Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně
Olgy Sehnalové v roce 2015
Dokument obsahuje vybrané nejvýznamnější aktivity poslankyně Olgy Sehnalové v roce
2015. Přehled se soustředí na akce přesahující rámec každodenních povinností v evropských
institucích, zastupitelstvu města Kroměříže či aktivit přímo vyplývajících z těchto funkcí, jako
jsou např. zasedání výborů a pléna Evropského parlamentu, jednání frakcí či pracovních
skupin. Zahrnout nelze ani úplný výčet domácích aktivit. Nejaktuálnější informace o
působení Olgy Sehnalové v Evropském parlamentu i v České republice se vždy dozvíte na
jejím facebookovém a twitterovém účtu, stejně jako na jejích internetových stránkách.
Leden 2015 – Místopředsedkyní parlamentní
meziskupiny pro práva osob se zdravotním
postižením
Během lednového plenárního zasedání byla Olga
Sehnalová zvolena místopředsedkyní parlamentní
meziskupiny pro práva osob s postižením, která je
složená z více než stovky poslanců Evropského
parlamentu napříč politickým spektrem. Jako členka
parlamentního Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů pokračovala v konzultacích tématu dvojí
kvality značkových výrobků a v této souvislosti navštívila
společnost Nestlé v pražských Modřanech s jejich
senzorickou laboratoří.
Na začátku ledna byl odstartován 15. ročník
mezinárodní studentské soutěže Spotřeba pro život, nad
nímž převzala tradičně záštitu a jehož vítězný tým zve na
návštěvu sídla Evropského parlamentu.
V Kroměříži byla Olga Sehnalová zvolena
předsedkyní místní organizace ČSSD, zúčastnila se
krajské konference ČSSD.

V Olomouci proběhla krajská konference ČSSD

Únor 2015 – Co dělat v případě neúspěšného
nákupu radily další besedy
Na začátku února zahájila Olga Sehnalová v Tovačově
další sérii vzdělávacích besed o nekalých obchodních
praktikách „Neúspěšný nákup. Co teď?“. Účastníci se od
vrchního rady České obchodní inspekce dozvěděli, jak
reklamovat zboží či službu, jak vracet zboží a nepřijít o
peníze či jak postupovat při změně obchodních

Více než 4000 životů mají v EU každoročně na
svědomí požáry. Olga Sehnalová proto zahájila
kampaň za zlepšení požární bezpečnosti budov

podmínek. Celkem se během jarní série 2015 uskutečnilo
pět těchto setkání – kromě Tovačova také v Bystřici pod
Hostýnem, Prostějově, Bojkovicích a v Hluku.
V České republice pokračuje Olga Sehnalová v
návštěvách různých míst regionu, v únoru se tak
zúčastnila například jednání starostů mikroregionu
Střední Haná o budování tzv. Arcibiskupské cyklostezky
mezi Olomoucí a Kroměříží, navštívila i Hranice na
Moravě, kde si prohlédla Mateřskou a základní školu
Drahotuše, Azylový dům Elim a svou návštěvu završila v
nemocnici Hranice, kde se členy Kiwanis klubu předala
látkové panenky pro nemocné děti.
Ve spolupráci se zastoupením Olomouckého
kraje v Bruselu spoluorganizovala výstavu „Stoletá
dáma”, která připomínala stoleté výročí budovy radnice v
Prostějově. V Praze jednala s vedením Českomoravské

Při návštěvě Hranic předala Olga Sehnalová
pacientům dětského oddělení místní nemocnice
Kiwanis panenky

konfederace odborových svazů o vzájemné spolupráci.
Ve spolupráci s organizací Fire Safe Europe v
Bruselu také zahájila celoroční kampaň za zlepšení
požární bezpečnosti budov a vystoupila na konferenci
věnované tomuto tématu.

Březen 2015 – Práva cestujících se diskutovala
v Budapešti
O aktuálních tématech probíraných v parlamentním
Výboru pro dopravu a cestovní ruch a o vývoji práv
cestujících
z
pohledu
Evropského
parlamentu
informovala Olga Sehnalová účastníky výroční
konference Evropské federace cestujících v Budapešti.
Hlavními tématy konference byl situace v přeshraniční
železniční dopravě, integrovaný nákup jízdenek apod.
Dalším aktuálním dopravním tématem počátku
roku byla situace dopravců související se zavedením
minimální mzdy v Německu. Mimo řady konzultací
poslankyně také podala interpelaci na Evropskou komisi a
vystoupila na plénu Evropského parlamentu.
V Evropském parlamentu se Olga Sehnalová
setkala mimo jiné i se studenty žurnalistiky z několika
českých vysokých škol, přiblížila jim práci europoslanců i
svou legislativní činnost v parlamentních výborech.
Studentské projekty podporuje také Cena Karla Velikého
pro mladé Evropany, v jejíž Národní výběrové komisi
poslankyně v únoru zasedla.
V České republice navštívila Olga Sehnalová
světově proslulou nábytkářskou společnost TON a.s. v
Bystřici pod Hostýnem i kroměřížské podniky Společnost Plastika a.s. a Nemocnici Milosrdných sester
sv. Vincence de Paul. V Prostějově si pak po další z
besed „Neúspěšný nákup: Co teď" prohlédla místní
podnik Výhybkárna a strojírna, a. s. a setkala se také s
vedením společnosti.

Na výroční konferenci Evropské federace
cestujících hovořila Olga Sehnalová o právech
cestujících

Besedy "Neúspěšný nákup: Co teď" se na jaře
uskutečnily v pěti městech

Duben 2015 - Evropský parlament potvrdil
zavedení systému eCall
Několikaletá práce Olgy Sehnalové na zavedení systému
veřejného tísňového volání eCall byla završena v dubnu
2015. Zprávu, na níž Olga Sehnalová pracovala jako

V Prostějově navštívila Olga Sehnalová i místní
podniky

hlavní zpravodajka, finálně potvrdili poslanci Evropského
parlamentu během plenárního zasedání ve Štrasburku.
Jednalo o poslední nezbytný krok ke schválení nařízení o
typu palubního systému, který umožňuje v případě
dopravní nehody automatické přivolání záchranných
složek. Systém eCall přiblížila Olga Sehnalová i
účastníkům konference zaměřené na inteligentní dopravní
systémy, která se konala na půdě Evropské komise, její
příspěvek spolu s vystoupením komisařky pro dopravu
Bulcové konferenci zahájil.
Na zahájení kampaně Think Bikes pořádané
Mezinárodní automobilovou federací FIA pak poslankyně
po boku legendy cyklistiky Eddieho Merckxe pohovořila o
bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu.
Cílem této iniciativy bylo zvýšit informovanost řidičů, aby
na silnicích dávali větší pozor na cyklisty i motorkáře.
Současný stav a další rozvoj české železnice v
kontextu legislativy EU pak prodiskutovali účastníci
pracovního setkání, které se pod záštitou Olgy Sehnalové
uskutečnilo v Evropském parlamentu v Bruselu. Sešli se
na něm zástupci Českých drah a Správy železniční
dopravní cesty s představiteli Stálého Zastoupení ČR při
EU a s českými poslanci Evropského parlamentu.
V Bruselu Olga Sehnalová naopak v panelové
diskuzi konference o vymáhání spotřebitelských práv
pořádané Evropskou organizací spotřebitelů (BEUC)
reprezentovala Evropský parlament.
V České republice se Olga Sehnalová zúčastnila

K příležitosti Dne Země uklidili účastníci PETkobraní
okolí Kroměříže

Na konferenci o vymáhání spotřebitelských práv
reprezentovala Olga Sehnalová Evropský parlament

PETkobraní, jarního úklidu okolí Kroměříže, který
organizuje MO ČSSD, k příležitosti Dne Země, a také
jubilejního 30. ročníku Velikonočního běhu v Tovačově.
Společně se stovkami dalších lidí si také připomněla
tragédii vypálení osad Ploština a Javoříčko nacisty na
konci druhé světové války.

Květen 2015 – Lotyšské dny v Kroměříži
V květnu díky tradiční akci Olgy Sehnalové ožila Kroměříž
Lotyšskem a jeho kulturou. Jubilejní desáté "Evropské
dny", které poslankyně organizuje k představení země, jež
v daném půlroce předsedá Radě Evropské unie, přivedly
do Kroměříže zajímavé hosty spojené s touto zemí. V
programu nechyběly lotyšské lidové písně v podání žáků
kroměřížské Základní umělecké školy, dětské odpoledne,
soutěže, výstavy, lotyšská jídla či besedy pro cestovatele i
pro zájemce o historii.
Po schválení nařízení k systému eCall byla Olga
Sehnalová hlavním hostem konference o připravenosti
nezbytné infrastruktury v České republice, na Slovensku,
v Maďarsku a Rakousku v Brně, kde diskutovala s
odborníky z těchto států. V Praze pak vystoupila na
konferenci evropského projektu „SMART přístupy k řešení
řízení pod vlivem alkoholu”, která se věnovala
nejúčinnějším řešením zavedeným v různých zemích
EU. O aktuálních dopravních tématech jednala také s
ministrem dopravy ČR Danem Ťokem.
V Praze navštívila také Mezinárodní školu
Meridian a besedovala s žáky osmatřiceti různých
národností, které školu navštěvují.

Lotyšské dny zahájil i velvyslanec Lotyšska v ČR
Alberts Sarkanis

Olga Sehnalová oslavila první máj v Kroměříži,
Zlíně, Morkovicích i v Prostějově

V regionu se Olga Sehnalová vypravila také na
tradiční setkání na Bradle, které pořádají sociální
demokraté ze Šumperska. Na Valašsku spolu s účastníky
z České republiky i Slovenska podpořila oblíbenou
sociálně demokratickou akci, tzv. „Chodníček“, pochod
přírodou Bílých Karpat z Vršatce do Nedašova, se
setkáním ve Valašských Kloboukách a Pruském.

Červen 2015 – Do soutěže „Spotřeba pro život“
se zapojil rekordní počet škol
V červnu vystoupila Olga Sehnalová hned na dvou
konferencích na Ministerstvu dopravy ČR. Pod její záštitou
se konala konference o rehabilitačním REPADO, o roli
chování pro bezpečnost silničního provozu. Hlavním
tématem čtvrtého ročníku konference Trendy evropské
dopravy s názvem „Zůstane Česká republika křižovatkou
Evropy“ pak byla důležitost kvalitní dopravní infrastruktury.
Systém eCall představila poslankyně i na semináři na
téma „ponehodová péče“ v Poslanecké sněmovně
Parlamentu České republiky.
Šestého ročníku studentské soutěže „Spotřeba
pro život“ v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského
časopisu, který se konal pod její záštitou, se zúčastnilo
rekordních 47 soutěžních týmů. Při červnovém vyhlášení
výsledků ocenila porota prvním místem hned dva z nich.
S organizací European Disability Forum pak Olga
Sehnalová spolupracovala na vyhlášení stipendia
určeného pro studenty s postižením, kteří studují obory

Světově unikátní vozidlo Elbee umožňuje
vozíčkářům řídit přímo z invalidního vozíku

I v roce 2015 přivítala Olga Sehnalová několik
návštěvnických skupin v Bruselu i ve Štrasburku

jako počítačová věda či počítačové inženýrství.
Osobám s postižením pomáhá také světově
unikátní vozidlo Elbee, které je vyvinuto speciálně pro
vozíčkáře, jimž umožňuje řídit přímo z invalidního vozíku.
Strojírenskou firmu ZLKL v Lošticích, která jej vyrábí,
navštívila Olga Sehnalová v rámci výjezdu do
šumperského okresu, kde se setkala s vedením měst
Loštic a Šumperku, besedovala se studenty a nemohla
vynechat ani návštěvu výroby loštických tvarůžků. Svou
návštěvu šumperského okresu zakončila v Dětském
domově se školou a středisku výchovné péče Šumperk.

Červenec 2015 – Srovnání potravin v ČR a SRN:
cena se neliší, složení leckdy ano
Na začátku července představili na půdě Poslanecké
sněmovny PČR zástupci Vysoké školy chemickotechnologické v Praze výsledky výzkumu srovnání
potravin a nápojů, zakoupených v České republice a v
Německu. Projekt, jehož hlavními partnery byla Olga
Sehnalová a společnost Ahold, se zaměřil na srovnávací
testování 24 párů potravin a nápojů stejné značky, které
se lišily místem zakoupení. Jako rozdílná byla
vyhodnocena celá třetina vzorků, celkový nákup by však
vyšel českého i německého spotřebitele na přibližně
stejnou cenu.
Testování následně vyvolalo velkou mediální
pozornost a rozpoutalo spotřebitelskou debatu, mimo jiné i
prostřednictvím on-line rozhovoru na serveru iDnes. Olga

Při srovnání potravin z ČR a SRN se lišila celá
třetina vzorků

K zahájení českého předsednictví V4 přijel do
Bruselu i premiér Bohuslav Sobotka

Sehnalová se k tomuto tématu setkala i s předsedou vlády
ČR Bohuslavem Sobotkou. V návaznosti na schůzku jej
oficiálně požádala o spolupráci při přenesení tohoto
tématu na půdu evropských institucí prostřednictvím
resortních ministerstev zemědělství a průmyslu a
obchodu. Vzhledem k ohlasu i mimo ČR vystoupila také
na konferenci v chorvatské Pule.
Při příležitosti zahájení českého předsednictví ve
Visegrádské skupině se na půdě Evropského parlamentu
konala konference na téma energetiky z pohledu zemí
střední Evropy. Olga Sehnalová se podílela na organizaci
této konference za frakci sociálních demokratů. Hlavním
hostem konference byl premiér ČR Bohuslav Sobotka a
ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Cyklojízda organizovaná Olgou Sehnalovou zavedla
účastníky Evropského týdne mobility do Pravčic

Srpen 2015 – Parlamentní přestávka
Září 2015 – Digitální trh nesmí diskriminovat
žádné spotřebitele
Problematice kvality potravin se Olga Sehnalová výrazně
věnovala i na podzim. V návaznosti na představení
výsledků srovnání výrobků z ČR a Německa navštívila
pražskou centrálu společnosti Unilever. Dalším velkým
tématem kvality potravin a veřejného zdraví je otázka
používání a značení transmastných kyselin v potravinách.
Vzhledem ke zpoždění Evropské komise v předložení
studie k této věci se sešla s vedoucími zástupci
generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin

O právech osob se zdravotním postižením diskutovali
účastníci konference organizované Olgou
Sehnalovou

Evropské komise a k tomuto tématu poskytla i několik
komentářů do médií. Důležitost spotřebitelského
vzdělávání pak zdůraznila i při své schůzce s ministryní
Valachovou.
V Evropském domě v Praze pak poslankyně
vystoupila v odborné debatě k tzv. digitálnímu kontraktu,
jedné z plánovaných iniciativ Evropské komise k vytvoření
jednotného digitálního trhu. Konference se zabývala mimo
jiné tím, co by měla nová sjednocená smluvní pravidla pro
online nakupování obsahovat. Jak Olga Sehnalová
dlouhodobě zdůrazňuje, nutné je zejména odstranit
přetrvávající formy diskriminace spotřebitelů na základě
jejich národnosti či místa bydliště, a to jak v online, tak
offline prostředí. Na tyto diskriminační praktiky, tzv.
geoblocking, také upozorňovala na zasedáních Výboru

Olga Sehnalová podpořila také 1. ročník závodů v
rychlostní kanoistice mládeže "Kojetínský maraton"

pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů.
K tomu, co přinese vytvoření jednotného
evropského digitálního trhu pro osoby s postižením a pro
seniory, Olga Sehnalová jako místopředsedkyně
parlamentní meziskupiny pro práva osob se zdravotním
postižením zorganizovala konferenci, kde mohli poslanci
Evropského parlamentu přímo diskutovat se zástupci
těchto znevýhodněných skupin. Podpořila také Týden
osob se sluchovým postižením v Kroměříži.
V Kroměříži také organizovala již tradiční akce v
rámci Evropského týdne mobility, u jejichž zrodu stála v
době svého působení jako místostarostka města.
Účastníci sobotní cyklojízdy se vydali do Pravčic na
prohlídku Zemědělského muzea, nedělní odpolední

Na říjnové Lucemburské dny dorazila do Kroměříže
z Lucemburku i česká konzulka

procházka pak zavedla zájemce do areálu Zemědělského
výzkumného ústavu v Kroměříži a jeho meteorologické
stanice.

Říjen
2015
Lucemburska

–

Kroměříž

ožila

kulturou

Již jedenácté „Evropské dny“ organizované Olgou
Sehnalovou byly tentokrát věnované Lucembursku. Do
Kroměříže tak přijely osobnosti spojené s tímto jediným
světovým velkovévodstvím. Na návštěvníky čekal tradiční
program, který zahrnoval úvodní besedu, přednášku o
Janu Lucemburském, povídání o zajímavých místech,
která v Lucembursku stojí za to navštívit či představení
písní a básní doby lucemburské. Více o Lucemburských
dnech naleznete na webové stránce www.sehnalova.cz.
V Brně Olga Sehnalová vystoupila v debatě k
představení studie think-tanku Evropské hodnoty o
pracovních aktivitách poslanců Evropského parlamentu ve
stávajícím volebním období.
V Kroměříži pak předala slavnostní ocenění
mnohonásobným bezpříspěvkovým dárcům krve, které
společně
s
pracovnicemi Transfuzního
oddělení
Kroměřížské nemocnice pozvala na výjezd do Evropského
parlamentu. Jednu návštěvnickou skupinu přitom v
Parlamentu přivítala i v říjnu – mezi pozvanými hosty byly
školní kolektivy, které zájezd vyhrály v soutěži „Spotřeba
pro život", další účastníky tvořili starostové a ředitelé škol
Olomouckého kraje a výherci z jarních Lotyšských dnů.
V říjnu se také ve Zlatých Horách na Jesenicku
uskutečnila první z podzimní série spotřebitelských besed
pořádaných Olgou Sehnalovou „Nepovedený nákup: Co
teď". Zájemci mohli během podzimu navštívit i besedy ve
Zlíně, Velké Bystřici, Huslenkách a Dubu nad Moravou.
Olga Sehnalová přitom pokaždé navštívila místní podniky
a setkala se s vedením města. V Prostějově ještě
besedovala se studenty Střední odborné školy podnikání a
obchodu, jejíž studenti se pravidelně účastní soutěže
“Spotřeba pro život”, navštívila věznici na Mírově a na
pozvání místní organizace ČSSD přijela do Litovle na
veřejnou debatu, která se zaměřila na aktuální politická
témata.
V
Evropském
parlamentu
v
Bruselu
spoluorganizovala
seminář
věnovaný
naléhavosti
zabezpečení dostatečné sociální péče pro přeživší
holokaustu a další oběti nacistické perzekuce a dalším
otázkám, které je v této souvislosti nutné řešit. Do
Štrasburku pak na další z pravidelných pracovních setkání
českých poslankyň a poslanců Evropského parlamentu
pozvala Olga Sehnalová jako stínová zpravodajka ke
zprávě o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v
potravinářském řetězci prezidentku Svazu obchodu a
cestovního ruchu ČR Martu Novákovou a prezidenta
Potravinářské komory ČR Miroslava Tomana.

Lucemburské dny v Kroměříži završily písně a
básně doby lucemburské v podání Táni Fischerové
a Daniela Dobiáše

Na zasedání frakce S&D v Evropském parlamentu
vystoupil v říjnu i český premiér

K nekalým obchodním praktikám v potravinářském
řetězci zorganizovala Olga Sehnalová ve
Štrasburku pracovní setkání českých poslanců

Listopad 2015 – Meziparlamentní setkání ve
Vietnamu a Izraeli
Práce ve dvou delegacích Evropského parlamentu, jichž je
Olga Sehnalová členkou, zavedla poslankyni v listopadu i

V říjnu přivítala Olga Sehnalová ve Štrasburku další
návštěvnickou skupinu

za hranice Evropské unie. Jako první místopředsedkyně
Delegace pro vztahy s Izraelem se zúčastnila setkání
představitelů Evropského parlamentu a poslanců
izraelského Knesetu, jako členka delegace EP pro
vztahy se zeměmi ASEAN pak meziparlamentního
setkání ve Vietnamu. S vietnamským premiérem Nguyen
Tan Dung a představiteli vietnamské vlády se také na
začátku prosince setkala v Bruselu.
Ve Výboru pro dopravu a cestovní ruch bylo v
listopadu schváleno stanovisko ke zprávě o jednotném
digitálním trhu, pro něž byla Olga Sehnalová stínovou
zpravodajkou za frakci sociálních demokratů. Stanovisko
reaguje na současný rozvoj digitálních technologií a
internetu z pohledu dopravy. Jako stínová zpravodajka
skupiny SD ke zprávě o nekalých praktikách v
potravinovém dodavatelském řetězci EU hostila v
Bruselu parlamentní konferenci, na niž zavítalo více než
120 účastníků z řady států Evropské unie i rozvojového
světa.
Své aktivity ve spotřebitelské oblasti představila
Olga Sehnalová v průběhu listopadu skupině novinářů z
České republiky, s nimiž se setkala v Bruselu, a ochrana
spotřebitele zajímala i účastníky další návštěvnické
skupiny, kterou poslankyně přivítala v Evropském
parlamentu. O svých parlamentních aktivitách hovořila
také při návštěvě Střední školy obchodní a služeb
SČMSD v Poličce, jejíž studenti byli mezi výherci
soutěže „Spotřeba pro život“.
Pod záštitou Olgy Sehnalové se v listopadu v
Olomouci uskutečnil V. dopravně psychologický seminář
"Psychická způsobilost k řízení", na kterém byla
představena nová metodika pro posuzování psychické
způsobilosti k řízení motorových vozidel. Olga
Sehnalová na něm představila aktuální témata z oblasti
dopravní
bezpečnosti
z
pohledu
Evropského
parlamentu.

Jako členka delegace EP pro vztahy se zeměmi
ASEAN navštívila Olga Sehnalová Vietnam

V EP hostila Olga Sehnalová i konferenci k nekalým
praktikám v potravinovém dodavatelském řetězci

Prosinec 2015 - Komise představila Evropský
akt přístupnosti
Na společném zasedání výborů pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitele a pro průmysl, výzkum a energetiku
odhlasovali
jejich
členové
zprávu
Evropského
parlamentu „Směřování k Aktu o jednotném digitálním
trhu“. Olze Sehnalové se do dokumentu podařilo
prosadit celou řadu otázek spjatých se spotřebitelskou

Podzimní sérii besed "Nepovedený nákup: Co teď"
zakončila beseda v Dubu nad Moravou

agendou. Evropský parlament pak zprávu finálně
odhlasoval na zasedání v lednu 2016. Výbor IMCO se v
prosinci věnoval také revizi směrnice o střelných
zbraních, kterou jeho členům představil zástupce
Evropské komise. Olga Sehnalová v diskuzi na výboru
vystoupila v souladu s oficiální pozicí ČR a upozornila
na některé problematické body návrhu.
Na začátku prosince Evropská komise předložila
též návrh Evropského aktu přístupnosti, který vymezuje
společné požadavky na přístupnost některých klíčových
produktů a služeb. Návrh, který by měl zlepšit kvalitu
života osob s postižením či například starších občanů,
přivítala i Olga Sehnalová, která k tomuto tématu
Jako stínová zpravodajka se Olga Sehnalová mimo
jiné věnuje právům osob se zdravotním postižením

vystoupila i na plénu Evropského parlamentu a bude k této legislativní zprávě stínovou zpravodajkou. Právům
osob se zdravotním postižením se bude poslankyně věnovat také jako stínová zpravodajka stanoviska Výboru
pro dopravu a cestovní ruch k doporučením, která k dodržování Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním
postižením vydala Evropské unii Komise OSN.
V průběhu prosince poslanci Evropského parlamentu hlasovali o vítězi Filmové ceny LUX. Olga
Sehnalová pak již tradičně zahájila Filmové dny LUX v brněnském Kině Scala.

