
SOUČASNÁ EU JE VZDÁLENÁ NAŠIM PŘEDSTAVÁM
„Určitě se dá souhlasit s tím, že v nás mnoho 
temného z naší minulosti zůstalo,  ale taky 
současná Evropská unie je dost vzdálená 
našim představám, resp. efektivnímu fungo-
vání. Takže problém je na obou stranách,“ 
tak zní má odpověď na dotaz Parlamentních 
listů, co soudím o následujícím tvrzení Karla 
Schwarzenberga k vzestupu euroskepticismu 
a odporu k imigraci: „Domnívali jsme se, 
že si lidé vezmou z komunistické éry lepší 
lekci... mnoho z naší temné minulosti v nás 
ale zůstalo.“

Co Vy na to? – Parlamentní listy (PL) mi 
položily další dotazy:
✱ PL: Německý ministr vnitra řekl, že chce 
prosazovat jednotnou přistěhovaleckou po-
litiku pro celou EU, která mj. má obsahovat 
sjednocený základ pro dávky pro imigranty. 
Co o tom soudíte?
Zdeněk Nytra: To nebude tak jednoduché, 
jak si pan ministr představuje. Nejprve by 
musel srovnat výkonnost ekonomik, mzdy, 
sociální dávky pro občany. A že se to nedaří, 
vidíme v Eurozóně na příkladu Řecka a jiných 
států. Ale je před volbami…

✱ PL: Zeman v reakci na to, že Evropský 
soudní dvůr odmítl žalobu Maďarska  

a Slovenska na uprchlické kvóty, řekl: EU 
nás pod výhrůžkou sebrání dotací bude 
nutit, abychom přijali několik tisíc muslim-
ských imigrantů… Nesmíme se hrbit, neměli 
bychom si nechat vyhrožovat. Kdyby bylo 
nejhůř, je vždy lepší vzdát se evropských 
dotací, než sem pustit imigranty.
Zdeněk Nytra: Prezident naznačuje sou-
vislost mezi rozhodnutím soudu a názorem 
politické reprezentace, což je velice nebezpeč-
né. Na druhou stranu naprosto souhlasím 
s nehrbením hřbetu, jsme ještě stále suverén-
ním státem.

✱ PL: Senátor Čunek nazval pochod homo 
Prague Pride pochodem smrti pro Evropu 
a naši civilizaci. Dle něj bychom neměli do 
soukromí homosexuálních jedinců zasa-
hovat, ale v žádném případě je nemáme 
podporovat. Stát by měl podporovat rodiny, 
které tím, že mají děti, vytváří budoucnost 
národa.
Zdeněk Nytra: Nemám tak vyhrocený názor 
jako senátor Čunek. Umím si představit, že by 
dvě osoby stejného pohlaví mohly adoptovat 
děti, je to pro ně lepší než děcák. Jinými slovy, 
jsem pro plnohodnotný svazek, jen by se ne-
měl nazývat manželstvím. Kdybychom našli 
jiný termín, bylo by to pro mě přijatelnější.

ZPRAVODAJ 
senátora Zdeňka Nytry

říjen 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

Přehrada Slezská Harta za krásného slu-
nečného počasí 26. srpna: byl jsem členem 
posádky Mo(u)drých ptáků v závodech 
dračích lodí. A uspěli jsme!

Dny NATO v Ostravě 2017. - Společenské setkání proběhlo v aule Gong. Zdravím se se Zbyň-
kem Pavlačíkem, CEO spolku Jagello, který je hlavním organizátorem Dnů NATO. Přihlížejí 
moravskoslezský hejtman Vondrák a jeho choť Marcela. Vpravo setkání s bývalými kolegy - 
hasiči - na mošnovském letišti.



PRÁZDNINOVÉ SCHŮZE SENÁTU ČERVENEC-SRPEN
Osmá schůze:  
vydírání časem
Na dvoudenní červencové schůzi (19.-20. 7.)  
jsme projednali 57 tisků. Mimo jiné jsme 
schválili vyšší daňové úlevy pro dárce krve  
a kostní dřeně, možnost kontrolorů České 
obchodní inspekce používat skrytou identitu, 
zákaz kožešinových farem v České republice 
či navýšení dávek při dlouhodobé nemoci.

V diskuzi s kolegou Vystrčilem a dalšími 
členy klubu ODS v přestávce zasedání.

Kožešinové farmy (v Česku jich funguje 9  
a chovají kolem 20 tisíc zvířat) skončí 
v lednu 2019. „Místo, aby se došláplo na ty, 
kteří nedodržují normy pro chov kožešinových 
zvířat na farmách, ruší se celé odvětví. A byz-
nys se přesune do zahraničí, třeba do Polska 
či Dánska. A tam chovají v klecích milióny 
zvířat.“ To byly moje připomínky k novele 
zákona, která zakazuje „chov a usmrcování 
zvířat výhradně nebo převážně za účelem 
získání kožešin“. Týká se pouze lišek a norků, 
nikoli například králíků nebo nutrií. Norma 
přiznává provozovatelům farem nárok na 
kompenzace od státu za rušené chovy – stát 
má vyplatit asi 50 milionů Kč.

Zatímco jsem novelu zákona o zákazu ko-
žešinových farem podpořil, u vládní novely 
zákona o elektronických komunikacích jsem 
byl jedním ze 7 senátorů, kteří hlasovali 
proti. Novela řeší mj. přechod na televizní 
vysílání v novém standardu DVB-T2. Tato 
změna má stát diváky asi pět miliard korun 

za nákup nových televizních přijímačů nebo 
set-top boxů. A vyvolává řadu dalších otaz-
níků, například v části týkající se mobilních 
operátorů. Nicméně mě a další kolegy, kteří 
vystoupili na ochranu spotřebitelů, premiér 
Sobotka nazval na twitteru lobbisty.

A co mají novely o zákazu kožešinových 
farem a elektronických komunikacích 
společného? – Jde o vydírání časem. Zákon 
přijatý Poslaneckou sněmovnou totiž musí 
být v Senátě projednán (přijat nebo odmít-
nut) v jednom volebním období. Jinak je zá-
kon třeba ve Sněmovně předložit znovu, ve 
třech čteních, což je proces mnoha a mnoha 
měsíců. A současné volební období Sněmov-
ny končí v říjnu… Proto jsem v rozpravě 
k zákonu o elektronických komunikacích 
řekl: „Jsme vydírání časem. Jde o tak důležitý 
zákon a my ho musíme projednat v podobě, 
ve které nám byl předložen, bez jakýchkoliv 
změn. Kdyby tam byl sebevětší nesmysl, my to 
prostě musíme přijmout, protože je potřeba.“ 
A platí to i o dalších zákonech.

Devátá schůze:  
17 schválených zákonů
Senát 16.–17. 8. postupně schválil novelu 
zákona o veřejném zdravotním pojištění, 
novelu zákona o pojistném na veřejné zdra-
votní pojištění a novelu zákona o nemocen-
ském pojištění. Děti a důchodci nad 65 let 
věku tak budou mít nižší doplatky za léky, 
stát navýší platbu za státní pojištěnce a lidé, 
kteří budou chtít pečovat o těžce nemocné 
příbuzné, budou moci čerpat až tříměsíční 
ošetřovatelské volno a pobírat přitom 60 % 
svého příjmu. 

Právě tato část novely zákona o nemocen-
ském pojištění má svá úskalí, což kritizují 
hlavně zástupci Hospodářské komory: Ošet-
řovatelské volno vyjde státní rozpočet ročně 
zhruba na 1,84 miliardy korun. O dalších 
přibližně 242 milionů by přišel systém veřej-
ného zdravotního pojištění. Firmy přijdou 
ze dne na den o pracovníka, přičemž není 
jasné, jak dlouho bude volno na ošetřování 

příbuzného využívat. Návrh tak vytváří na-
prosto nepředvídatelné a nestabilní prostředí 
pro zaměstnavatele. Nemocní budou čerpat 
de facto dvě dávky současně. Kromě dlouho-
dobého ošetřovného, které by bylo vypláce-
no příbuznému, který se o ně stará, by měli 
nárok také na příspěvek na péči. To může 
vést k zneužívání dávky.

Spolu s kolegy z ODS jsem podpořil zákon, 
po němž léta volala společenství vlastníků 
v bytových domech. Návrh vzešel ze Senátu 
a iniciovala ho senátorka Jitka Seitlová. Díky 
němu posílí práva poctivých vlastníků bytů 
proti neplatičům příspěvků na správu domu. 
Společenství vlastníků bytů získají přednost-
ní právo na aspoň částečnou úhradu pohle-
dávek na příspěvcích při nuceném prodeji 
bytů dlužníků. Novela se týká občanského 
soudního řádu, zákona o veřejných dražbách 
a insolvenčního zákona. Předpokládá, že po-
hledávky související se správou domu budou 
uspokojovány přednostně až do desetiny 
výtěžku z prodeje bytu.

S Jaroslavem Kuberou na tiskovém briefin-
gu senátorského klubu ODS 19. července. 
Varoval jsem před nedostatečným zajištěním 
financí pro příslušníky bezpečnostních sbo-
rů: „Není jasné, zda bude dost peněz na růst 
platů například hasičů. Bojím se, že k navýše-
ní platů dojde jen na papíře, což by byla velká 
chyba. Tito lidé odvádějí naší zemi maximum 
a zaslouží si férové ohodnocení.“

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



Ing. Miroslav Svozil, asistent senátora Zdeňka Nytry, je porad-
cem a konzultantem pro průmyslové firmy a členem správní 
rady Agentury pro regionální rozvoj.

Vystudoval obor systémové inženýrství na VŠB-TU. Do roku 
2001 působil jako vedoucí útvaru informatiky Koksovny NH  
a posléze Nové huti, poté se stal náměstkem primátora měs-
ta Ostravy pro ekonomiku a finance. V letech 2006–2010 
byl starostou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 
2012–2013 poradcem předsedy vlády pro průmysl. 

KAM PŮJDOU MILIARDY 
V PROGRAMU RESTART?
Ptáme se Ing. Miroslava Svozila, poradce senátora  
pro oblast ekonomiky a veřejné správy

Začátkem července vláda oznámila, že na hospodářskou restruktu-
ralizaci Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje půjde 
v příštích třech letech zhruba 42 miliard korun. 6 miliard ještě 
letos, kolem 11 miliard v příštím roce a přes 25 miliard v roce 2019.

✱ Mohou tyto prostředky výrazně změnit situaci?
MS: Dlužno říci, že reálné navýšení proti současným plánům činí 
cca 19 mld. Kč, protože zbývající částka je alokována již ve státním 
fondu dopravní infrastruktury.

✱ Takže zbývá cca 23 miliard. Kam s nimi?
M. Svozil: Program Restart (tak se oficiálně nazývá) zahrnuje 
65 opatření. Patří k nim například podpora modernizace firem, 
start-upů, regenerace brownfieldů, starých průmyslových areálů, 
které nejsou využívány, výzkum a vývoj a výzkum pro průmysl 
4.0 (pozn. red. - Průmysl 4.0, také Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová 
revoluce je označení pro současný trend digitalizace, s ní souvise-
jící automatizace výroby a změn na trhu práce). Dále investice do 
životního prostředí (sanace ekologických škod po těžební a prů-
myslové činnosti) a do dopravní infrastruktury a veřejné správy. 

✱ Kdo se podílel na programu Restart?
M. Svozil: První verzi projektu představil vládní zmocněnec doc. 
Jiří Cienciala na setkání s vedením kraje a jeho reprezentanty 
v parlamentu v lednu roku 2017. Tam byl i senátor Zdeněk Nytra. 
Tehdy byla dána možnost prvotní verzi připomínkovat.
Za naši senátní kancelář byla navržena následující doplnění: 
Oblast vědy a výzkumu – spoluúčast státu na realizaci Moravsko-
slezské vědecké knihovny a alokace Technologické agentury ČR 
(nebo aspoň její části) v Ostravě, Oblast podnikání a investoři 
– spoluúčast státu na realizaci průmyslové zóny Hrušov, Oblast 
infrastruktura – ta nebyla vůbec konkretizována; navrhli jsme 
rekonstrukci železničního uzlu Ostrava-hlavní nádraží na II. že-
lezničním koridoru, revitalizaci trati Ostrava – Frýdlant - Frenštát 
na rychlost 160 km/hod a trati Studénka – Kopřivnice - Frenštát; 
ze silnic pak obchvat Opavy a tah Opava - Bruntál, severní spoj 
v Ostravě a dálnici na Slovensko. Nad všechny oblasti jsme dopo-
ručili alokaci některých centrálních státních institucí do Ostravy, 
zejména ty s vazbou na průmysl (Energetický regulační úřad, 
Báňský úřad, TAČR).

✱ Byly tyto připomínky akceptovány? 
M. Svozil: Finální verze projektu Restart byla představena na vládní 
konferenci, na níž jsem reprezentoval Senátní klub ODS. V nové verzi 
materiálu je obsažena drtivá většina dopravních opatření, ostatní nikoliv. 
Na diskusi zbyl velmi malý prostor, přesto jsem otevřel problematiku 
hlavního nádraží i rekonstrukci samotné výpravní budovy, dokončení 
Vědecko-technologického parku v Ostravě a přislíbenou rekonstrukci 
budovy Ekonomické fakulty VŠB-TU. Mé připomínky jsou součástí 
zápisu z vládní konference, takže uvidíme, jaký budou mít úspěch.

✱ Znamená to, že dojde k obsahovým změnám?
M. Svozil: Vláda Restart schválila s tím, že každý rok k 31. 5. bude 
materiál aktualizován s opětovným předložením vládě. 

✱ Přejděme k našemu senátnímu obvodu Ostrava-město. Co lze tady 
od Restartu očekávat?
M. Svozil: Za klíčové - a pro nejbližší období - považuji modernizaci 
železničního uzlu Ostrava–hlavní nádraží a trati do Frýdlantu, realizaci 
Fakulty umění OU a projekt Podnikavý region, tedy podporu ostrav-
ských start-upů.

DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ DOBROVOLNÝCH  
DÁRCŮ NEDOSTATEK KRVE NEVYŘEŠÍ
20. července na 8. schůzi Senát projednal 
a schválil návrh zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, který se mj. týká dobro-
volných dárců krve kostní dřeně a krvetvor-
ných buněk. Cílem novely je daňovým zvý-
hodněním zvýšit motivaci pro dárce․ Jejich 
počet v nemocničních zařízeních transfúzní 
služby (cca 270 tis.) nedosahuje doporuče-
ného počtu WHO (4 až 5 % populace, což je 
v ČR cca půl miliónu).

Dosavadní daňové zvýhodnění za odběr 
krve se tak zvyšuje z 2 na 3 tisíce korun, za 

odběr krvetvorných buněk si může dárce od 
daňového základu odečíst částku 20 000 Kč.
Toto zvýhodnění podle mého názoru po-
čet dárců rozhodně nezvýší. Jen preferuje 
určitou skupinu lidí, menší, která si odečet 
může dovolit. Možné řešení se nabízí  
v omezení soukromých plazmaferetických 
center a/nebo stanovení vývozních kvót 
pro plazmu (kvóty dosud nejsou nikde 
nastaveny, ani v EU). Senátoru Zdeňku 
Nytrovi jsem doporučil, aby na tuto sku-
tečnost poukázal. 

Pavel Čermák, asistent senátora

Zdeněk Nytra: byl jsem jedním ze tří 
senátorů, kteří vystoupili v rozpravě 
k novele zákona. Uvedl jsem: „Jeden 
z důvodů tkví možná v zákonu o krvi. Do 
budoucna by se měla legislativní činnost 
zaměřit tímto směrem a omezit buď sou-
kromá plazma centra anebo zavést limity 
vývozních kvót pro plazmu. Problémem 
je, když si dobrovolný dárce může ode-
psat námi schválenou částku z daní, ale 
opravdu placený dárce za to dostane na 
dřevo a bohužel pro určitou skupinu lidí je 
toto podstatně větším lákadlem než dejme 
tomu nějaké společenské uznání. Nechci 
psát zákony, jenom chci upozornit, že tato 
změna (zvýšení daňového odpisu) problém 
s nedostatkem dárců neřeší…“



OBVOD Č. 70
kaleidoskop

Stodolní a bývalá jatka: 
tanec miliónů
Ostrava, rozuměj magistrát, kupuje 6 domů 
na Stodolní ulici za 38 miliónů Kč (O 7 mili-
ónů více, než je znalecký odhad).
A co to je za budovy? - Sloužily jako 
chladírna a mrazírna a jsou „převážně ve 
špatném stavu“. Poslední soudní odhad zněl 
na 30,5 mil. Kč, majitelé požadovali 50 mil. 
Kč, ale slevili na 38 mil. Kč. „Kupní cena je 
akceptovatelná a znalecký posudek nemůže 
zohledňovat potenciál budoucího rozvoje.“ 
(V uvozovkách citována slova primátora 
Macury).

Městská jatka s bílou věží - vítězný návrh archi-
tektonické soutěže

Tanec miliónů pokračuje: Rekonstrukce 
Bauhausu pro galerii PLATO má stát skoro 
20 miliónů Kč (původně se počítalo se  
6 milióny). Oprava zchátralých jatek se odha-
duje na 150 miliónů. A co má být na konci? 
„Atraktivní kulturní čtvrť,“ v níž bude sídlit 
jedna galerie moderního umění a centrum 
Cooltour. A taky kavárničky, samozřejmě...
Nedozvěděli jsme se, jaké kulturní aktivity se 
za městské peníze budou provozovat  
v 6 domech na Stodolní, ale i ty se jistě bu-
dou opravovat za milióny.

Mariánské Hory:  
nová radnice odložena
Občané městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky, kteří bojují proti stavbě nové 
radnice, jsou spokojeni. Projekt se odkládá 
na neurčito a starostka Janáčková si nesmí 
vzít úvěr 100 miliónů Kč.
A jak to všechno začalo? - Útvar hlavního 
architekta dostal projekt nazvaný Školící  

a vzdělávací centrum Mariánské Hory. Poté 
se ukázalo, že nejde o nic jiného než novou 
radnici. Je veřejným tajemstvím že se jedná 
o vlastní projekt starostky Janáčkové.
Naše Hulváky (nasehulvaky.cz) jsou interne-
tovou opozicí nespokojených občanů, kteří 
vyjádřili svůj nesouhlas peticí NE zadlužení 
obce. Upozorňují rovněž na nesrovnalosti 
v argumentaci starostky, např. v jejím tvr-
zení, že než začala s přípravou projektu, kon-
zultovala jej s primátorem i jeho investičním 
náměstkem.
Na poslední chvíli starostka zvolila úhybný 
manévr. Požádala zastupitele města, ať mate-
riál z jednání rady stáhnou. Podle primátora 
Macury to ve výsledku znamená pro obvod 
totéž, jako kdyby zastupitelé o návrhu hlaso-
vali a přijetí úvěru zamítli.

Hrabová:  
obvod s aktivními obyvateli
Hrabová slavila 720. narozeniny - a nebýt 
listopadu 1989, byla by zpola zasypána od-
padky. Jiří Rundt, dlouholetý starosta  
a nynější místostarosta v Hrabovských lis-
tech uvádí: V roce 1990 se Hrabová odtrhla 
od Jižního Města. Podstatný důvod - zabrá-
nit plánu na realizaci skládky na území jižně 
od Mostní ulice.
Dnes je Hrabová žádoucí lokalitou k bydlení 
s aktivními obyvateli. Jeden příklad:
Město Ostrava podpoří v letošním roce  
11 projektů na zkrášlení či oživení veřejného 
prostoru. Mezi úspěšnými žadateli o grant 
– převážně institucemi a spolky – jsou také 
dvě mladé obyvatelky Hrabové. Jana Batel-
ková a Jana Václavíková chtějí do jednoho 
roku v Hrabové vytvořit přírodní park, který 
se stane odpočinkovou zónou pro jednotliv-
ce i rodiny s dětmi a zkrášlí frekventovanou 
trasu k řece Ostravici.

Na Slezské darovali krev
Zajímavý počin uskutečnil městský obvod 
Slezská Ostrava – tamní radnice vyzvala na 
svých internetových stránkách dobrovolníky 
z obvodu, aby hromadně darovali krev v 
Krevním centru Fakultní nemocnice (FN) 
Ostrava. Hromadné dárcovství krve firem-
ních a školních kolektivů není výjimečnou 

záležitostí, Slezská je ale vůbec prvním 
obvodem, který v Ostravě oslovil občany  
a akci úspěšně zorganizoval. Radnice hodlá 
příští rok akci zopakovat. Třeba se podaří 
z ní udělat tradici, tak jak je tomu například 
u strážníků Městské policie Ostrava. Ti již 
několik let pravidelně darují krev 16. června, 
v den, který se ve světě slaví jako Den dárců 
krve. A jejich počet roste.

Za prací do Plzně?
Jako píchnutí do vosího hnízda vypadá reak-
ce primátora Macury a hejtmana Vondráka 
(oba ANO) na plzeňskou akci Welcome 
centrum: „Pojďte k nám s celou rodinou, my 
vám zajistíme důstojné bydlení a seženeme 
vám práci,“ slibuje západočeská metropo-
le. Plzeň by chtěla získat hlavně strážníky 
a zdravotní sestry. Zprávu přinesl server 
iDNES 2. srpna. Vondrák a Macura považují 
kampaň za neférovou. Ale může toto nabíd-
nout Ostrava a náš region? 
Pokud se týká zdravotních sester a strážní-
ků, Ostrava je v podobné situaci jako Plzeň. 
Těmto profesím, ale nejen jim, nabízí Mo-
ravskoslezský kraj od září podporu v rámci 
projektu Zaměstnanecká mobilita. Projekt je 
zaměřen především na mladé lidi, kteří jsou 
ochotni se usadit v Karviné, Orlové, Havířo-
vě. Právě v těchto městech s vysokou mírou 
nezaměstnanosti je úbytek obyvatel od roku 
2 000 nejvyšší v kraji, na druhé straně zde 
mohou zájemci nalézt cenově dostupné 
bydlení. Až tři stovky účastníků projektu 
budou moci do zaměstnání do Ostravy i dal-
ších měst kraje celoročně dojíždět veřejnou 
dopravou zadarmo. 

Sýkorův most v barvách
Ještě do konce roku chce město Ostrava 
nechat nasvítit Sýkorův most, spojující mo-
ravskou a slezskou část metropole. Realizace 
se má ujmout firma Philips Lighting, která 
nasvěcuje města, památky, fasády a mosty po 
celém světě. Teplou bílou barvu při slavnost-
ních příležitostech nahradí barvy národní 
trikolory nebo ostravská modř.

Ostrava slavila 750. narozeniny. A oslava se vydařila! V pátek 8. září se centrum změnilo ve 
středověké město s historickým průvodem, který vyšel ze Slezskoostravského hradu, s rytířskými  
a šermířskými souboji, jezdeckým turnajem, ohňovou show, ukázkami dobových řemesel a dalšími 
atrakcemi pro obyvatele i návštěvníky. V sobotu 9. září sloužil na Masarykově náměstí katolickou 
mši biskup Lobkowicz. Pozvání na oslavu přijalo také šest z celkového počtu 15 ostravských part-
nerských měst. A slavily i jednotlivé městské obvody.

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


