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Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová, vykonávající pravomoci předsedy Senátu, se ve dnech 

24. – 25. října 2022 zúčastnila v chorvatském Záhřebu 1. parlamentního summitu Mezinárodní 

krymské platformy. Přijala tak pozvání předsedů parlamentů Ukrajiny a Chorvatska. 

Místopředsedkyně J. Seitlová reprezentovala na summitu horní komoru Parlamentu společně s 

delegací dolní parlamentní komory v čele s předsedkyní M. Pekarovou Adamovou. 

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová ve svém projevu uvedla: „Hanebný nevyprovokovaný útok 

ruského režimu na Ukrajinu, a nebojme si říci ruského fašistického režimu, definitivně změnil náhled 

Západu na situaci v zemi, která má pozemní hranice s čtyřmi členskými zeměmi EU. Ukrajina se již 

devátý měsíc hrdinsky a úspěšně brání ruské přesile. To by nebylo možné bez jednotné a silné podpory 

zemí demokratického světa a trvalého tlaku na Rusko.“ 

Místopředsedkyně J. Seitlová zároveň připomněla podporu Senátu: „Český Senát situaci na Ukrajině 

intenzivně sleduje. Jeho zástupci byli mezi prvními, kdo navštívili nejenom Kyjev, ale i místa ruských 

válečných zločinů jako Buča či Irpiň. Poslední z řady senátních usnesení týkající se ruské agrese a 

podpory Ukrajiny silně odsoudilo masivní raketové útoky na civilní cíle, vyhlášení mobilizace a 

nelegální „referenda“ na území suverénního státu Ukrajina.“ 

V rámci summitu byla přijata společná deklarace, která klade důraz na odpovídající politickou, finanční, 

diplomatickou, humanitární a jinou formu pomoci Ukrajině, aby mohla obnovit svou územní celistvost. 

Dále se signatářské státy na parlamentní úrovni shodly implementovat rozhodnutí o posílení sankcí proti 

Rusku, podpoře regionální bezpečnosti a ochraně svobody plavby. 

Úvodní slovo na summitu pronesli chorvatský předseda Parlamentu G. Jandroković, předseda Nejvyšší 

rady Ukrajiny R. Stefančuk, chorvatský premiér A. Plenković a online se připojil také prezident 

Ukrajiny V. Zelenskyj. Všichni řečníci připomněli kruté praktiky ruské invaze na Ukrajině a také 

statečnost ukrajinského lidu bránící své území. 

Součástí společného programu místopředsedkyně J. Seitlové s předsedkyní Poslanecké sněmovny M. 

Pekarovou Adamovou je řada bilaterálních jednání mj. s předsedkyní polského Sejmu E. Witek, 

maršálkem polského Senátu T. Grodzkim, předsedou Nejvyšší rady Ukrajiny R. Stefančukem a 

předsedou chorvatského Parlamentu G. Jandrokovićem. 

 

https://www.senat.cz/dokumenty/pdf.php?id=8dbde09642c3fa3199fdd89fa3af4ca7

