
Jméno a příjmení: SEITLOVÁ Jitka

Titul: RNDr.

Obor: politika, lidská práva

Specializace: bývalá senátorky, zástupkyně ochránce lidských práv od 2007

Email: seitlova@ochrance.cz, seitlova.jitka@volny.cz

Web: http://www.seitlova.cz/

CV: 

Narodila se 17. 4. 1954 v Přerově. Po absolvování vysokoškolského studia na 
Přírodovědecké fakultě University v Brně zde pokračovala jako asistentka výzkumu 
regionální geologie. V letech 1980-1991 pracovala v n.p. Geotest Brno v oblasti ochrany 
životního prostředí, průzkumu, sanace a územního plánování. V roce 1991 složila na 
Univerzitě v Brně zkoušku pro výkon specializovaných povolání "Regionální plánování a 
komplexní rozvoj regionů. Od roku 1991 vykonávala funkci specialisty na úseku státní správy 
Ministerstva životního prostředí, byla spoluautorkou zpráv o stavu životního prostředí České 
republiky. Na Universitě v Olomouci vedla semináře legislativy životního prostředí. V roce 
1994 se stala oblastním managerem firmy A.S.A. ( Abfall service Austria), následně od roku 
1995 řídila referát životního prostředí na Okresním úřadě v Přerově. 

 

V roce 1995 vstoupila do politické strany Občanská demokratická aliance. V roce 1996 byla 
zvolena senátorkou za volební obvod č. 63. V letech 1997-2000 byla předsedkyní senátního 
klubu. V době výkonu mandátu prvního volebního období do roku 2002 se v Senátu 
věnovala především oblasti životního prostředí, veřejné a státní správy. Od roku 1996 byla 
místopředsedkyní Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Dále 
pracovala v Mandátním a imunitním výboru Senátu a v letech 2001-2002 řídila Volební 
komisi Senátu. Od roku 2001 je zástupcem Parlamentu ČR v Radě Správy úložišť 
radioaktivních odpadů. Senátorka byla zpravodajkou k více než čtyřiceti zákonům, iniciovala 
nebo se podílela na podání 12 návrhů zákonů a 14 ústavních stížností zaměřených 
především na ochranu lidských práv. Na návrhy senátorky byl do právního systému o 
jednání Parlamentu ČR zaveden institut veřejného slyšení, nebo např. v trestním právu 
nástroje ochrany před domácím násilím. Na mezinárodních jednáních zastupovala senátorka 
v letech 1997-2001 země "skupiny12+" (země EU) ve Výboru pro trvale udržitelný rozvoj 
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Meziparlamentní unie při OSN a od roku 2001 byla jmenována unií kontaktním členem 
Parlamentu ČR pro otázky postavení žen ve společnosti. V letech 2000-2004 vykonávala 
také ve funkci předsedkyně komise pro životní prostředí mandát zastupitele Olomouckého 
kraje. Od roku 2002 je nestraníkem. Mandát senátorky obhájila ve volbách v roce 2002, kdy 
byla nominována politickým hnutím Nezávislí. V Senátu pokračovala ve funkci 
místopředsedkyně výboru pro oblast veřejné správy a životního prostředí. V letech 2002-
2004 řídila Stálou komisi Senátu pro krajany žijící v zahraničí. Je také členkou podvýboru 
Senátu pro vyznamenání a Dočasné komise Senátu pro zjištění osob z politických důvodů 
zadržených nebo vězněných a jinak perzekuovaných běloruským režimem. V období 
druhého volebního mandátu rozšířila těžiště činnosti zejména na legislativu občanství, 
volebního práva a ochrany ústavních práv (správní řízení, stavební zákon, veřejný zájem a 
ochrana vlastnictví, restituční zákony). 

Po dobu výkonu mandátu senátora řešila stovky podnětů a námitek občanů zejména vůči 
orgánům a institucím státní právy, týkající se jejich nečinnosti, zákonnosti a dodržování 
principů dobré správy. Řadu stížností postoupila Veřejnému ochránci práv nebo při jejich 
řešení spolupracovala s jeho kanceláří. Obecnější dosah měly např. případy 
tzv."slovenských důchodů", bývalých občanů Zakarpatské Ukrajiny nebo neoprávněného 
omezování sociální podpory pro samoživitelky. 

Dne 7. února 2007 byla Jitka Seitlová zvolena zástupkyní veřejného ochránce práv. Do 
rukou předsedy Poslanecké sněmovny složila dne 14. února 2007 slib, podala rezignaci na 
senátorský mandát a ujala se výkonu funkce zástupkyně.

Má dvě děti, dceru Terezu (nar.v.r. 1973) a syna Martina (nar. v r. 1981) a nyní již také dvě 
vnoučata. 


