Informace z regionů
Ohledně tunelu Blanka (a kabelů, které vydrží ve vodě 15 až 20 minut) toho zaznělo již
hodně. Jedná se o klasický příklad, jak je nutné ZPŘESNIT A POSÍLIT ODPOVĚDNOST
osob jednajících za zadavatele i dodavatele. V médiích proběhly články, v nichž se uvádí, že
Metrostav je ochoten převzít plnou odpovědnost za dokončení stavby. Bohužel nevíme, jaká
bude cena za tuto „jistotu“. Z tohoto důvodu jsem se obrátil na paní primátorku Krnáčovou
s žádostí o informaci v této věci.
http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/metrostav-za-krasnou-blanku-prevezmemeodpovednost_336487.html#.VQqZHk10zrc
Zároveň jsem paní primátorku požádal o vyjádření, zda považuje za pravdivé tvrzení šéfa
ČKD (viz níže) a v kladném případě o informaci, zda bude Magistrát hlavního města Prahy
podávat v této věci nějaká trestní oznámení.
http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/sef-ckd-tunel-blanka-nezvlada-vlhko-kabely-toneskonci/r~c0090552cd8a11e48da50025900fea04/
Informace o tom, že pražská koalice schválila 10-ti letý tendr na svoz odpadů za téměř 13
miliard korun je sice již staršího data, ale stále je aktuální otázka, jakým způsobem bude tendr
vypsán, aby se předešlo scénářům známým z ostatních zakázek. Rovněž tomuto tendru tedy
hodlám věnovat pozornost, a to zejména z hlediska zmíněných odpovědností.
http://praha.idnes.cz/schvalena-priprava-tendru-na-svoz-odpadu-fpu-/prahazpravy.aspx?c=A150122_173644_praha-zpravy_mis1
Dovoluji si Vás rovněž pozvat na besedy, které se konají v Informačním centru na nám. Jiřího
z Poděbrad. V příštím týdnu zde např. vystoupí osobnost, které si velmi vážím, pan Alfred
Strejček. Více informací je dostupných ZDE:
http://www.praha3.cz/urad/organizacni-struktura/odbor-vnejsich-vztahu-akomunikace/oddeleni-informacni-centrum/index.html
26.3. se budu účastnit Kulatého stolu na téma Nominace do dozorčích rad a další aspekty
dobré správy státem vlastněných podniků. Česko a Velká Británie. Více o této akci naleznete
na následujícím odkazu:
http://us3.campaignarchive2.com/?u=274e01d3cce9730953cb37fb6&id=bb29f39a2e&e=12932ea86f
Závěrem této části připomínám, že se téměř každé pondělí odpoledne můžeme setkat
v Anonymous Coffee v Jugoslávské ulici. Výjimkou bude v měsíci dubnu Velikonoční
pondělí. V dubnu nebudu výjimečně ani druhý čtvrtek v měsíci v družstevní kavárně Strany
zelených, a to kvůli zahraniční cestě do Bruselu. S občany se v této kavárně sejdu na téma
Autorského zákona až 23.4.2015, a to od 18 do 20 hod.

Média
V souvislosti s bojem proti nekalým praktikám si dovoluji shrnout ve zkratce anotace
k některým článkům na uvedené téma.
Dnes zasahovala Policie na ministerstvu pro místní rozvoj. Zásah má souviset s předraženou
zakázkou na IT, které mají evidovat dotace v programovém období 2014-2020. Více ZDE:
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/u-slechtove-na-ministerstvu-zasahuje-protikorupcnipolicie/r~0ab1e19ece1e11e4b8ba0025900fea04/

Policisté z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) zadrželi a obvinili čtyři
lidi kvůli podezření z nezákonného převodu majetku ministerstva obrany na jiné subjekty.
Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová ČTK řekla, že jde o trestné činy porušení
povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby.
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/policie-obvinila-4-lidi-kvuli-prevodu-majetkuministerstva-obrany/1188103

Speciální útvar Kobra za devět měsíců fungování zabránil daňovým únikům za 1,7 miliardy
korun. Kriminalisté zatím řešili 21 případů, z toho zahájili 11 trestních řízení, při nichž bylo
obviněno 82 osob. Tři kauzy se už dostaly k soudu. Tak aspoň nějaký posun k lepšímu.
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/kobra-zatim-obvinila-82-lidi-zabranila-unikum-za-1-7mld-kc/1188920

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) dnes dopisem vyzval ministerstva a centrální úřady, aby
začaly ihned zveřejňovat všechny nově uzavřené smlouvy nad 50.000 korun a nečekaly na
přijetí zákona o registru smluv. Všechno jde, když se chce. 
http://www.ceskenoviny.cz/domov/zpravy/sobotka-vyzval-ministry-aby-zverejnovali-smlouvy-nad50-000-kc/1188390

Nevládní organizace sdružené pod hlavičkou Rekonstrukce státu se údajně mění v PR
agenturu hnutí ANO. V souvislosti s koaličním projednáváním zákona o registru smluv to ve
středu uvedli lidovci. Tak to trochu přestřelili. RS naopak hnutí ANO kritizovalo.
http://echo24.cz/a/iMgD8/rekonstrukce-statu-je-pr-agentura-ano-pisi-lidovci

Protikorupční organizace Transparency International (TI) nebude už dál působit v platformě
Rekonstrukce státu. Chce se soustředit na zákony o státním zastupitelství a financování stran.
TI to uvedla v tiskovém prohlášení.
http://echo24.cz/a/i6dzC/transparency-opousti-rekonstrukci-statu-i-kvuli-verohodnosti

Legislativa
Začátkem března jsem podal spolu s dalšími 10-ti senátory a senátorkami senátní návrh
novely o státním podniku a novely zákona o majetku ČR. Návrh vychází z doporučení č. 5
Rekonstrukce státu a klade si 2 hlavní cíle:
a) zavést výběrová řízení na obsazení pozic v dozorčích radách a v představenstvech
státních firem a
b) nastavit transparentní pravidla pro odměňování manažerů státních podniků a státem
ovládaných společností.
Podrobněji o návrhu referoval minulý týden Pražský deník a v tomto týdnu MF Dnes a Právo.
Včera byla k tomuto tématu po 11-té hodině i reportáž na ČT 24.
http://www.denik.cz/z_domova/senatori-predbehli-babise-chteji-dozor-20150310.html

Hlasování o tomto návrhu se očekává na příštím jednání Senátu.
Kompletní přehled o hlasování na únorové a březnové schůzi Senátu (s výjimkou některých
evropských tisků a ratifikací mezinárodních smluv) je dostupný ZDE:
http://www.libormichalek.cz/clanek/13/14/

Zajímavosti
V souvislosti s problematikou korupce si dovolím jen krátký komentář k deníku pana
Dbalého. 
http://www.novinky.cz/domaci/364225-neuveritelny-denik-exreditele-dbaleho-cesta-kzavislosti-na-kokainu.html
Zaujala mě argumentace jeho obhájkyně, že deník byl částečně (v oblasti úplatků) fikcí, a to
z důvodu přípravy podkladů pro vydání knihy.
Vzhledem k tomu, že jsem se v minulosti také na vydání knihy připravoval, podělím se
s Vámi o standardní postup.
Ten spočívá v tom, že si poznámky budoucí autor knihy obvykle píše u skutečností, které
chce zachytit věrně. Fikce se do knihy dá vždy doplnit ex post. 
Doufám tedy, že Policie, státní zastupitelství i soudy nebudou brát některé absurdní
argumenty vážně.
Libor Michálek

