
UPRCHLICKÉ KVÓTY NEFUNGUJÍ,  
k Evropské unii zatím nevidím alternativu
V posledních dnech jsem odpovídal na 
řadu otázek týkajících se uprchlických kvót, 
přijetí eura, islámského terorismu aj. Pro 
Parlamentní listy jsem komentoval vystou-
pení tří vrcholných politiků. 

✱ Exprezident Klaus: Nastal čas připravit se 
na odchod z EU, protože je to jediná cesta, 
jak náš stát udržet a zachránit jako svébyt-
nou entitu. Odmítám povinné dosídlování 
naší země cizinci a přeměnu v multikulturní 
společnost nepřizpůsobivých komunit, které 
vidíme v Británii a Francii.
Zdeněk Nytra: Kvóty jsou nesmysl, jejich ne-
funkčnost vidí všichni. Zahájení řízení je další 
ukázkou odtržení Evropské komise od reality. 
Dosídlování je strašný výraz sám o sobě,  
ale když už se o něm budeme bavit, tak ho 
musíme řídit sami! Na druhou stranu i názor 
pana exprezidenta na vystoupení z EU  
je extrémní - ani v tuto chvíli nevidím  
k EU alternativu.

✱ Prezident Zeman: Teroristické útoky jsou 
dílem naší zbabělosti, která je vydávána za 
multikulturní toleranci. Často otevíráme 
náruč islámským radikálům, často mluvíme 
o toleranci vůči nim, o přizpůsobení se jejich 
kultuře, byť je tato neslučitelná s evropskou 

kulturou. Islámské radikály je třeba uvěznit 
či deportovat.
Zdeněk Nytra: Musím se přiznat, že hlav-
ně té úvodní části ne zcela rozumím. Zcela 
ale souhlasím s názorem, že ti, kteří k nám 
přicházejí a ještě očekávají naši pomoc, musí 
akceptovat naše zákony a kulturní a civilizač-
ní zvyklosti.

✱ Místopředseda vlády Bělobrádek: KDU 
–ČSL by chtěla, aby vláda přijala jiný postoj 
ke kvótám na imigranty. Domníváme se,  
že jsme to mohli udělat jako Slovensko  
a přijmout deset lidí, které bychom si uhlída-
li. Nebylo nutné spadnout do jednoho balíku 
s Polskem a Maďarskem.
Zdeněk Nytra: Bohužel typicky „české řešení“, 
tzn. podstatu problému neřeší. A ještě k tomu 
víc než pokrytecké!!! 

A ještě k doplnění citát evropského komisaře 
Avramopulose: Pro členské státy je právně 
závazné, aby nová místa nabízely alespoň 
každé tři měsíce. Co se České republiky týká, 
tak ta nová místa neslíbila od května 2015 
a nikoho nepřijala od srpna 2016. Slovensko 
a Rakousko nová místa do programu nedáv-
no nabídly.

ZPRAVODAJ 
senátora Zdeňka Nytry

červenec 2017

Senátorská kancelář 
Moje senátorská kancelář pro volební 
obvod č. 70 Ostrava-město funguje  
v Ostravě na ulici Sokolská třída 1204/8. 
Návštěvním dnem je každé pondělí  
od 11 do 16 hod. Můžete mě kontaktovat  
i mimo návštěvní den. 
Telefon: 727 852 390  
E–mail: senat.nytra@gmail.com

Najdete mě také

www. zdeneknytra.cz

facebook.com/NytraZdenek

twitter.com/zdeneknytra

www.parlamentnilisty.cz/profily/
Ing-Zdenek-Nytra-111912

S předsedou senátorského klubu ODS 
Milošem Vystrčilem na tiskovém brífinku 
senátorského klubu ODS 7. června.  
Vystoupil jsem s výhradami k novele 
zákona o kybernetické bezpečnosti: „Tento 
zákon je v současné době zhoršené bezpeč-
nostní situace a množících se hybridních 
hrozeb samozřejmě velmi potřebný. Nicméně 
přesto či spíše proto je třeba, aby byl funkční 
a neobsahoval chyby a vnitřní nelogičnosti, 
jak tomu bohužel u současného návrhu je. 
Zákon obsahuje například rozdílné sankce 
u stejného přestupku, což znamená, že daný 
přestupek nelze sankcionovat.“ 

S místopředsedou Senátu Jaroslavem Kube-
rou (ODS). Oba jsme v lednu spolupode-
psali ústavní stížnost 20 senátorů žádajících 
zrušení některých paragrafů tzv. protiku-

řáckého zákona. „Zákaz kouření je v tomto 
případě spíš vedlejší aspekt, hlavní problém 
vidím v přenesení odpovědnosti každého z nás 
na jinou osobu, v tomto případě hostinského,“ 
řekl jsem tehdy pro Parlamentní listy.

A praxe to potvrzuje! Tzv. protikuřácký 
zákon „vyhání“ kuřáky ven před restaurace. 
Tam mnozí také popíjejí a hlasitě se baví. 
Podobně je to na předzahrádkách. Pokud 
budou hosté rušit noční klid a například 
sousedé zavolají státní nebo městskou 
policii, problém bude mít hostinský. Hrozí 
mu pokuta nebo přestupkové řízení, protože 
provozovatel pohostinství odpovídá za to, že 
hosté jeho podniku nebudou rušit okolí.



JARNÍ SCHŮZE SENÁTU OD DUBNA DO ČERVNA
Šestá schůze  
a cesta do Budapešti
Na dubnové schůzi Senátu (19. a 20. 4.) jsem 
dvakrát vystoupil v rozpravě a z 51 hlasování 
jsem se zúčastnil pouze dvaceti. Jako člen 
senátní delegace jsem totiž odcestoval do 
Budapešti k jednáním o migraci a bezpeč-
nostní situaci v EU. 

S předsedou Senátu Milanem Štěchem a ko-
legy Zuzanou Baudyšovou a Pavlem Štohlem 
při setkání s László Kövérem, předsedou 
maďarského parlamentu. Při dubnových jed-
náních v Budapešti jsme zastávali stanovisko, 
že Maďarsko má mít možnost řešit problémy 
s migranty po svém.

Z dubnové schůze považuji za důležitou 
novelu zákona, která zavádí tzv. otcovskou 
dovolenou a proplácení stoprocentní nemo-
censké pro dobrovolné hasiče a záchranáře, 
pokud onemocní kvůli zásahu, a upravuje 
podmínky pro dosažení sirotčího důcho-
du. Na něj by mělo nově dosáhnout více 
dětí. Polemiku vyvolalo zavedení otcovské 
dovolené, coby nástroje ke zvýšení porod-
nosti. Ve svém vystoupení jsem na toto téma 
řekl: „Chtěl bych poděkovat panu předsedovi 
Senátu za to, že on jediný tu otcovskou ozna-
čil za odměnu, ne za sociální dávku, za něco, 
co podporuje porodnost. Protože pochybuji, 
že budu cílit – já už tedy asi ne, ale ti mladší 
– že za devět měsíců, plus dejme tomu ještě 
šest týdnů, si můžu vybrat týden dovolené.“

Velmi diskutabilní programový bod schůze 
se týkal registru smluv. Sněmovna jej totiž 
doplnila spoustou výjimek, takže podle kriti-
ků pozbýval smyslu. Projednávání zákona 
předcházela i nátlaková kampaň „Rekon-
strukce státu,“ která „oslovila“ i mne. Na 
billboardu se mě sugestivně ptali: Staví se 
senátor Nytra proti korupci? 

Ve svém vystoupení jsem se tedy zaměřil na 
tři témata:
1.  Zveřejnění smluv prý prospěje konkurenci
2.  Lze se odvolávat při nezveřejnění smlouvy 

na obchodní tajemství
3. Je kampaň Rekonstrukce státu férová? 
K tomu jsem řekl (záznam všech vystoupení 
v Senátě je na www.senat.cz po zadání jména 
senátora): „Jenom upozorním na pár omylů. 
Konkurence už nic hledat nemusí, protože 
někteří z nás už viděli software, který umí 
vyhodnotit registr smluv a je možná dokonce 
nabízen i konkurenci s výsledky těch již uve-
řejněných smluv.

Odvolání na obchodní tajemství je hezké, 
ale aby bylo naplněno, musí splňovat sedm 
znaků, a to není vždycky jednoduché, jak nás 
přesvědčil například na jednání výboru pan 
ředitel Budvaru. Dále: v podstatě je tady kon-
flikt dvou zákonů, kdy členové statutárních 
orgánů jsou povinni hospodařit u státních 
podniků s péčí řádného hospodáře. Dostávají 
se do přímého konfliktu s tím, když se zve-
řejní smlouvy a nějaká újma jejich podniku 
nastane.

Pochopitelně nemám vůbec nic proti zveřej-
ňování smluv. Chci se pozastavit nad jednou 
věcí: na billboardech se tvrdí, že poslanci 

nechali a my možná necháme zmizet  
150 miliard korun z dohledu veřejnosti.  
To přece vůbec není pravda, nebo nemusí být 
pravda. Každý ze subjektů, který by eventu-
álně dostal výjimku, tak má svého zřizovatele 
nebo minimálně dohlížitele ve veřejné sféře, 
počínaje ministerstvem, kraji, případně 
obcemi.“

Na dvou schůzích se senátoři zabývali  
celkem 60 jednacími body. Téměř polo-
vinu (29) tvořily návrhy zákonů. Senátoři 
22 z nich schválili, čtyři vrátili Poslanecké 
sněmovně s pozměňovacími návrhy, 
jeden návrh zákona zamítli a ke dvěma 
nepřijali žádné usnesení.

Sedmá schůze:  
nové občanky zdarma
Senát schválil novelu zákona, která umožní 
plošné vydávání občanských průkazů s kon-
taktním čipem a identifikačním certifikátem 
zdarma. Jako zpravodaj Výboru pro územní 
rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 
jsem doporučil jeho schválení se slovy „lépe 
takový zákon než žádný.“ Proč? - „Je škoda, 
že souběžně s tímto zákonem nejde zákon  
o elektronické identifikaci.“ 
Takže si musíme počkat (odhadem 2 roky), 
než nastane následující situace: Pokud bude 
chtít občan využít nějakou online službu, 
která nabízí možnost vzdáleného přihlášení, 
jednoduše vloží občanský průkaz do čtečky 
čipových karet a zadá identifikační osobní 
kód. Pak už stačí udělit souhlas  
s poskytnutím konkrétních údajů, které 
služba vyžaduje.
K zákonům, k nimž Senát přijal pozměňova-
cí návrhy, patřila novela zákona o pedago-
gických pracovnících, která by měla zavést 
pro učitele kariérní řád. Rozsáhlé kritice 
senátoři podrobili novelu stavebního zákona  
a s řadou pozměňovacích návrhů zákon vrátili 
Poslanecké sněmovně k dalšímu projednání.

Více zpráv z jednání Senátu na http://
www.zdeneknytra.cz/senat/zpravy-ze-senatu



Lékař Pavel Čermák je od listopadu 2016 asistentem senátora za 
volební obvod č. 70 Ing. Zdeňka Nytry. V této pozici působí pře-
devším jako konzultant pro oblast zdravotnictví.

✱ Na jakých základech musí stát naše zdravotnictví?

P. Čermák: Představme si zdravotnictví jako trojnožku, kdy jednou 
nohou je dostupnost, druhou kvalita a třetí finanční efektivita.  
A záleží na tom, jak která noha je pevná. Pouze na dvou či jedné se 
stát nedá.
Velkou předností českého zdravotnictví je dobrá dostupnost zdravot-
ní péče a rovnost v přístupu k ní. Nicméně již dnes panují obavy, zda 
je při současném nastavení financování naše zdravotnictví  
v dlouhodobějším horizontu udržitelné. Dnes se na české zdravot-
nictví vydává 7,8 procenta HDP, což je pod celoevropským průmě-
rem, který činí 9,9 procenta HDP (v Německu je to 11,1 procenta  
a v Rakousku 10,4 procenta). Vlivem stárnutí populace se výdaje bu-
dou stále zvyšovat a přitom stále menší procento obyvatelstva bude 
pracovat a odvádět zdravotní pojištění. V roce 2014 šlo 84 % výdajů 
na zdravotnictví z veřejných rozpočtů (to je 4. nejvyšší podíl v EU), 
což je mimo jiné dáno i nízkou spoluúčastí ze strany pacientů. Veřej-
né rozpočty však v budoucnu jen stěží zajistí financování zdravotní 
péče v současné šíři a kvalitě. 

✱ V čem vidíte řešení do budoucna?

P. Čermák: Řešení je známé: efektivně, bez plýtvání, hospodařit  
s existujícími prostředky a získat dodatečné finanční zdroje - v tom 
je zahrnuta například i konkurence mezi zdravotními pojišťovnami 
a spoluúčast pacientů. Zavedení spoluúčasti, která musí být přesně 
definována, bude mít za následek i vyšší tlak na kvalitu poskytova-
né péče (když platím, požaduji co nejkvalitnější služby).V žádném 
případě však nesmí být omezena dostupnost zdravotní péče.

✱ V Senátě se již projednávaly některé zdravotnické zákony.  
Jaké bylo Vaše, potažmo senátorovo stanovisko k nim?

P. Čermák: Z aktuálních návrhů se jedná o zákon o podmínkách 
získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnic-
kých povolání a zákon o specifických lékařských službách.
Novela je zásadní pro děti s poruchou autistického spektra. Pro tyto 
děti má obrovský význam legislativní ukotvení nových nelékařských 
zdravotnických profesí - behaviorální analytik, asistent behaviorální-
ho analytika a behaviorální technik. Výrazně se tak zlepší péče i léčba.

Pokud jde o diskutabilní čínskou medicínu, dodnes scházela re-
gulace, pravidla a dohled nad touto metodou, což současný zákon 
nyní řeší. Ale také by zde měla být podmínka, aby se pacient k této 
metodě dostal indikovaně – byl by vyšetřen podle klasické medicíny, 
aby bylo jasně stanoveno, že nedojde k žádnému zanedbání regulérní 
klasické péče, pokud by se pro čínskou medicínu rozhodl. 

✱ Sněmovna i Senát přijaly zákon o zastropování důchodového 
věku - je to 65 let pro muže a ženy v roce 2035.

P. Čermák: Podle mého názoru je to jen pustá politická proklamace, 
neboť zákon zároveň stanoví, že se věk bude průběžně revidovat. 
Je to dáno stále se zlepšující lékařskou péčí, která prodlužuje roky 
života. Nárůst počtu lidí pracovně aktivních i ve vyšším věku je však 
současně doprovázen poklesem lidí v produktivním věku  
(rodí se méně dětí).

Fixace důchodového věku je dnes pouze formální záležitostí, a proto 
jsem poradil svému senátorovi, aby na tento fakt důrazně upozornil. 

✱  A otcovská dovolená?

P. Čermák: To je samozřejmě sociální opatření, pochybuji, že přinese 
zvýšení porodnosti. Z medicínského hlediska postrádá smysl.

✱ Zdeněk Nytra je senátorem za volební obvod Ostrava-město.  
Co tento volební obvod v příštích letech musí ve sféře zdravotnictví 
bezodkladně vyřešit?

P. Čermák: Klíčovou záležitostí je Městská nemocnice Ostrava. Zde 
je plánováno uvolnit z města 2,5 mld. korun k jejím dalšímu rozvoji. 
V minulosti se nemocnice potýkala s různými problémy a podle 
mého názoru střídání ředitelů v krátkých časových intervalech není 
řešením. Doufejme, že nový management v úzké spolupráci s měs-
tem zvládne problémy přetrvávající z minulosti a stabilizuje situaci.

Asistent senátora Pavel Čermák:

BEZPLATNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 
JE CESTOU DO PEKLA

MUDr. Pavel Čermák, Ph.D. vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity 
Palackého v Olomouci. Už více než 20 let vede moderní kliniku pro 
léčbu neplodnosti GYNCENTRUM Ostrava, zároveň pracuje jako Se-
nior Consultant na soukromé klinice v irském Dublinu. Od roku 2012 
se angažuje v ODS, v současné době je mj. místopředsedou Oblastní 
rady ODS Ostrava. Je ženatý, má dvě dospělé děti. Jeho oblíbené motto: 
„Vize bez realizací jsou pouhými halucinacemi“ (Sigmund Freud).

Kdo je asistent senátora
Podle Slovníku pojmů z parlamentní praxe (www.senat.cz) je 
asistent senátora „osoba, která pomáhá senátorovi zvládnout 
jeho práci“. Většinou asistent pomáhá při shromažďování 
podkladů a zpracování materiálů na zasedání Senátu  
a jednání výborů, provádí analytické práce a zajišťuje odbor-
ná stanoviska, komunikuje s občany a účastní se práce  
v senátorské kanceláři ve volebním obvodě senátora.

Vysvětlil jsem svému senátorovi, že zákonem se podstatně zjed-
nodušují podmínky pro výkon povolání nelékařských pracovní-
ků, zvláště zdravotních sester. Vyzdvihl jsem možnost vykoná-
vat povolání praktické sestry bez odborného dohledu, zrušení 
povinnosti sester mít vysokoškolské vzdělání - k jejich práci jim 
bude stačit maturita, zavedení dětské sestry jako základního 
oboru, zrušení dosavadního systému celoživotního vzdělávání 
vázaného na kreditní systém a řešení postavení farmaceutů ze 
Slovenska.

Na podkladě nejen výše uvedených důvodů (které jsem ovšem 
považoval za klíčové) jsem proto senátorovi Zdeňku Nytrovi 
doporučil, aby zákon podpořil.



Radní splnili slib: Bartovice 
zůstanou bez kasina
Radní městského obvodu Radvanice a Bar-
tovice odmítli nabídku loterijní společnosti 
Bonver, která se týkala provozování kasina 
v bartovickém Společenském domě. Splnili 
tak slib daný občanům na veřejné debatě, na 
které se jasně ukázalo, že obyvatelé Bartovic 
si kasino nepřejí. Rada současně vyhlásila 
nový záměr k pronájmu objektu.

Černá louka bez fakulty
Zastupitelstvo města Ostravy schválilo 
v březnu Akční plán, který obsahuje  
68 strategických projektů za více než  
27 miliard korun. „Některé projekty oživí 
centrum,“ psala dubnová Ostravská radnice. 
„Mezi ně patří výstavba nové Fakulty umění 
Ostravské univerzity na Černé louce.“ 
Květen - a všechno je jinak: „Fakulta umění 
tam nebude. Ukázalo se, že univerzita shání 
i pozemky pro Centrum zdravého pohybu. 
Bylo by rozumné, aby obě budovy sousedily, 
ale na Černou louku se nevejdou. Radní 
města proto navrhli darovat univerzitě 
vhodné pozemky mezi Divadlem Antonína 
Dvořáka a řekou, “ prohlásil primátor Tomáš 
Macura (ANO).
„Miliardová investice se realizovat nebude, 
stačit musí 25 miliónů Kč na opravy komu-
nikací a výsadbu zeleně. Vysadíme tam  
86 stromů, 2 500 keřů, 300 trav a kapradin, 
ale i 3 100 trvalek a 16 300 cibulovin,“ vy-
světluje náměstek primátora Riger.
 „Původního záměru se nevzdáváme. Nejpr-
ve však pro něj musíme mít investory,“ říká 
nyní primátor Tomáš Macura.

Cena Olgy Havlové  
putovala do Vítkovic
Cenu Olgy Havlové za rok 2017 obdržela 
Naděžda Nováková, předsedkyně neziskové 
organizace Roska Ostrava, za dlouholetou 
práci ve prospěch osob s roztroušenou 
sklerózou.
Naděžda Nováková pochází ze Šenova neda-
leko Ostravy. Vychodila tam základní školu, 
absolvovala tříletý obor elektromechaničky 
a posléze pracovala v oboru na Nové Huti 
Ostrava. Z důvodu onemocnění roztrouše-
nou sklerózou v roce 2004 práci ukončila. 
S Roskou Ostrava spolupracuje už od roku 
1999. Vedle práce v MS Centru Roska dob-
rovolnicky organizuje zájezdy, rekondice, 
semináře, a stále vymýšlí nové aktivity. Mezi 

její největší projekty patří vzdělávací kon-
ference, která se každoročně koná v lázních 
Klimkovice a je jednou z největších akcí pro 
pacienty s roztroušenou sklerózou v ČR. 
Roska Ostrava sídlí v Ostravě-Vítkovicích.

Stará Ves slavila 750 let
Nejen Ostrava oslavuje letos 750. výročí své 
existence - přesněji řečeno od první písemné 
zmínky, kterou je záznam v závěti olo-
mouckého biskupa Bruna ze Schauenburku 
datovaný 29. listopadu 1267.

Mezi zeměpisnými názvy této závěti figuruje 
i ves nebo úvoz jménem Brunenswerde, 
který je spojován s dnešní Starou Vsí nad 
Ondřejnicí. Osmnácté Staroveské obecní 
slavnosti 2. a 3. června obsahovaly také 
„jízdu kole obila,“ což je obnovení dávného 
obyčeje, při němž jezdci na koních a bryč-
ky objíždějí „veškeré hranice staroveske“.  
Jízda je přerušena několika zastávkami, na 
nichž zazní „slovo vrchnosti k poddaným“ 
spojené s vyplácením selských synků. 
V současnosti má Stará Ves více než 2 600 
obyvatel, administrativně je spojena s osa-
dou Košatka a přísluší do senátního volební-
ho obvodu č. 70.

Marmeláda z Václavovic 
oceněna v Londýně 
World´s Original Marmalade Awards 2017 
je mezinárodní soutěž, která každoročně 
uděluje svá ocenění. Letos se do ní přihlásila 

se čtyřmi druhy marmelád paní Alena Me-
lišová z Václavovic a všechny byly oceněny! 
Stříbrnou medaili za druhé místo získala 
kombinace marmelády pomeranč a dýně, 
další obdržely bronz. Do soutěže přišly  
z celého světa tisíce vzorků. 

Paní Melišová vyrábí své marmelády v ro-
dinné manufaktuře, většinu surovin (ovoce, 
zelenina) pěstuje na rodinné farmě, bylinky 
sbírá v okolí Dolského potoka a v Besky-
dech. Citrusové plody pochopitelně kupuje, 
podmínkou je jejich bio kvalita, stejně 
tak jako některé přísady, např. bílý rum či 
portské. Její nejoblíbenější marmeládou je 
jahodová s vanilkou, ale většinu produkce 
tvoří klasika. Hlavní zásadou je nepoužívání 
chemických konzervantů a barviv.
„Návrat ke kořenům,“ jak se nazývá její 
produkce, nabízí paní Alena Melišová ve své 
prodejně zdravé výživy na Bendlově ulici  
v Mariánských Horách.

Heřmanická Dobrá v(úle)
Náš 70. senátní obvod zahrnuje i Věznici
Heřmanice (Slezská Ostrava). Dva vězni 
- Kamil a David - se zde zapojili do celore-
publikového projektu Dobrá v(úle) a pod 
dohledem zkušeného včelaře a pedagoga 
chovají včely. Med by měl najít využití napří-
klad v tamější vězeňské kuchyni i sloužit
jako zajímavý suvenýr. Prostřednictvím strá-
nek denik.cz se lze zapojit do diskuze  
o jeho názvu.

Více zpráv ze 70. obvodu na http://www.
zdeneknytra.cz/obvod/zpravy-z-obvodu

OBVOD Č. 70
kaleidoskop

Ostravské hlavní nádraží 
bezbariérové
V úterý 20. 6. bylo po několika letech 
slibů a deseti měsících stavebních prací 
zprovozněno 6 nových výtahů. Cestující 
s kufry, kočárky i berlemi se tak konečně 
dočkali důstojného a hlavně pohodlného 
přístupu z hlavní budovy k nástupištím. 


