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Rok 2019 senátorky Jitky Seitlové 

Tisková zpráva senátorky Jitky Seitlové  

 

Rok 2019 senátorky Jitky Seitlové byl opět plný zajímavých podnětů od občanů a aktivit 
v Parlamentu, krajském zastupitelstvu a v konzultacích s představiteli obcí. 

Region 

V průběhu roku se senátorka vyjadřovala k více než stovce podnětů, názorů a žádostí nejen  
ze senátního volebního obvodu.  

V oblasti sociální se týkaly např. neuznaného invalidního důchodu, nespravedlivého postupu 
uznání rodičovského příspěvku, náhradní rodinné péče nebo specifických podmínek maturity 
žáka se speciálními zdravotními potřebami.  

Znovu se potýkala s případy nečinnosti nebo zbytečných průtahů a nejasností ve stavebních 
řízeních a ochraně životního prostředí. Nepovolená sousedova přístavba rodinného domu, 
rizikové zpracovávání starých železničních pražců v lokalitě blízko mateřské školky bez  
vědomí obce, ale také dopady a rizika azbestových vláken v okolí těžby kamene z otevřených 
lomů, zdravotní rizika opakovaných rentgenových ozáření v rámci lékařských vyšetření,  
prevence výskytu legionely a v poslední době stížnosti na nepřiměřené osvětlení byly  
předmětem jednání, korespondence a odborných stanovisek pro další postup úřadů.  
 

Ve spolupráci s přednostou vojenského újezdu se podařilo dohodnout průjezd několik let  
uzavřenou cestou na Svatoanenskou pouť do Staré Vody, se starosty obcí příznivější otevírací 
dobu čekárny na vlakovém nádraží v Lipníku nebo zachování Střední školy elektrotechnické.  

Jedním ze stěžejních problémů regionu zůstává stále přesycená a nedobudovaná silniční síť. Do 
života obcí regionu se v mnoha omezeních a střetech zájmů obcí a občanů promítala zejména 
dostavba dálnice mezi Lipníkem a Předmostím. Senátorka uspořádala několik  
jednání pracovní skupiny a účastnila se kontrolních dnů ŘSD, na kterých byly v zájmu  
urychlení výstavby řešeny např. průjezdy obcemi, omezení prašnosti převozu z popílkoviště 
v Prosenicích, poškození silnic a náhradní autobusové zastávky na Přerovsku nebo objízdné 
trasy pro nákladní automobily.  

Předmětem sledování a interpelací na úřadech je příprava stále se oddalují stavby Palačovské 
spojky a zejména dokončení dálnice D1 0136 mezi Přerovem a Říkovicemi. 

Upozornila na zbytečné stamilionové náklady za vybagrování a zcela nové vybudování  
několika kilometrů dálnice D35 mezi Lipníkem nad Bečvou a Olomoucí z důvodu její  
nekvalitní výstavby, za kterou nebyla vyvozena odpovědnost.  

 . 
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K dlouhodobým případům plánované výstavby s vážnými střety zájmů v území, kterým se 
senátorka věnuje, patří vodní dílo Skalička, vodní koridor Dunaj – Odra – Labe (dále DOL) 
nebo průmyslová zóna Bochoř. Pro prvně jmenované dílo bude na základě požadavků  
senátorky a ve spolupráci s geology, speleology a lázněmi Teplice proveden hydrogeologický 
průzkum a vyhodnoceno předcházení ohrožení systému minerálních vod a celého unikátního 
jeskynního systému. 

Nesčetná jednání a rozsáhlou přípravu senátorky si vyžádalo veřejné slyšení Senátu k návrhu 
vodního koridoru DOL, protínajícího území celého našeho regionu. Závěry slyšení, které 
upozornily na řadu nedostatků záměru, se staly jedním z podkladů pro jednání vlády o dalším 
pokračování plánované stavby za více než půl bilionů korun. Vládě bylo také zasláno 
Memorandum 56 starostů obcí k záměru průplavu Dunaj – Odra – Labe, jehož vznik byl 
iniciován na jejich setkání se senátorkou. 

Více k případům viz Příloha tiskové zprávy za rok 2019 na webových stránkách 
www.seitlova.cz.  

V loňském roce se senátorka setkala v diskuzích se studenty dvou gymnázií, dvou středních 
škol regionu a jedné školy základní (Přerov, Lipník, Odry, Olomouc, Potštát). V Senátu  
tentokrát přivítala návštěvu střední školy z Oder. V rámci kulturního léta Senátu v Praze 
úspěšně vystoupily soubory ZUŠ z Oder.  

Práce v Senátu Parlamentu České republiky 

Senátorka pracovala ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, 
v podvýboru pro dopravu a energetiku Hospodářského výboru, v komisi Voda - Sucho Senátu 
a Komisi pro práci Kanceláře Senátu předsedala. 

Jako jmenovaná členka participovala na odborných jednáních v externích pracovních 
skupinách a výborech: Pracovní skupině ministerstva životního prostředí k problematice 
výjimek z aplikace BAT pro velká spalovací zařízení, Monitorovacím výboru OPŽP 2014-2020 
a Koordinační skupině pro přípravu Státní politiky životního prostředí 2030. 

 Práce na zákonech  

Senátorka přednesla celkem 24 stanovisek k návrhům zákonů a dalším senátním materiálům, z 
toho 31 návrhy zpravodajovala. Hlavní činností se soustředila na zákony a stanoviska k 
evropským návrhům týkající se opatření proti klimatickým změnám, zákonu o lesích a 
myslivosti, podpoře regionálního rozvoje a oblasti energetiky.    

Vlastní legislativní činnost  

Senátorka podala návrh novely energetického zákona, který byl letos projednáván v Poslanecké 
sněmovně. Cílem návrhu bylo odstranit nespravedlivě stanovenou povinnost hradit náklady 
přeložky prvků distribučních sítí (jedná se nejčastěji o tzv. „nástřešáky) vlastníkem nemovitosti, 
který potřebuje např. opravit nebo rekonstruovat dům. Částky dosahují několika statisíců korun, 

 
1 Senátorka byla zpravodajkou:  
Návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení EP a Rady o rtuti,  
Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě 
Návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
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přitom věcné břemeno prvků distribučních energetických sítí bylo zřizováno často za minulého 
režimu fakticky bez náhrady. Povinnost hrazení nákladů se týká také obcí.  Návrh byl ve druhém 
čtení bohužel ve Sněmovně zamítnut. V poslední době se tak  děje senátním návrhům zpravidla. 
Senátorka ale dosáhla toho, že v připravované vládní novele energetického zákona se 
s nápravou nespravedlivé situace konečně počítá.  „Přesto, že neprošel můj návrh, považuji za 
osobní úspěch prolomení tabu velkých energetických společností. Podstatné není, jestli 
v konečném důsledku změnu předkládá vláda nebo je mým návrhem. Důležitá je změna, která 
napraví zjevnou a desítky let z minulého režimu přetrvávající nespravedlnost.“   

Pozměňovací návrhy k zákonům  

Při projednávání návrhu zákona o léčivech senátorka nesouhlasila s „opt-out“ systémem, 
schváleným v návrhu, který umožňuje, aby k lékovým záznamům pacientů měli přístup všichni 
lékaři i lékárníci, které pacient navštíví. Zdravotní údaje jsou citlivými informacemi  
a  vyžadují nejvyšší stupeň ochrany. Ve světě komerce jsou dobře placeným  
a obchodovatelným artiklem. Pozměňovací návrh senátorky měl zachovat systém opt-out jen 
pro lékaře,  lékárníky  s přístupem do lékového záznamu by si pacient mohl sám vybrat. Senát 
návrh schválil, Sněmovna ale zůstala u původního znění.     

Pozměňovací návrhy senátorky týkající se zákona o matrikách měly za cíl zjednodušit práci 
matričních úřadů. Navrhla zkrátit lhůtu, po kterou musí být úmrtní knihy na úřadech uloženy.  
Nově by knihy putovaly do oblastních archívů, což by pomohlo i knihám, které jsou často  
i 250 let staré a na matrikách o ně nemůže být odborně postaráno. Návrh byl Senátem přijat, 
Poslanecká sněmovna jej ale posléze zamítla. 

K poslaneckému návrhu novely zákona o vodách umožňujícímu budování vodních nádrží  
(rozlohy až 2 ha a hloubky až 2,5 m) předložila návrhy na ochranu dalších uživatelů vody tak, 
aby nedocházelo k zneužití výsadního postavení jednoho investora. Zákon byl ale Senátem 
schválen a neprošel do podrobné rozpravy. Opravy bude senátorka předkládat opakovaně 
k nyní projednávané další novele.    

Senátorka iniciovala výzvu ministrovi průmyslu a obchodu podpořenou 24 senátory ke zvýšení 
cíle podílu OZE v Klimaticko-energetickém plánu ČR pro období 2021 – 2030 na alespoň 23 
%. Odhady expertů stanovují potenciál ČR na 28 %, vláda navrhovala pouze  
20,8 %.  

Veřejné slyšení  

Senátorka Jitka Seitlová připravila veřejné slyšení Senátu „Potřebuje Česká republika vodní 
koridor Dunaj – Odra – Labe?“ za účasti zástupců ministerstev a řady odborníků na otázky 
ekonomické, dopravní, vodohospodářské a ochrany životního prostředí. Slyšení vycházelo ze 
studie proveditelnosti DOL zadané ministerstvem dopravy jako podklad pro rozhodnutí vlády 
o dalším pokračování přípravy koridoru.  

Senát následně na základě výsledků veřejného slyšení přijal usnesení, které se stalo 
doprovodným materiálem pro očekávané rozhodování vlády. V usnesení, které připravila 
senátorka, Senát žádá, aby byla věnována při výpočtech a odhadech zvýšená pozornost 
probíhajícím klimatickým změnám, došlo k informování dotčených obcí o záměru a byly  
s nimi projednány územní požadavky na DOL. Senát rovněž žádá, aby rozhodnutí vlády  
o takto velké investici předcházelo posouzení záměru nestrannými zahraničními experty.  
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Návrhy na vyznamenání 

Na základě jejího návrhu získal geolog a klimatolog Václav Cílek Stříbrnou medaili Senátu, 
která mu byla udělena 28. 9. 2019  

Na základě jejího návrhu získal in memoriam nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva 1. 
třídy, generálmajor Josef Ocelka, hrdina druhé světové války a velitel 311. bombardovací 
perutě RAF.  

Ústavní stížnosti 

Senátorka Jitka Seitlová se připojila k ústavní stížnosti proti církevním restitucím2 podané dne 
24. 5. 2019, kterou Ústavní soud uznal za oprávněnou a zrušil zdanění církevních restitucí 
svým vyhlášením ze dne 15. 10. 2019.   

Rovněž stále čeká na rozhodnutí ve věci jí iniciovaných ústavních stížností z minulých let,  
a to u zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (kde se rozhodnutí 
očekává již v nejbližších měsících). Senátorka napadá vysoké riziko zákonem schváleného 
oprávnění k shromažďování a adresnému uchovávání citlivých informací o nemocech  
a zdravotních problémech jednotlivých občanů v tzv. zdravotních registrech civilizačních 
chorob. 

Rovněž očekává rozhodnutí u zákona o urychlení výstavby, kde napadá absenci principu 
obecnosti seznamu vybraných staveb a  tím jejich výběr nevylučující politickou korupci a také 
neomezené právo vstupu a průzkumů na všech nemovitostech (včetně např. rodinných domů a 
zahrad) - zákon postrádá stanovení podmínek pro ochranu vlastníka proti zneužití práva vstupu 
nebo jeho nadužívání. 

Zastupitelstvo Olomouckého kraje 

Senátorka je členkou krajského zastupitelstva, opozičního klubu Koalice pro Olomoucký kraj.   

14. ZOK 25. 2. 2019  

Iniciovala prošetření pochybné dotace ve výši 500 000 Kč na akci „Sportovní hvězdy dětem“ 
kontrolním výborem kraje. Po kontrole akce, kde byla zjištěna pochybení, došlo k částečné 
změně zadávacích podmínek dotačních titulů.  

Upozornila na havarijní stav mnoha obecních kanalizací budovaných v 60. a 70. letech a 
navrhla doplnit Plán rozvoje kanalizací a vodovodů o údaje, které by upozorňovaly na hrozící 
havárie v obcích. 

 
2Návrh na zrušení §18a odst. 1 písm. f) zákona  č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákonného opatření 
Senátu č. 344/2013 Sb. a zákona č. 125/2019 Sb., ve slovech „s výjimkou finanční náhrady“, in eventum na zrušení 
zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s  církvemi  a  
náboženskými  společnostmi  a o změně některých  zákonů  (zákon  o majetkovém  vyrovnání  s  církvemi  a 
náboženskými společnostmi), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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Upozornila na riziko uzavírání nádražních budov a žádala o projednání na úrovni Asociace 
krajů. 

Připomněla lhůtu pro připomínkování Studie proveditelnosti vodního koridoru Dunaj – Odra – 
Labe a zaslala kraji své připomínky, kde upozornila hlavně na nedostatečně zpracovanou 
analýzu a hodnocení ovlivnění zejména vodního režimu stavbou a provozem DOL 

Informovala o špatné výkonnosti ekonomiky kraje a poklesu kvality života v něm. Kraj se tak 
zařadil po bok strukturálně postižených regionů. 

15. ZOK 29. 4. 2019 

Žádala o dodržování lhůt uvedených v jednacím řádu v zasílání zápisů z jednání výborů, které 
mají často 3 týdny až 6 měsíců zpoždění. 

Upozornila, že kraj nenaplňuje své priority, například v rozvoji železniční dopravy,  
kdy odmítl podpořit vybudování dvou železničních zastávek v Přerově. Ty měly odlehčit 
dopravě ve městě i přilehlých obcích a měly být multifunkční, propojené s autobusovou  
a cyklistickou dopravou.  

Vyjádřila značnou míru nejistoty nad projektem spolku Prostějov olympijský z. s. a byť  
i jednorázovým dotováním jeho činnosti krajem za nejasných podmínek. 

16. ZOK 24. 6. 2019 

Uvítala, že kraj přijal její návrh a připojil se k programu MPSV „Obědy do škol“. Dle materiálů 
se přihlásilo 18 MŠ a 22 ZŠ, které neměly v minulosti přístup do programů nevládních 
organizací. Kraj na akci schválil příjem cca 6,5 mil. Kč, což určitě není malá částka. 

Upozornila na nesystémovost individuální dotace pro soukromou společnost, která má 
v Prostějově za 400 000 Kč zavést projekt sdílení kol. Vzniká tak nespravedlnost vůči jiným 
městům i nerovnost a zvýhodnění jednoho subjektu v podnikatelském prostředí.  

Předložila návrh usnesení k hospodářské politice a regionálnímu rozvoji kraje, kde upozorňuje 
na nepříznivý hospodářský stav a kvalitu života v kraji, horší postavení některých regionů a 
navrhuje vytvoření specifických zvýhodněných podmínek pro rozvoj těchto oblastí 
(zvýhodněné dotační podmínky, administrativně jednodušší žádosti, stanovení reálně 
dosažitelných podmínek pro tyto lokality). 

Kraj by měl dle jejího názoru preferovat a podpořit projekty, které využijí potenciál místních 
obyvatel a zdrojů (v regionu vyrobím/v regionu spotřebuji). 

 

17. ZOK 23. 9. 2019 

Vyjádřila svůj údiv nad poskytnutím dotace ve výši 800 000 Kč pro soukromou SŠ a VOŠ Art 
Econ, u které je zatajen majitel a která má být využita k přestěhování školy z Přerova do 
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Prostějova, čímž rovněž dochází k dalšímu omezování sekundárního i terciárního vzdělávání 
v Přerově. 

U individuální dotace, řešící problém se získáváním lékařů v jedné z hraničních částí kraje 
upozornila, že lepším řešením situace by byl jasně nastavený dotační titul. S nedostatkem lékařů 
se potýká více oblastí kraje.  

Kritizovala vybrané body Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje, zejména nesmyslné 
zabrání nejkvalitnější orné půdy v Hněvotíně pro údajnou stavbu biomedicínského centra a také 
trasování VVN Kletné v těsné blízkosti 5 obcí a zejména obytné zástavby v Malhoticích.   

Odmítla podpořit finanční dar Českému svazu bojovníků za svobodu vzhledem ke zneužívání 
akcí ČSBS k politickým agitacím proti členství ČR v NATO či sympatizujícím s povahou 
minulého režimu. Rovněž zacházení vedení Svazu s financemi je netransparentní.  

18. ZOK 16. 12. 2019  

Připomněla svou žádost z minulého roku na vytvoření participativního rozpočtu, aby kraj 
konzultoval i s občany, kam peníze půjdou. Zatím nebyla vyslyšena, přitom úspěšně jej několik 
let praktikuje např. Moravskoslezský kraj.  

Upozornila, že ačkoliv se platy v sociální oblasti považují za nedostatečné, kraj na mzdy za rok 
2019 nedočerpal 5, 7 miliónů původně k tomuto účelu určených.  

U návrhu rozpočtu pro rok 2020 upozornila na havarijní stav kanalizací obcí v Olomouckém 
kraji a nedostatečné finance na tuto položku vyčleněné.  

Namítala nedostatečnou připravenost materiálu k Memorandu Prodloužení Baťova kanálu do 
Olomouckého kraje a absenci odborné debaty v příslušných krajských orgánech. Na její návrh 
proto došlo ke stažení materiálu a jeho dopracování.  

                           

V Přerově 4. 2. 2020        Jitka Seitlová 
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Příloha 

Akce v Senátu a další vystoupení senátorky Seitlové 

1. 4. přednáška o udržitelném rozvoji na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v 
programu „Hodnotový a duchovní rozměr trvale udržitelného rozvoje“ 

17. 4. natáčení dílu Liknavá ochrana přírody (Obora Radějov) pro pořad „Nedej se“ 

17. 4. organizace vernisáže a výstavy v Senátu "Tibet očima českých dětí" ve spolupráci se 
spolkem Lungta 

16. 5. vystoupení s příspěvkem „Aktuální informace o stavu veřejné správy: oblasti veřejné 
správy řešené ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu PČR“ 
na IV. výroční konference Moderní veřejná správa v Olomouci 

27. 5. organizace kulatého stolu „Rozvoj Olomouckého kraje – cesty k posílení hospodářské a 
sociální prosperity kraje" v Olomouci 

27. 5. pořádání besedy „Křeslo pro hosta“ s bývalým velvyslancem Josefem Rychtarem 
v Lipníku nad Bečvou 

30. 5. přijetí ministryně pro sociální věci, děti a gender, paní Cynthie Morrison společně 
s velvyslankyněmi obou zemí a zástupkyněmi ghanské Asociace žen v turismu a obchodu 
v Senátu Parlamentu ČR 

17. 6. pořádání konference „Obnovitelné zdroje a jejich potenciál v podmínkách ČR“ 
v Senátu Parlamentu ČR 

25. 6. účast na panelové diskuzi konané v rámci festivalu AKVAPARK / pouliční festival o 
vodě, Praha  

1. 7. natáčení dílu „Sen o kanálu Dunaj Odra Labe“ pro pořad „Nedej se“ 

1. 10. příspěvek na semináři „Diskuze o proveditelnosti vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe“, 
pořádaném Komisí pro životní prostředí Akademie věd 

10. 10. záštita nad besedou „Přežijí horské lesy Jeseníků rok 2020?“ v Jeseníku 

Případy z regionu  

Zpětný odběr pneumatik – senátorka Seitlová jednak řešila problematiku na plénu Senátu (viz 
výše), ale také korespondencí s MŽP a rovněž s odborníky z praxe. Kromě špatně nastaveného 
zákona, který způsobuje zbytečné útraty obcí a občanů za zpětné odběry je problémem i míra 
obježdění pneumatik. Senátorka zjistila, že se jedná o 20 - 30 % jejich hmotnosti, což znamená, 
že ze silnic dýcháme nejen výfukové plyny (těm se věnuje obrovská pozornost), ale také zcela 
jistě zdraví škodlivé částice z obrusu gumy z pneumatiky. Roční otěr u nás dosahuje cca 20 až 
30 tisíc tun! Zejména nekvalitní pneumatiky jsou ty čínské. 

Neuznaný invalidní důchod kvůli nedostatečně dlouhé době zaměstnání – senátorka již 
dlouhodobě řeší tvrdost zákona, který téměř neumožňuje získání invalidního důchodu pro velmi 
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nemocné občany, kteří na něj nemají šanci dosáhnout kvůli své často celoživotní nemoci, která 
jim znemožňuje zaměstnání. To znamená značné existenční problémy a nejistoty, kdy tyto 
občany musí živit rodiče (posléze senioři s nízkým důchodem a obavami, co se stane s jejich 
nemocnými dětmi, až zemřou).  

Zkrácení rodičovského příspěvku – dlouhodobě řešený případ matky, které se předčasně 
narodila dvojčata a ztratila rodičovský příspěvek na své první dítě, což znamenalo, že měsíc 
žila se svými dětmi bez finanční podpory, jelikož dvojčata se narodila až na konci měsíce a tak 
nezískala dostatečnou částku ani za porodné (případ ukázal na problémy a limity vyplácení 
porodného a rodičovského příspěvku). Řešeno na MPSV, slíbili připravit návrhy změn pro 
zlepšení situace a jistot matek a jejich novorozených dětí.   

Korespondence s ministerstvem zdravotnictví týkající se problematiky legionely a 
azbestu -  senátorka zjišťovala míru opatření související s nebezpečnou bakterií legionela, která 
se vyskytují zejména v potrubích s teplou vodou a její požití může mít smrtelné důsledky pro 
oslabené osoby (seniory, osoby s těžkou nemocí, po chemoterapii atd.). V případě azbestu 
rovněž zjišťovala, jaké jsou nyní podmínky pro kontrolu výskytu azbestu při těžbách (nyní se 
provádí kontroly – SZÚ)  

Náhradní rodinná péče – manželé si chtějí adoptovat další dítě (jedno již mají), ale poukázali 
na dle nich ne zcela spravedlivý postup úřadů vůči nim – proběhla konzultace se senátorkou  

Stavba jezu na řece Bečvě – podnět od starosty Hranic a prosba o pomoc – senátorka věc řešila 
na Povodí Moravy s generálním ředitelem – přislíbeno, že se PM začne stavbou více zabývat  

Časté ozařování rentgenem a jeho vliv na zdraví – na základě podnětu občanky regionu 
senátorka začala zjišťovat množství povoleného počtu rentgenových vyšetření pacientů 
(zejména v rámci zubních vyšetření) a vliv rentgenových paprsků na zdraví. Dle konzultací se 
Státním úřadem pro jadernou bezpečnost není vhodné nad míru zatěžovat organismus 
rentgenovým zářením a na základě setkání s prezidentem České stomatologické komory bylo 
senátorce přislíbeno také zaslání poučení Komorou všem zubařům o bitewingových rentgenech, 
aby souhlas pacienta s rentgenováním byl opravdu informovaný.  

Dotazy k přeložkám – novele energetického zákona – četné dotazy se týkaly také novely 
energetického zákona senátorky, který byl v letošním roce řešen v Poslanecké sněmovně. 
Mnoho občanů (z celé ČR) se dotazovalo na novelu, jelikož i oni byli kvůli opravě či zbourání 
starého zchátralého domu nuceni platit energetickým společnostem desetitisíce až statisíce za 
pouhé posunutí konzoly elektrického vedení na tomto domě, navíc bez řádné fakturace. Návrh 
zákona bohužel Sněmovna odmítla s tím, že se jedná o malý počet případů.  

Dlažba v obci Moravičany – senátorka přispěla k mediaci debaty o opravě historické návsi 
s žulovými kostkami v obci Moravičany.  

Vyloučení hokejového klubu ZUBR Přerov z Extraligy juniorů – senátorka poskytla 
podporu přerovskému hokejovému klubu a intervenovala za něj u prezidenta Českého svazu 
ledního hokeje.  

Nepovolená sousedova přístavba RD – podnět od občanky dlouhodobě řešící sousedský spor, 
kdy soused svou nepovolenou přístavbou překročil hranici svého pozemku a zasahuje do jejího. 
Senátorka svolala jednání se zástupci dotčené obce a došlo k vyjasnění situace a dalšího 
postupu.  
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Kácení v bezzásahové lokalitě Jeseníků – Rejvíz – senátorka byla oslovena s prosbou o 
záštitu nad besedou o kůrovcové kalamitě a nutnosti kácení v chráněných oblastech Jeseníků. 

Zachování SŠ elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou – senátorka byla přizvána k debatě 
nad dalším osudem SŠ elektrotechnické v Lipníku po odchodu dosavadního ředitele do 
důchodu. JS vnímá udržení SŠ ve městě vždy za pozitivum, a proto po dohodě došlo ke 
konkurzu na nového ředitele, který byl vybrán a škola dále funguje.  

Dotaz na praxi zveřejňování soudních rozhodnutí - JS upozorňovala již jako zástupkyně 
ombudsmana na to, že vrchní a krajské soudy by měly zveřejňovat svá rozhodnutí v občansko-
právních, správních a trestních věcech dle vydané instrukce Ministerstva spravedlnosti z roku 
2002 ve veřejně přístupné online databázi. Tomu tak zatím není, jak zjistila na základě jednoho 
z případů, které řešila (střelnice Hranice). Ministryně spravedlnosti, kterou v této věci oslovila, 
odpověděla, že systém je nyní stále v přípravě a teprve probíhají jednání s dodavatelem 
evidenčního systému na podobě evidence či vyjasnění, které agendy se bude plné zveřejnění 
týkat.  

Podněty k veřejnému slyšení DOL a jeho ohlasu v médiích – občané svými mnohými e-
maily vyjadřovali senátorce především podporu a uznání na jejími vystoupeními v médiích i 
vedení veřejného slyšení k DOL. Se záměrem DOL téměř žádný z nich nesouhlasí.  

Starobní důchod a nezapočítaná renta – na senátorku se obrátil občan, kterému kvůli častým 
změnám ve vlastnictví firmy, kde pracoval, ČSSZ pohrozilo snížením důchodu kvůli 
nedodaným výplatním páskám (firma „zapomněla“ dodat).  Senátorka proto iniciovala schůzku 
s vedením ČSSZ, kde se ujasnilo, že i když nemáte doklady o došlých mzdách za některé roky, 
ČSSZ je povinna zahájit řízení o výpočtu uznání důchodu a informace získá buď od pojišťoven 
nebo může důchod vypočíst na základě původní mzdy po její valorizaci. Vždy je nakonec 
uznána výhodnější varianta. Případ byl tedy vyřešen ke spokojenosti občana. 

Podvodné jednání společnosti Františkovy energie – senátorka byla upozorněna na 
podvodné jednání firmy vůči seniorovi, na kterém si po telefonu manipulací vyžádali jeho 
souhlas se změnou dodavatele energií. Senátorka předala podnět k řešení Energetickému 
regulačnímu úřadu.  

Otevírací doba čekárny na vlakovém nádraží v Lipníku – navzdory opravené budově se 
občané ani během zimy nemohli dostat do budovy a ohřát se po 16. 40 hod. (čas kdy mnoho 
lidí jezdí z práce), v sobotu dokonce po 14.40. Přitom zastávka je frekventovaná až do 20:00.  
Senátorka proto opakovaně intervenovala u ředitele SŽDC Olomouc, který přislíbil nápravu 
v podobě vzdáleného odemykání a zamykání budovy (do té doby „neměl kdo zamykat“).  

Nesmyslnost nařízení – finanční náhrady za staré meliorace – případ, kdy občané jsou 
ochotni udělat práci za stát a sami na svých pozemcích provést pozemkové úpravy a odstranit 
zbytečné meliorace (staré betonové skruže), ale stát jim ještě přikáže za tyto zbytečné betonové 
trubky zaplatit a to dokonce desetitisíce až statisíce! Senátorka proto na tyto případy upozornila 
jak na plénu Senátu, tak ředitele Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, veřejné 
výzkumné instituce.  

Neudělená ekologická dotace na bývalá dobývací ložiska (Oderský Flascharův důl) – 
senátorka ve věci intervenovala na MPO, kde zjistila, že nyní v rámci dotačního programu 
probíhá finanční kontrola samotného programu, nicméně dotace pro obec by ohrožena být 
neměla (nakonec bylo v pořádku) 
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Nesouhlas se zákazem průjezdu aut v ul. Jiráskova (rozhodnutí MěÚ Hranice) – občané 
přišli za JS s tím, že kvůli zákazu průjezdu se z centra stává „město duchů“ – lidé se zde 
nezastavují na nákup, místní živnostníci jsou kvůli němu znevýhodnění – JS zjistila, že zákaz 
je pouze dočasný, město zjišťovalo, zda by bylo možné zavést i trvale - nyní je již ale ulice 
průjezdná.  
 
Zrušení osvobození daně pro domovní kotelny – zástupce SVJ navštívil senátorku kvůli 
nepochopitelné změně – SVJ má svůj kotel, ale nejedná se o komerční využití, proto zrušení 
osvobození není logické – návrh byl tehdy v PS, proto se senátorka obrátila na poslance tehdy 
zákon řešící (situace byla napravena).   
 
Financování azylového domu ELIM Hranice – prosba o zjištění možností, jak financovat 
vysoké náklady azylového domu (řešeno na soc. odboru Ol. kraje).  
 
Převody družstevních bytů – na senátorku se obrátili občané z více družstev, kteří potřebovali 
poradit, jak nejlépe postupovat při převodech jednotek do vlastnictví členů družstva. Senátorka 
se proto obrátila na Svaz českých a moravských bytových družstev,  
od kterých získala přehledný návod, jak situaci řešit.  
 
VRT (vysokorychlostní trať železnice) projektovaná přes ovocné sady – občan se na 
senátorku obrátil kvůli návrhům VRT, projektovaným napříč jeho pozemky, kde v posledních 
letech vybudoval velký ovocný sad, který je v blízkosti jeho domu – starého mlýna. Ten na své 
náklady rodina již léta opravuje. Poukazoval na možnost vést trasu přes blízký les či jiné území, 
navíc v majetku státu (což by bylo jednodušší – stát by nemusel vykupovat pozemky). JS proto 
navštívila příslušného vedoucího na SŽDC, který byl ochoten debatovat o změně trasy VRT a 
v nejbližší době se očekávají první nové návrhy.  
 
Výskyt léčiv v pitných vodách – senátorka se obrátila na ministra životního prostředí ve věci 
usnesení Senátu, kdy požadovala zveřejnění dat o kvalitě pitných vod, získaných z výsledků 
plošného screeningu připraveného v rámci výzkumného projektu GAČR. MŽP ovšem odmítlo, 
že by problematika patřila do jeho gesce a odkázala JS na min. zdravotnictví a Státní zdravotní 
úřad. Nyní řešeno s těmito institucemi.  
 
Suchonice – problém se zpracováním odpadů (nově i nebezpečných) na území obce, kdy 
obec nebyla přizvána jako účastník řízení o udělení souhlasu k provozování mobilního zařízení 
(kdy je jeho mobilnost diskutabilní), které drtí železniční pražce. Starostka se na senátorku 
obrátila, jelikož nepovažovala přístup za správný, i vzhledem k nebezpečnosti látek, které 
z drcení pražců unikají (nebezpečné chemické látky, často rakovinotvorné či jinak ohrožující 
zdraví). Senátorka věc konzultovala na MŽP i příslušném odboru na krajském úřadě OK.  
 
Obava o dodržení specifických podmínek pro žáka se speciálními potřebami (v důsledku 
onkologického ozařování v dětství) – na senátorku se obrátil otec chlapce s obavou, zda škola 
dodrží podmínky, které vzešly ze zprávy pedagogicko-psychologické poradny. Senátorka se 
sešla s ředitelem školy a ten přislíbil, že (stejně jako vždy jindy) se budou řídit písemný závěry 
pedagog. – psych. poradny a student se nemusí bát, že by do těchto doporučení zasahovali či je 
nějak zpochybňovali.  
 
Nevyplacení plnění za poranění v zaměstnání – občan byl zaměstnancem spolku, jehož byl 
sám předsedou (ale za předsednictví nepobíral odměnu) a pojišťovna mu odmítla vyplatit 
odškodné, což odůvodnila nemožností takové pracovní vztahu (označila jej za neplatný), když 
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„zaměstnává sám sebe". Senátorka věc řešila se zástupci MPSV, právníky a nevládními 
organizacemi – v nejbližších dnech bude jednat s vedením příslušné pojišťovny. Dle zjištěných 
judikatur je zde prostor k diskuzi.  
Duševně nemocný neplatič u bytového družstva – návštěva u senátorky z důvodu obav 
celého SVJ o svou bezpečnost (i finanční jistotu). Nyní bohužel není platná legislativa, jak 
efektivně v takovýchto případech postupovat – JS slíbila přípravu semináře v Senátu, který by 
byl úvodním setkáním k otevření a dalšímu řešení této problematiky.  

Nepřiměřené osvětlení zahrady a ložnice dle projektu obce – občanka si stěžovala na 
přílišné světlo z nových pouličních lamp. Senátorka se sešla se zástupci vedení obce a řešila i 
s odborníky na světelný smog a limity nočního osvětlení.  

Odpočívka kamionů a aut v Polomi – již tak mezinárodní silnicí rozdělená obec má být 
devastována dalším projektem, tentokrát novou vysoce kapacitní odpočívkou pro kamiony a 
další auta. Starostka se obává zhoršení životních podmínek v obci, ale i bezpečnosti dětí a 
dalších občanů související s vyšší frekvencí pohybu aut a kamionů. Senátorka proto svolala 
schůzku, kde s projekční kanceláří a ŘSD řešila možnosti využití jiného prostoru pro odpočívku 
– zástupci organizací slíbili součinnost a během března snad představí nové možnosti umístění 
odpočívky.  

Nevyplácení příspěvků na péči slovenským občanům žijícím na území ČR – na senátorku 
se obrátil občan, který již dlouhá léta žije v ČR, ale původem je Slovák. Po rozdělení ČSFR 
zůstal v ČR, ale jeho rodiče v SR. Nyní je jeho matka stará a nedokáže se o sebe postarat, proto 
již žije s ním v ČR. Bohužel ani on není schopen jí sám poskytnout potřebnou péči vzhledem 
k nutnosti chodit do zaměstnání. Řešením by byl dům s pečovatelskou službou, kterou měl 
zaplatit příspěvek na péči. Ten ale SR nevyplácí svým občanům mimo území SR (ačkoliv ČR 
svým občanům na území SR příspěvek vyplácí). Rodina je tak ve složité situaci, finance na 
zaplacení pečovatelské služby z vlastních zdrojů nyní nemá. Senátorka proto jednala s MPSV, 
kde jí situaci i letitá jednání se slovenským ministerstvem předestřeli (neochota slovenské 
strany situaci měnit i díky rozhodnutí Evropského soudního dvora, který rozhodl v jejich 
prospěch – nemusí příspěvky hradit). Společná minulost obou států je ale neoddiskutovatelná. 
Senátorka se proto rozhodla o případu informovat prezidentku SR a prosí jí o možnost zvážení 
změn v nerovně nastaveném systému.  

Otevření několik let uzavřené cesty na Svatoanenskou pouť přes vojenský újezd: v 
minulém roce mohli poutníci na červencovou pouť ke sv. Anně na Libavé už bez zbytečných 
objížděk. Vedení vojenského újezdu po dvou letech přislíbilo otevření silnice vedoucí přes 
vojenský újezd na základě senátorkou organizovaných jednání se zástupcem vojenského újezdu 
a pořadatelem poutě. To návštěvníkům z Přerovska, Hranicka nebo Zlínského kraje zkrátilo 
cestu na pouť o více než hodinu (samozřejmě za nutných bezpečnostních opatření).  

Kulatý stůl „Rozvoj Olomouckého kraje – cesty k posílení hospodářské a sociální 
prosperity kraje": senátorka společně s poslancem Jurečkou organizovala setkání s četnými 
odborníky, které odstartovalo jednání o zásadních změnách, které by nepříznivý trend 
Olomouckého kraje zvrátily. Náš kraj je nyní jedním z nejslabších v republice co do výkonnosti 
ekonomiky a standardů kvality života občanů, zvláště ve svých periferních oblastech.  

Závěry kulatého stolu: „Žádáme, aby opatření regionálního rozvoje ČR definovalo a vytvořilo 
specifické zvýhodněné podmínky pro rozvoj strukturálně oslabených regionů (nejen těch 
uhelných). Stanovení rámce opatření by mělo lépe odpovídat potřebám menších celků a umožnit 
využití zvýhodněných podmínek na úrovni okresů nebo oblastí obcí s rozšířenou působností. Za 
nezbytné považujeme také nastavení zejména administrativně jednodušších a pro slabé regiony 
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reálně dosažitelných podmínek pro získávání dotačních fondů. Rovněž doporučujeme snížení 
daňového zatížení nebo vyrovnávací platby pro oslabené regiony.“ 

 

Velké (a dlouhodobé) případy s řadou množstvím  jednání 

Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe (pořádání veřejného slyšení v Senátu, setkání se starosty, 
iniciování vzniku Memoranda starostů k DOL, předání materiálů pro jednání vlády o DOL) 

Dálnice D1 0137 (dokončení, popraskání vozovky těsně před otevřením úseku, opravy cest 2. 
a 3. třídy, využívaných při stavbě dálnice) a D1 0136 

Palačovská spojka – posunutí termínu zahájení stavby  

Průmyslová zóna Bochoř – v letošním roce vláda zastavila přípravu průmyslové zóny z důvodu 
četných trvajících problémů (problematické záplavové území, pásmo ochrany vod, riziko 
zastavění vysoce bonitní půdy, nedořešená vlastnictví atd.) 

Odpady Olomouckého kraje – transformace na a. s., postavení malých obcí, splnění 
recyklačních cílů   

Vodní dílo Skalička – příprava a suchého poldru nebo přehradní nádrže, ochrana minerálních 
vod a jeskynního systému  

 


