloučen vliv chování nájemníků na
vytváření vlhkosti. V bytě bylo provedení nanotechnologického nástřiku, který brání vstupu
vody do povrchů a zdí.

Obava občanů ohledně velkokapacitní biofarmy s chovem nosnic
Obavy občanů o životní prostředí a riziko znečištění blízkého vodního toku ve spojitosti
s výstavbou velkokapacitní biofarmy se mi jevily jako oprávněné. Požadovala jsem posouzení
EIA, které by mělo vyhodnotit případné negativní vlivy na životní prostředí.
Stížnost na budování kanalizace
Stížnost občana na postup při budování kanalizace jsem prošetřovala na pověřeném stavebním
úřadě. Dle úřadu nebylo shledáno pochybení.
Složitá situace v péči o dceru s německým otcem dítěte
Žadatelce jsem ve věci tíživé situace a sporům s otcem dítěte doporučila obrátit se na
Veřejného ochránce práv.
Problém s odpady
Manželé žijící v problematické lokalitě v blízkosti přerovského nádraží se na mě obrátili
s žádostí o pomoc ve věci hromadění odpadků před jejich domem. Manželům jsem po
konzultaci s vedením města doporučila, aby sdružení vlastníků bytových jednotek zažádalo
technické služby o více nádob na odpad. V lokalitě proběhla i kontrola Policie ČR.

IV.

Stěžejní případy
Havárie na řece Bečvě

Viz 6. 1. Pracovní skupina k Bečvě.
Palačovská spojka
Dle nejnovějších informací by měla být výstavba Palačovské spojky zahájena v polovině
roku 2022. V dubnu 2022 by mohl být zahájen archeologický průzkum tak, aby se v
druhé polovině roku rozjela samotná stavba.
Vodní dílo Skalička
K VD Skalička jsem mimo jiné 6. 12. 2021 uspořádala konferenci. Přítomní odborníci se
shodli na společném závěru, že konečné hodnocení multikriteriální analýzy by mělo být
odloženo tak, aby mohla býthydrogeologická studie dokončena (včetně III. etapy) a
podrobena odborné oponentuře, a aby mohly být její závěry řádně zapracovány. Výběr
varianty vodního díla učiněný na současném základě nelze vzhledem k nedořešenosti
problémů brát jako definitivní. S ohledem na rozsah a závažnost připomínek nelze
považovat závěry MKA v současné podobě za finální podklad pro další rozhodovací
procesy, a to do doby řádného zapracování připomínek řešiteli a odsouhlasení.

V.

Specializované pracovní skupiny
Pracovní skupina k Bečvě

Expertní skupina, která se podílela na mém šetření havárie na Bečvě. Výsledkem naší
činnosti byly závěry, které byly zveřejněny v květnu 2021. Z mého šetření vyplývají
organizační slabiny, nedostatky v právních předpisech a zásadní personální selhání, jejichž
důvody jsou nejasné. Zabezpečení provázaného systému opatření při haváriích na vodách
bylo podceněno. Za jeho funkčnost je odpovědné hlavně MŽP. Úřady státní správy a
samosprávy neměly jasno v tom, kdo zásah záchranných a likvidačních prací řídil.
Koordinace prací byla v důsledku neodpovídající podpory odborných sekcí státní správy
nedostatečná. Odběr vzorků po havárii byl odborně nekoordinovaný, analýzy byly

prováděny bez podkladů o možných kontaminantech. To zásadně prodloužilo laboratorní
určení povahy znečištění. Určení kyanidů nebylo laboratořemi v prvních dnech vůbec
prováděno. V den zjištění havárie nebyly nikým odebrány vzorky z žádné ze známých a
potencionálně rizikových výustí kanalizací. Informace a varování obyvatelstva o havárii
bylo opožděné a nedostatečné.
Ve spolupráci s neziskovými organizacemi a právníky byl podán podnět na ČIŽP k uložení
nápravných opatření podle zákona o předcházení ekologické újmě. Šlo by o první použití
zákona od nabytí účinnosti.
Pracovní skupina nestátních neziskových organizací
Pod mou záštitou funguje skupina nevládních organizací, které se pravidelně setkávají, a
které mě mohou upozorňovat na problémy v různých sektorech jejich činnosti, na
legislativní návrhy a podobně. Funguje tak spojení mezi neziskovým sektorem a
zákonodárci. Již jsme upořádali několik akcí v Senátu, které iniciovali právě zástupci
„střech“ neziskových organizací. Například konference „Kultura volí dialog“ nebo série
kulatých stolů ke stavebnímu zákonu, na které jsem spolupracovala se Zeleným kruhem.

