Přeji Vám hezké odpoledne,
přestože je pátek třináctého, přestože za okny prší, přestože Turecko vyhrožuje, že pustí do
EU uprchlíky a Cameron straší válkou, jestliže Británie z EU vystoupí.
Obvykle ve své úvodní informaci ze Senátu komentuji vybrané události týdnů uplynulých.
Dnes naopak začnu tím, co Senát v nejbližší době čeká. V posledním květnovém týdnu má být
projednávána ústavní novela, která má posílit roli Nejvyššího kontrolního úřadu vůči
samosprávám a společnostem s majetkovou účastí státu nebo samospráv.
Z jednání Ústavně-právního výboru se zdá, že je schválení novely Ústavy i prováděcího
zákona o NKÚ ohroženo. Budete-li mít čas a zájem, kontaktujte prosím své senátory, aby tato
protikorupční opatření podpořili. Jména a kontakty jednotlivých senátorů naleznete ZDE. 
Jak mohou 20 let staré události souviset s dneškem, ukazuje kauza Panama Papers (odkaz viz
níže). Privatizace České pojišťovny, privatizace OKD a řady dalších firem probíhala přesně
podle stejného scénáře jako privatizace Investiční a poštovní banky!
http://byznys.ihned.cz/c1-65283270-respekt-panama-zpristupnila-data-o-firmach-ibankovnich-uctech-kellnerovy-ppf-se-tykaji-stovky-slozek
K OKD ještě jedna poznámka. Podle výroční zprávy za konec rok 2015 byly dluhy této firmy
necelých 8 miliard korun. Za 4 měsíce vzrostly dluhy o dalších 9 miliard? (viz článek níže)
Doufám, že Policie řádně prošetří, zda nedošlo k trestnému činu podle § 224 TZ. Trestným
činem může být právě operace, která je v hrubém nepoměru k majetkovým poměrům.
http://www.novinky.cz/ekonomika/402953-okd-je-v-upadku-dluzi-17-miliard.html
http://neovlivni.cz/bakalova-nwr-padala-do-ztraty-manazeri-pobirali-obri-odmeny/
A teď jedna pozitivní zpráva: Senát schválil novelu zákona o trestní odpovědnosti firem
s pozměňovacím návrhem, který jsem předložil s cílem, aby zaměstnavatelé aktivně
předcházeli šikaně na pracovišti. Více k této problematice najdete na odkazu (viz níže):
https://www.zena.cz/kariera/sikanuje-vas-sef-aneb-10-dukazubossingu/r~e10d17be11d811e6a4100025900fea04/?utm_source=atlasHP&utm_medium=styl
ebox&utm_content=1&utm_term=position-4
Závěrem ještě velká gratulace našim hokejistům. Zdá se, že s odchodem pana Růžičky dostali
příležitost hrát i talentovaní kluci, jejichž tátové pana trenéra nesponzorovali. 
Ať láska (nejen k hokeji) naplní Vaše májové dny.

Informace z regionů

Pražská koalice po půl roce opět funguje téměř v původním složení. Cením si postupu, který
zvolil Matěj Stropnický. Ne vždy je na místě aplikovat lidové rčení „moudřejší ustoupí“.
Politice by ale pomohlo, pokud by více politiků bylo ochotno udělat 2 kroky vzad, má-li se
společnost jako celek posunout alespoň o jeden krok vpřed.
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/staronova-prazska-koalice-dohodla-personalie-rada-budebez-s/r~8bded93e0ba311e6b9d6002590604f2e/
Na straně druhé: policie by neměla ustupovat lidem, kteří jsou odpovědní za takové kauzy,
jakou například sledujeme na Praze 10:
http://www.vlasta10.cz/index.php/aktualne/108-za-horsky-hotel-prahy-10-by-mely-padathlavy-6-4-2016
Zaujala mě informace, že policie prohledala kancelář pražské státní zástupkyně, ale Dagmar
Máchová není mezi obviněnými. Nevím, proč jsem si při čtení této zprávy vzpomněl na
pohádku, ve které se nepodařilo (na první pokus) „zadržet“ Dorotu Máchalovou. 
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/slachtuv-tym-zadrzel-pri-zasahu-i-pracovnika-celnispravy/r~1c6f1952181811e68d00002590604f2e/
Pokud se domníváte, že s politiky nejsou žerty, podívejte se prosím na reportáž o tom, jak pan
ministr Babiš soutěžil s panem ministrem Dienstbirem, kdo předloží horší návrh zákona na
ochranu whistleblowerů. Na ČT24 jsem se pokusil přiblížit (na záznamu od osmé minuty), jak
se oba pánové vzdálili od mezinárodních příkladů dobré praxe v této oblasti.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/216411058030425/
K problematice ochrany whistleblowerů jsem uspořádal v Senátu seminář. Považuji za nutné
udělat maximum pro to, aby se neopakovaly situace, které potkaly např. paní Rajmanovou
nebo paní Lhotákovou (obě stanuly v dubnu před soudem - více informací proběhlo
v hlavních zprávách na ČT1 24.4.2016 a rovněž v pořadu Týden v politice 20.42 téhož dne).
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/aktualita/123.html
V Senátu jsem se rovněž účastnil semináře k NKÚ, kde jsem představil vizi integrovaných
kontrolních řízení s cílem omezit duplicitní nebo triplicitní kontroly. Ve Sněmovně jsem
debatoval na téma nepřímého financování politických kampaní prostřednictvím radničních
periodik nebo jiných PR aktivit.
Asistentka Zuzana Pochmanová se účastnila např. seminářů k problematice obecných referend
a (ne)svobody médií nebo debaty s ministrem Stropnickým. Asistent Petr Klimeš se účastnil
např. semináře k investigativní žurnalistice, který pořádalo Norské velvyslanectví.

Média

Úvodem této části si dovolím krátký komentář ke dvěma zahraničním zprávám.
Brazílie je na 76-tém místě v žebříčku vnímání korupce. Přesto se zdá, že se nebojí v boji
proti korupci sáhnout ani do nejvyššího patra politiky.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/brazilsti-senatori-docasne-odvolali-prezidentkurousseffovou/1349046
Pozitivní je i podpis dohody 50 států v korupční šedi o intenzivnějším postupu proti korupci a
daňovým únikům.
http://zpravy.aktualne.cz/zahranici/na-50-zemi-v-londyne-slibilo-intenzivnejsi-boj-skorupci/r~82ca56e8186911e6a4100025900fea04/
V České republice bohužel protikorupční barometr ukazuje stále ještě nízký tlak veřejnosti na
politiky. Opět ožívají pokusy vykuchat např. zákon o registru smluv.
http://blog.aktualne.cz/blogy/vladimira-dvorakova.php?itemid=27306
Na druhý pokus protlačil ministr spravedlnosti vládou kontroverzní návrh zákona o státním
zastupitelství. Přesto má ale nedostatky, o nichž píše např. pan Hvížďala.
http://blog.aktualne.cz/blogy/karel-hvizdala.php?itemid=27287
Sněmovna schválila nový zákon o hazardních hrách. Zákon dává silnou moc do rukou
ministerstva financí, a to blokovat webové stránky. Proto jsem připravil pozměňovací návrh,
aby v této věci (na návrh ministerstva) rozhodoval soud.
http://echo24.cz/a/iJFbV/novy-zakon-o-hazardu-umoznuje-blokovat-weby-opozice-mluvi-ocenzure
Server idnes.cz podrobněji popisuje kauzu bývalé paní policistky Lhotákové.
http://zpravy.idnes.cz/pripad-policistky-lhotakove-dif/domaci.aspx?c=A160219_121328_domaci_cen
Pozoruhodný „respekt“ k právnímu státu předvedla nejen ČSSD s neplacením dluhu, ale
rovněž vláda při plánu stavět dálnice navzdory neplatným studiím EIA.
http://ekonomika.idnes.cz/doprava-dalnice-stavba-dotace-zivotni-prostredi-fu7-/ekodoprava.aspx?c=A160512_220706_ekonomika_ane

Legislativa

Senát v dubnu projednal celkem skoro tři desítky zákonů. Připravil jsem pozměňovací návrhy
k zákonu o veřejných zakázkách, ke školskému zákonu, k zákonu o zdravotních registrech,
k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu i k zákonu o trestní odpovědnosti firem.
Z 5–ti návrhů sice prošel pouze jediný, ale ten má velký význam v oblasti prevence proti
šikaně na pracovišti. Doufám, že pozměňovací návrh schválí i Sněmovna.
Poměrně neúspěšné bylo projednávání senátních návrhů zákonů. Důležitá novela zákona o
odpovědnosti za škodu byla o 1 hlas zamítnuta, novele zákona o elektronických
komunikacích, která měla posílit postavení spotřebitelů, chyběly 2 hlasy.
„Ve hře“ zůstala díky 22 hlasům (při qóru 22) jen novela zákona o místním a krajském
referendu, k níž jsem ve spolupráci s advokáty z Frank Bold připravil sérii pozměňovacích
návrhů, a to s cílem zvýšit efektivitu místních a krajských referend.
Podrobnější informace o mém hlasování naleznete ZDE

Zajímavosti
Pokusil jsem se s kolegy senátory otevřít diskusi o hospodárnosti nákladů na 7-mi denní cestu
do USA (viz mail níže). Včera mi oznámili, že nikam nepojedou. Překládám si jejich
stanovisko následovně: „Než letět do New Yorku s obyčejnými lidmi v ekonomické třídě, to
raději vůbec“. Smutný obrázek o tom, jak jsou někteří politici odtrženi od reálného života.
Vsadil bych se, že kdyby měli páni senátoři zaplatit 140 tis. Kč za týden z rodinného
rozpočtu, manželky by je nikam nepustily. 
„Vážení kolegové,
obdržel jsem informaci, že plánovaná cesta do USA má stát cca 140 000 Kč na osobu.
Jedná se skoro o 4 násobek částky, kterou v průměru platím při soukromé cestě !
Podstatná část uvedené sumy je tvořena cenou letenky v business třídě.
Souhlasili byste s tím, pokud by se letenky předělali na ekonomickou třídu?
Děkuji za odpověď, pokud možno během zítřka.
Libor Michálek“

