Přehled nejvýznamnějších aktivit europoslankyně
Olgy Sehnalové v roce 2018
Dokument obsahuje vybrané nejvýznamnější aktivity poslankyně Olgy Sehnalové v roce 2018.
Přehled se soustředí na akce přesahující rámec každodenních povinností v Evropském parlamentu,
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 www.sehnalova.cz.

Leden 2018 – Zpravodajkou Evropského
parlamentu ke dvojí kvalitě
V lednu byla Olga Sehnalová jmenována hlavní
zpravodajkou Evropského parlamentu k politickému
usnesení o dvojí kvalitě značkových výrobků, takže na
svou dlouholetou aktivitu v této oblasti mohla navázat
z pozice mluvčí celého Parlamentu. Toto usnesení bylo
vůbec prvním komplexním dokumentem, který také
navrhnul, jak dvojí kvalitu účinně postihovat. Díky
usnesení došlo v roce 2018 v tématu dvojí kvality
značkových výrobků k velkému posunu. Za své aktivity na
poli dvojí kvality byla Olga Sehnalová vyhlášena prestižním
zpravodajským serverem Politico jako jedna z 28
osobností, které nejvíce ovlivní evropskou politiku v roce
2018. Toto ocenění se také počátkem roku 2018 promítlo
do zařazení Olgy Sehnalové mezi osobnosti roku v anketě
Deníku Referendum.
V lednu také poslankyně pozvala do Evropského
parlamentu autorky úspěšného dokumentárního filmu
Hranice práce, novinářky Sašu Uhlovou a režisérku
Apolenu Rychlíkovou. Na promítání dokumentu, který
ukazuje pracovní podmínky v zaměstnáních s příjmem na
úrovni minimální mzdy, navázala i obsáhlá diskuze
s autorkami.
V České republice převzala Olga Sehnalová tradiční
záštitu nad desátým ročníkem studentské soutěže
v tvorbě spotřebitelského časopisu Spotřeba pro život,
organizovanou spotřebitelským sdružením dTEST,
tentokráte na téma služeb mobilních operátorů. Soutěže
se pravidelně účastní i Střední škola nábytkářská a

Pracovní podmínky v zaměstnáních s minimálním příjmem
ukazuje dokumentární film „Hranice práce“, jehož autorky
Olga Sehnalová pozvala na promítání do Bruselu

Prestižní server Politico zařadil Olgu Sehnalovou mezi
osobnosti, které v r. 2018 nejvíce ovlivní evropskou politiku

obchodní v Bystřici pod Hostýnem, kterou poslankyně
v lednu navštívila a besedovala se s jejími studenty. V
lednu se konaly také okresní konference ČSSD i krajské
konference Zlínského kraje a Olomouckého kraje, jichž se
Olga Sehnalová také zúčastnila. Olga Sehnalová se též
poprvé vymezila proti hejtmanovi Zlínského kraje za
zachování nemocnice v Kroměříži.
Únor 2018 – Práva osob s postižením při
cestování vlakem i budoucnost kroměřížské
nemocnice
Jako předsedkyně parlamentní Meziskupiny pro práva
osob s postižením Olga Sehnalová pořádala v Evropském
parlamentu konferenci věnovanou cestování lidí
s postižením na železnici. Na slyšení zazněla stanoviska
Evropské komise, zástupců organizací osob s postižením i
zpravodajů zodpovědných výborů. Konference souvisela
se zasedáním Výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN)
a Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO),
kde se začal projednávat návrh revize nařízení o
cestujících v železniční dopravě. Olga Sehnalová v debatě
upozornila na některé stávající překážky, které zhoršují
dostupnost cestování na železnici lidem s postižením, a
podpořila změny pro posílení jejich práv. Nad rámec
zasedání výborů se mj. setkala s dalšími zpravodaji
směrnice o přístupnosti některých druhů zboží a služeb
pro lidi s postižením, tzv. Evropského aktu přístupnosti, a
vedla konzultace v rámci příprav své parlamentní zprávy o
dvojí kvalitě.
V Evropském parlamentu europoslankyně přivítala
skupinu učitelů společenských věd a zástupců škol ze
Zlínského a Olomouckého kraje. Ti se při svém třídenním
programu seznámili s prací Parlamentu, ale i Evropské
komise a Stálého zastoupení ČR při EU.
V České republice navštívila Olga Sehnalová na pozvání
rektora Václava Snášela Vysokou školu báňskou –
Technickou univerzitu Ostrava. Setkala se s rektorem a
děkany všech fakult a prohlédla si i místní superpočítačové
centrum. V Olomouci pak diskutovala na semináři Fakta
versus mýty o EU se studenty škol z Olomouce, Prostějova
a Ostravy.
Na začátku roku začaly také debaty ohledně změn řízení
krajských zdravotnických zařízení Zlínského kraje a jejich
dopadech na budoucnost menších krajských nemocnic,
včetně kroměřížské nemocnice, do nichž se Olga
Sehnalová aktivně zapojuje. Na mimořádném zasedání
zastupitelstva města Kroměříže přijali zastupitelé usnesení
k dokumentu „Směry řízení nemocnic založených Zlínským
krajem na období 2018-2020“ i širší Memorandum k
situaci ve zdravotnictví kroměřížského regionu, které Olga
Sehnalová navrhla.

Jako předsedkyně Meziskupiny pro práva osob
s postižením pořádala v Evropském parlamentu konferenci
věnovanou cestování lidí s postižením na železnici

Na návštěvu Evropského parlamentu do Bruselu pozvala
skupinu učitelů společenských věd ze Zlínského a
Olomouckého kraje

Posílení práv cestujících s postižením podpořila i na
zasedání výboru TRAN

V únoru se zúčastnila nejen krajských konferencí ČSSD,
ale i jednání ÚVV a sjezdu strany

Březen 2018 – Boj za lepší práva osob
s postižením
Na půdě Rady EU se poslankyně zúčastnila prvního tzv.
trialogu, tedy vyjednávání mezi Evropským parlamentem,
Komisí a členskými státy EU, o finální podobě směrnice o
Evropském aktu přístupnosti. Na této směrnici pracovala
jako zpravodajka sociálních demokratů v obou výborech
IMCO i TRAN, a navrhla celou řadu opatření, která mají
usnadnit každodenní život osobám s postižením, ale také
seniorům či lidem s dočasným omezením hybnosti.
O Evropském aktu přístupnosti i dalších tématech O právech lidí s postižením besedovala v Uherském Brodu,
kam přijela na pozvání Národní rady osob se zdravotním
týkajících se práv osob se zdravotním postižením a
postižením ČR
aktivitách Evropského parlamentu v této oblasti pak
poslankyně besedovala v Uherském Brodu, kam přijela na
pozvání Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.
V Evropském parlamentu pokračovala Olga Sehnalová
v přípravě odborných zpráv. Na zasedání výboru IMCO
poprvé představila návrh své zprávy k tématu dvojí
kvality výrobků, v níž vyzvala ke změně evropské
legislativy tak, aby nadále nemohlo docházet ke klamání
spotřebitelů v případě rozdílného složení značkových
výrobků.
V Brně diskutovala se studentkami a studenty Střední Ke dvojí kvalitě značkových výrobků poskytla rozhovor také
zdravotnické školy Jaselská v rámci projektu Vyslanci do
rumunské televizi Antena 3
škol o práci europoslanců, aktuálních tématech i o
budoucnosti zdravotnictví. V únoru se konal také tradiční
Hanácké bál v Kojetíně, na kterém Olga Sehnalová
nemohla chybět.
Nadále také pokračovaly debaty o budoucí podobě
krajského zdravotnictví a dopadech záměrů kraje na
okresní nemocnice. 7. března se konalo setkání zástupců
České lékařské komory se starosty větších měst a obcí
Kroměřížska za účasti regionálních médií, aby s
informacemi mohla být seznámena i široká veřejnost.
Zdravotníci ze všech okresů Zlínského kraje se zároveň
rozhodli oslovit s peticí hejtmana a Zastupitelstvo
Olga Sehnalová nemohla chybět ani na tradičním
Zlínského kraje. Požadovali v ní, aby se veškeré koncepční
Hanáckém bále v Kojetíně
změny projednaly s odbornou veřejností v regionu. Petici
podepsalo téměř pět tisíc zdravotníků z kraje. Návaznou
petici široké veřejnosti pak dalších několik tisíc osob.
Duben 2018 – Olga Sehnalová na Valném
shromáždění OSN v New Yorku
Díky své dlouhodobé činnosti v oblasti bezpečnosti
dopravy byla Olga Sehnalová pozvána, aby k tomuto
tématu vystoupila na Valném shromáždění OSN v New
Yorku. Účastníci zasedání také přijali rezoluci, jež mimo
Na Valném shromáždění OSN v New Yorku hovořila Olga
Sehnalová o bezpečnosti dopravy

jiné vítá zřízení fondu OSN k bezpečnosti silničního
provozu.
Na dubnovém zasedání výboru IMCO představovala
komisařka Věra Jourová poslancům a poslankyním návrh
balíčku změn zákonů tzv. nové politiky pro spotřebitele.
Jedná se o revizi stávajících pravidel na ochranu
spotřebitelů proti různým nekalým praktikám. Olga
Sehnalová se komisařky ptala, jak bude její návrh k dvojí
kvalitě v praxi vymahatelný, a zopakovala svá doporučení
z parlamentní zprávy. Členové výboru také odhlasovali
projekt dalšího financování průzkumu vnitřního trhu
ohledně výskytu dvojí kvality, tentokráte více zaměřeného
i na nepotravinářské zboží, který předložila Olga Sehnalová
spolu s několika dalšími kolegy výboru.
Na téma dvojí kvality vystoupila poslankyně také na
mezinárodní konferenci v bulharské Sofii, kterou
organizovalo bulharské předsednictví Rady EU a veřejná
ochránkyně práv Bulharska, stejně jako v panelové diskuzi
pořádané eurocentrem při Úřadu vlády ČR v Evropském
domě v Praze.
Bulharskému předsednictví v Radě EU byly věnované
také již 16. Evropské dny, které Olga Sehnalová uspořádala
k představení bulharské kultury a zvyků v Kroměříži.
Program do Kroměříže přivedl řadu zajímavých osobností
spojených s touto zemí, včetně velvyslance Bulharské
republiky Latchezara Petkova, pod jehož záštitou se
Bulharské dny konaly. Návštěvníci si mohli během celého
týdne poslechnout besedy o tradicích, kultuře, dějinách i
přírodě této země, ochutnat místní speciality, podívat se
vystoupení folklorního souboru nebo zajít do kina na
bulharský film.
V Evropském parlamentu ve Štrasburku přivítala
poslankyně návštěvnickou skupinu ze Zlínska, složenou z
učitelů společenských věd a studentů gymnázií. V Přerově
uspořádala další besedu pro veřejnost o tom, jak se bránit
před nekalými praktikami při nakupování, a zavítala i do
Olomouce, kam přijela na oficiální představení regionální
poslanecké kanceláře poslance Parlamentu ČR Antonína
Staňka. Zúčastnila se také mimořádného sjezdu ČSSD
v Hradci Králové.

O bezpečnosti dopravy a snižování počtu úmrtí na silnicích
mluvila na Mezinárodním dopravním fóru v Lipsku

Děti si na Bulharských dnech mohly vyrobit tradiční
bulharský symbol jara - marteničky

Sjezd ČSSD se v roce 2018 konal v dubnu v Hradci
Králové

Květen 2018 – Jízda králů v Bruselu
Evropským parlamentem se v květnu rozléhal zvuk
vlčnovských houslí a kolemjdoucí mohli potkat i krále. Se
svou družinou totiž do Bruselu přijel král z Vlčnova na dvě
události, které k představení tradic Slovácka připravily
poslankyně Olga Sehnalová a Martina Dlabajová. V
Evropském parlamentu představily nejenom historickou
tradici jízdy králů a zdobení krála, ale výstava ukázala i

V bulharské Sofii vystoupila Olga Sehnalová na
mezinárodní konferenci ke dvojí kvalitě potravin

propojení starých tradic s moderním designem. Krojovaný
průvod, který v ulicích Bruselu budil zaslouženou
pozornost, odvedl stovku diváků do prostor Stálého
zastoupení ČR při EU, kde program pokračoval folklórním
večerem.
Ve výboru IMCO diskutovali členové a členky nad
pozměňovacími návrhy ke zprávě Olgy Sehnalové o dvojí
kvalitě výrobků i nad předloženými návrhy k revizi práv
cestujících v železniční přepravě.
Jako zpravodajka sociálních demokratů ke zprávě
věnované interoperabilitě mýtných systémů, která
umožní používat jednu palubní jednotku k placení mýta na
celém území EU, vystoupila poslankyně na výboru TRAN.
Výbor na druhém zasedání měsíce tuto zprávu přijal a
schválil také první část balíčku mobility ohledně podmínek
pro provozování silniční nákladní dopravy v EU.
K dopravní problematice, zejména otázkám snižování
počtu úmrtí a vážných zranění na silnicích, vystoupila Olga
Sehnalová v panelové diskuzi na Mezinárodním
dopravním fóru v Lipsku. Na konferenci uvedla také
expertní diskuzní panel o vývoji v bezpečnosti silničního
provozu v EU za posledních deset let a opatřeních, která
by měla přispět k podstatnému snížení počtu obětí a
vážných zranění na silnicích v nadcházejícím desetiletí.
Dopravní bezpečnosti se věnoval také seminář o vlivu
alkoholu na bezpečnosti silničního provozu v Poslanecké
sněmovně PČR, který se konal pod její záštitou a který
poslankyně zahájila.
V Bruselu Olga Sehnalová diskutovala i se skupinou
studentů z univerzity z nizozemského Tilburgu, kteří
přijeli na studijní cestu do Evropského parlamentu.
V České republice navštívila Olga Sehnalová jediný
výrobní závod společnosti Hyundai na území EU, který se
nachází v průmyslové zóně v Nošovicích v
Moravskoslezském kraji. S vedením společnosti
prodiskutovala aktuální témata domácí i evropské agendy,
včetně problematiky snižování emisí u osobních
automobilů či očekávaných dopadů brexitu na
automobilový průmysl.
Zúčastnila se také celé řady akcí ve Zlínském a
Olomouckém kraji - mimo jiné podpořila oslavy prvního
máje v Kroměříži, Olomouci a Prostějově, které tradičně
pořádají sociální demokraté. Zahájila oblastní kolo
postupové soutěže mladých zdravotníků v Kroměříži,
zavítala na již 32. ročník Hanáckého divadelního máje v
Němčicích nad Hanou či na oslavy 15. narozenin
holešovského Střediska volného času TYMY. Nechyběla ani
na každoročním výšlapu na Bradlo, který pořádají sociální
demokraté
ze
Šumperska
jako
pokračování
prvorepublikové tradice setkávání sociálních demokratů,
či na 16. ročníku Chodníčku, přechodu Bílých Karpat
ze slovenského Vršatce do Nedašova.

V Evropském parlamentu v Bruselu představila Olga
Sehnalová tradice Slovácka a jízdu králů

Netradiční módní přehlídka v Bruselu provedla 160 lety
vývoje vlčnovského kroje a ukázala čtyři jeho varianty

Chodníček česko-slovenské vzájemnosti se uskutečnil již
pošestnácté

V Evropském parlamentu představila svou práci i
studentům z nizozemského Tilburgu

Červen 2018 – Vrcholí jednání nad zprávou o
dvojí kvalitě, startuje ta o bezpečnosti vozidel
Výbor IMCO přijal své stanovisko k revizi práv cestujících v
železniční dopravě, kam se Olze Sehnalové podařilo
prosadit řadu návrhů ve prospěch lidí s postižením.
Poslankyně také představila výsledky vyjednávání s dalšími
politickými skupinami ohledně své připravované zprávy ke
dvojí kvalitě výrobků na jednotném trhu. K tomuto tématu
vystoupila také na odborné diskuzi, kterou pod titulem
"Oba stejné?" zorganizovala v Bruselu agentura Grayling.
V Brně o něm diskutovala ve veřejné debatě s názvem
Opravdové potraviny pro všechny Evropany, v Olomouci
se mu věnovala na odborném setkání se zástupci
akademické sféry, státní správy, podnikatelů i neziskového
sektoru.
V Evropském parlamentu v Bruselu uspořádala
poslankyně ve spolupráci s Evropskou radou pro
bezpečnost dopravy (ETSC) pracovní setkání na téma
“Význam nařízení o obecné bezpečnosti pro budoucnost
bezpečnosti vozidel”, na kterém následně začala pracovat
jako dvojnásobná stínová zpravodajka sociálních
demokratů ve výborech TRAN a IMCO.
S organizací Alzheimer Europe pořádala také
představení průzkumu této organizace, který poukazuje na
významné překážky zabraňující včasnému určení diagnózy
demence napříč Evropou.
S tím, jak fungují jednotlivé instituce Evropské unie,
seznámila Olga Sehnalová další skupinu návštěvníků z
Olomouckého kraje, které pozvala do Bruselu na studijní
návštěvu. Během svého programu měli možnost
prohlédnout si kromě Evropského parlamentu také
Evropskou komisi, Radu EU a Výbor regionů. Brusel na
pozvání Olgy Sehnalové navštívila také delegace Vysoké
školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Rektor,
prorektoři, děkani i další zástupci univerzity se seznámili s
fungováním Evropské unie a diskutovali o možnostech
zahraniční spolupráce univerzity a zapojení do programů
EU.
Na půdě Hospodářské komory ČR v Praze se Olga
Sehnalová zúčastnila setkání se zástupci domácí
podnikatelské sféry.
V červnu proběhlo také vyhlášení vítězů soutěže
Spotřeba pro život, která v tomto roce přilákala
rekordních 54 studentských týmů. Vítězné týmy z
Opavska, Zlínska a Prahy pozvala Olga Sehnalová do sídla
Evropského parlamentu ve Štrasburku.
Kromě toho se poslankyně zúčastnila řady dalších akcí,
například Dětského dne v Prostějově, který připravily
Sociálně demokratické ženy, nebo Župního sletu Sokolské
župy hanácké v Bystřici pod Hostýnem. Ohledně situace ve

V květnu 2018 oslavilo holešovské středisko volného času
TYMY své 15. narozeniny

O dvojí kvalitě potravin diskutovala v Olomouci i
s Marianem Jurečkou

Dětský den v Prostějově připravily Sociálně demokratické
ženy

Do Bruselu poslankyně pozvala i delegaci Vysoké školy
báňské - Technické univerzity Ostrava vedenou rektorem
Václavem Snášelem

zdravotnictví Zlínského kraje vystoupila na odborné
konferenci pořádané ČLK ve Zlíně s názvem Zdravotnictví
Zlínského kraje – co je třeba řešit a jak?, na jejíž organizaci
se podílela.
Červenec 2018 – Přijetí zprávy o dvojí kvalitě ve
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
Prodávání výrobků pod stejnou značkou a balením, jejichž
složení se však liší v různých státech Unie, musí být
zakázáno evropskou legislativou. Poslanci výboru IMCO
hlasovali o vyjednaných kompromisech i jednotlivých
návrzích na změny a na závěr velkou většinou přijali
zprávu Olgy Sehnalové.
V Evropském parlamentu se poslankyně setkala se
skupinou českých novinářů a novinářek v rámci jejich
studijní cesty do unijních institucí.
Olga Sehnalová také převzala záštitu nad
mezinárodním šachovým turnajem mládeže, který se v
červenci uskutečnil v Bezměrově, a zúčastnila se vyhlášení
jeho nejlepších hráčů a hráček. Nenechala si ujít také
tradiční závod v lidovém triatlonu v Morkovicích.

Mezinárodní Šachový turnaj mládeže v Bezměrově se
uskutečnil pod záštitou Olgy Sehnalové

Srpen 2018 – Letní školy i cesty po regionu
Na letní škole Pedagogické fakulty Univerzity Palackého s
tématem Století proměn československé a české státnosti,
kterou již po pětadvacáté pro učitele občanské výchovy,
občanské nauky a základů společenských věd
zorganizovala Katedra společenských věd PdF UP
v Olomouci, přednášela v červenci Olga Sehnalová o
Evropské unii.
Kromě toho byl měsíc srpen zejména ve znamení cest
po regionu. Spolu s dalšími hosty vzpomínala 21. srpna v
Olomouci na umělce, publicistu, významného
polistopadového politika, představitele obnovené České
strany sociálně demokratické a dlouholetého ministra
kultury ČR Pavla Dostála, kterému byla na objektu Domu
armády odhalena pamětní deska. V Kroměříži se Olga
Sehnalová zúčastnila dožínek Zlínského kraje za účasti
ministra zemědělství Miroslava Tomana. S prázdninami se
pak rozloučila na sklonku léta v Prostějově, kde odpoledne
plné soutěží a úkolů pro děti připravily Sociálně
demokratické ženy společně s místní organizací ČSSD, i na
začátku září v Kroměříži na Bajdě a v Morkovicích, kde
program pro děti také nachystali sociální demokraté.

Září 2018 – Zprávu o dvojí kvalitě schválil celý
Parlament, vzniká zákon na ochranu zemědělců
před nekalými praktikami

Tradiční závod v lidovém triatlonu v Morkovicích si
poslankyně nenechala ujít

Na festivalu dračích lodí v Kojetíně, kde startoval i tým
ČSSD, předávala ceny vítězům

Na odborné konferenci „Zdravotnictví Zlínského kraje - co
je třeba řešit a jak?“ vystoupila ohledně situace ve
zdravotnictví Zlínského kraje

Na záříjovém plenárním zasedání ve Štrasburku hlasovali
poslanci a poslankyně v závěrečném hlasování Evropského
parlamentu o zprávě Olgy Sehnalové o dvojí kvalitě
výrobků na vnitřním trhu EU, kterou schválili velkou
většinou. Europoslanci prostřednictvím dokumentu
uznávají existenci dvojí kvality potravin, ale také například
drogistického zboží či kosmetiky, na vnitřním trhu EU. Dle
doporučení zpravodajky Sehnalové má být proto praxe
prodeje zdánlivě stejných výrobků nižší kvality v některých
evropských zemích považována za nekalou obchodní
praktiku a postavena mimo zákon. Olga Sehnalová před
závěrečným hlasováním úspěšně prosadila na plénu ještě
několik návrhů změn textu směrem k tvrdšímu postupu
vůči dvojí kvalitě. K tomuto tématu uspořádaly v září Svaz
obchodu a cestovního ruchu ČR a Rada kvality ČR na půdě
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR konferenci, jejíž
první panel Olga Sehnalová zahájila.
Na zasedání výboru IMCO předložila poslankyně několik
ustanovení k další důležité legislativě o nekalých
obchodních praktikách v mezipodnikových vztazích v
rámci potravinového řetězce, kterými mají být omezeny
neférové obchodní praktiky velkých hráčů ve vztahu k
malým zemědělcům a dodavatelům. Legislativu, která
vznikla na základě předchozí práce poslankyně Sehnalové
v této oblasti, uvítal zemědělský a potravinářský sektor i
spotřebitelské organizace.
Účastnila se také parlamentní delegace výboru IMCO
do Japonska. Delegace jednala se zástupci různých
vládních institucí, nevládního sektoru, spotřebitelských
organizací nebo byznysu a navštívila i podnik, který
zaměstnává 80 % osob se zdravotním postižením, a to
fyzickým i mentálním.
V Evropském parlamentu poslankyně připomněla
stoleté výročí od vzniku Československa, s nímž souvisí i
jubileum Českých drah. Pod její záštitou se uskutečnila
výstava „100 let spolu – železnice a republika“, která
připomněla jak historii státních drah, tak úlohu, kterou
železnice sehrála v běhu dějin republiky, i její moderní
podobu.
V září se pravidelně koná celoevropská kampaň
Evropský týden mobility, v jejímž rámci Olga Sehnalová
tradičně pořádá cyklojízdu a vycházku do okolí Kroměříže.
Cyklisté se tentokrát vypravili do Chropyně; vycházka
zavedla do železničního muzea, obnoveného historického
sportovního areálu Haná i kavárny Lorenz, kde se
návštěvníci dozvěděli životní příběh a zajímavosti o Ignáci
Lorenzovi, významné osobnosti města.
Poslankyně také besedovala se studenty Gymnázia J. A.
Komenského a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky Uherský Brod.

Na záříjovém plenárním zasedání schválil Evropský
parlament zprávu Olgy Sehnalové o dvojí kvalitě

Praxe prodeje zdánlivě stejných výrobků nižší kvality
v některých evropských zemích by podle ní měla být
postavena mimo zákon

Cyklojízda během tradičního Týdne mobility tentokrát
zavedla do Chropyně

V Evropském parlamentu se pod její záštitou konala
výstava „100 let spolu - železnice a republika“

V Kroměříži proběhl další Neslýchaně zábavný večer,
který v rámci Týdne sluchově postižených Zlínského kraje
organizuje Poradenské centrum sluchově postižených, a
jehož se Olga Sehnalová tradičně účastní.
Říjen 2018 – Za Rakouskými dny do Kroměříže
V říjnu proběhly v České republice komunální volby,
v nichž Olga Sehnalová kandidovala na třetím místě
kandidátní listiny sociálních demokratů v Kroměříži, na níž
byla opětovně zvolena zastupitelkou města Kroměříže.
Zlepšení přístupnosti cestujícím s postižením, které
Olga Sehnalová prosazovala při vyjednávání o revizi
nařízení o právech cestujících v železniční dopravě,
schválili v říjnu poslanci a poslankyně v hlavním výboru
TRAN. Její pozměňovací návrhy se týkaly zejména zkrácení
lhůt pro objednávání asistenčních služeb, které potřebují
lidé s postižením na nádraží a při nástupu a výstupu do
vlaků, což by jim výrazně zjednodušilo plánování cest.
Jako členka vyjednávacího týmu Evropského
parlamentu a zpravodajka sociálních demokratů se Olga
Sehnalová zúčastnila dalšího třístranného jednání mezi
Evropským parlamentem, členskými státy EU a Evropskou
komisí k Evropskému aktu přístupnosti, kde bránila
rozmělnění zákona ze strany členských států.
V programu výboru IMCO se objevily i další legislativní
zprávy, na nichž pracuje. Členové výboru poprvé
diskutovali legislativní návrh, jehož cílem je zvýšení obecné
bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidlech a
nechráněných účastníků silničního provozu. Na návrhu
nařízení poslankyně pracuje opět jako dvojnásobná
zpravodajka sociálních demokratů ve výborech TRAN a
IMCO. V návaznosti na svou zprávu o dvojí kvalitě
požaduje nyní Olga Sehnalová také v legislativě úplný
zákaz dvojí kvality výrobků prostřednictvím tzv. černé
listiny směrnice o nekalých obchodních praktikách.
Požaduje tedy výrazné zpřísnění a zpřesnění návrhu
předloženého Evropskou komisí.
Pod záštitou Olgy Sehnalové se v Evropském
parlamentu konalo také setkání zástupců vedení Českých
drah s českými europoslanci, aby diskutovali o současné
situaci české železnice a plánech Českých drah do
budoucna.
V Evropském parlamentu poslankyně přivítala další
návštěvnickou skupinu z České republiky, v níž přijely
Sociálně demokratické ženy, regionální organizace Roska i
výherci Bulharských dnů. Na organizování „Evropských
dnů“ se dlouhodobě podílí i Knihovna Kroměřížska, v říjnu
poslankyně její činnost ocenila mimo jiné i na setkání se
zástupci knihoven z celé EU v Evropském parlamentu.
„Rakouské dny“ pak Olga Sehnalová uspořádala
v Kroměříži od 15. do 19. října. Záštitu nad nimi převzal

Na prezentaci nových trendů v knihovnictví v Evropském
parlamentu byly zastoupeny i české knihovny

V komunálních volbách byla Olga Sehnalová znovu
zvolena do Zastupitelstva města Kroměříže

Rakouské dny zakončilo vystoupení folklorního souboru

Rakouské dny byly již 17. „Evropskými dny“, které
poslankyně v Kroměříži pravidelně pořádá

velvyslanec Rakouské republiky v ČR Alexander Grubmayr,
který do Kroměříže zavítal na pondělní slavnostní zahájení.
O společné historii a vzájemných vztazích diskutovaly i
kroměřížské osobnosti spojené s Rakouskem či profesor
bohemistiky Vídeňské univerzity, v programu nechyběly
ani tradiční výstavy, promítání filmů či vystoupení
rakouského folklorního souboru.
Listopad 2018 – Mezinárodní konference ke
spotřebitelskému vzdělávání i bohatá agenda
k právům lidí s postižením
Jak zvýšit informovanost a zlepšit vzdělávání spotřebitelů
již od školního věku řešili účastníci mezinárodní
konference ke spotřebitelskému vzdělávání dětí a
mládeže, kterou Olga Sehnalová uspořádala v Poslanecké
sněmovně PČR pod záštitou poslankyně Kateřiny
Valachové. Konference se zúčastnilo více než sto
návštěvníků, mezi nimi zástupci Evropské komise,
ministerstev školství a průmyslu a obchodu ČR i SR, stejně
jako zástupci vzdělávacích a spotřebitelských organizací
Finska, Slovenska a České republiky a odborná veřejnost.
Na základě výstupů z této konference zaslala Olga
Sehnalová osobní dopis ministryni průmyslu a obchodu a
také děkanům všech pedagogických fakult v České
republice, ve kterém je seznámila s podněty konference
směrem ke vzdělávání budoucích pedagogů.
V Evropském parlamentu v Bruselu Olga Sehnalová
uspořádala výstavu věnovanou aplikovaným pohybovým
aktivitám lidí se speciálními potřebami, převážně se
zdravotním postižením. Na výstavě své aktivity, pomůcky
a novinky ze světa sportu přizpůsobeného osobám se
speciálními potřebami představili zástupci Centra APA nejvýznamnějšího evropského centra v tomto oboru
působícího na Univerzitě Palackého v Olomouci. Právům
lidí s postižením se věnovaly také dvě konference, které
poslankyně v Parlamentu organizovala. Tématem první z
nich byla tzv. evropská karta zdravotního postižení, která
by lidem s postižením umožnila využívat různých
kompenzací v zahraničí. Do projektu, který funguje zatím
zkušebně v několika zemích, by se v budoucnu mohla
zapojit i Česká republika. Druhá se věnovala zlepšení
přístupnosti digitálního prostředí lidem s postižením.
Europoslankyně při této příležitosti předala ocenění
vítězce EDF-Oracle stipendia pro studenty s postižením,
kteří studují obory jako počítačová věda či počítačové
inženýrství. Vítězný projekt vybrala porota, jejíž byla
poslankyně členkou, a spočíval ve vytvoření počítačového
programu usnadňujícího učení dětí s autismem. O tom, co
Evropský parlament dělá pro osoby se zdravotním
postižením, hovořila poslankyně i na besedě

Sté výročí vzniku Československa si Olga Sehnalová
připomněla v Kroměříži

V Evropském parlamentu uspořádala setkání zástupců
vedení Českých drah s českými europoslanci

O spotřebitelském vzdělávání dětí a mládeže diskutovali
účastníci konference, kterou Olga Sehnalová pořádala
v Poslanecké sněmovně PČR

Směrnice o aktualizovaných pravidlech pro elektronický
výběr mýtného, kterou Olga Sehnalová vyjednávala,
zjednoduší platbu mýtného v EU

v Otrokovicích na pozvání Národní rady osob se
zdravotním postižením ČR.
Dohodou mezi Evropským parlamentem, Radou a
Komisí skončila vyjednávání o aktualizovaných pravidlech
pro elektronický výběr mýtného, kde Olga Sehnalová
vyjednávala jménem sociálních demokratů. Směrnice
zjednoduší platbu i vymáhání mýtného napříč státy EU.
Dohodnutý text byl definitivně schválen na listopadovém
plenárním zasedání Evropského parlamentu.
O tématech dvojí kvality značkových výrobků,
zemědělské politice EU i o plýtvání potravinami mluvila
Olga Sehnalová na besedě centra Europe Direct „Jak se
nám vaří z Made in EU potravin“ v Kroměříži. Do
Štrasburku zavítali dva ze současných sociálně
demokratických ministrů vlády ČR, Miroslav Toman a
Tomáš Petříček, se kterými poslankyně hovořila o
aktuálních prioritách ČR v rámci EU.
V Bruselu i v ČR debatovala poslankyně se studenty - ať
již se jednalo v Bruselu o skupinu studentů z univerzity v
nizozemském Tilburgu či v ČR ve Zlíně o studenty
Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové
zkoušky. Do Brna zavítala na diskuzi se studenty dokonce
třikrát - na pozvání spolku „Mladí demokraté“, na setkání
se studenty moravských středních a vysokých škol v rámci
simulace zasedání Evropského parlamentu a do třetice na
diskuzi v rámci projektu „EPveŠkole“ se studenty
brněnského Gymnázia L. Daňka.
Prosinec 2018 – I závěr roku byl věnován právům
lidí s postižením a dvojí kvalitě
V prosinci si celý svět připomínal Mezinárodní den lidí se
zdravotním postižením a 70 let od přijetí Všeobecné
deklarace lidských práv, Olga Sehnalová se proto
zúčastnila několika konferencí spojených s právy lidí
s postižením. Do Prahy přijela na pozvání Institutu pro
sociální politiku a výzkum na konferenci věnovanou
nejlepší praxi v podpoře pečujících a seniorů. V Bruselu
pak zahájila mezinárodní konferenci věnovanou
přístupnosti v oblasti informačních technologií určenou
IT expertům.
V Bruselu také přivítala poslední skupinu návštěvníků
za rok 2018, mezi nimiž byli studentky a studenti
Parlamentu dětí a mládeže, vítězné školní týmy soutěže
Spotřeba pro život, Český svaz žen ze Zlínského kraje,
vítězové soutěže Evropských dnů věnovaných Rakousku a
další.
S mladými lidmi se setkala i na diskuzi „Rozhoduj o
Evropě“ v Brně, která byla určená pro středoškolské
studenty z celé České republiky a Slovenska.
Mimo oficiální program oficiálních jednání pokračovala
Olga Sehnalová ve svém úsilí o zakázání dvojí kvality
výrobků, kdy v rámci vyjednávání revize směrnice o

Aplikované pohybové aktivity si díky výstavě, kterou
poslankyně zorganizovala, mohli vyzkoušet návštěvníci
v Evropském parlamentu

„EDF-Oracle stipendium“ pro studenty s postižením předala
Olga Sehnalová vítězce ze Španělska

Svou práci představila i studentům z Tilburgu

K právům lidí s postižením uspořádala v listopadu Olga
Sehnalová dvě konference

nekalých obchodních předložila několik alternativních
návrhů možného znění zákazu a kritizovala přístup
některých členských států a zástupců průmyslu, čímž
zabránila přijetí dokumentu, který měl umožnit mj. změny
receptur výrobků na základě cenových preferencí
spotřebitelů.
Závěr roku byl také bohatý na mediální výstupy europoslankyně poskytla obsáhlý rozhovor pro server
EurActiv.cz, pro Aktuálně.cz komentovala změny
v automobilovém průmyslu a nové bezpečnostní prvky, o
jejichž zavedení se v Evropském parlamentu začíná jednat.
V deníku Právo publikovala komentář k současné podobě
vyjednávání o dvojí kvalitě značkových produktů a na závěr
roku proběhl online chat na Aktuálně.cz ohledně
nakupování zboží přes internet.
O těchto tématech také po celý rok spotřebitelům radila
internetová spotřebitelská poradna, kterou Olga
Sehnalová založila. Ohledně svých problémů s
reklamacemi, nákupy na internetu a spotřebitelskými
právy obecně se na ni může zdarma obrátit každý, poradna
má za sebou již několik set vyřízených podnětů.

V prosinci pozvala do Evropského parlamentu v Bruselu
návštěvníky ze Zlínska a Olomoucka, mimo jiné
z holešovského střediska volného času TYMY

Rok 2018 v číslech:
Ve výboru IMCO podala Olga Sehnalová celkem
163 pozměňovacích návrhů ke 12 zákonům a
usnesením, ve výboru TRAN 145 pozměňovacích
návrhů ke 13 zákonům a usnesením.

O tom, co Evropský parlament dělá pro osoby se
zdravotním postižením, hovořila na besedě v Otrokovicích

www.sehnalova.cz
@OlgaSehnalova
Olga Sehnalová, oficiální
stránka
Spotřebitelská poradna:
spotrebitel@sehnalova.cz

V Brně se na diskuzi „Rozhoduj o Evropě“ setkala se
středoškolskými studenty z celé České republiky a
Slovenska

„Evropa začíná doma“

