Informace z regionů
U tunelu Blanka opět začíná být nejisté, že se v září otevře. Už se ale vyjasnilo, že za
problémy s kabely nemůže voda, ale „potící“ se beton.
http://domaci.ihned.cz/c1-64217430-dodavatel-kabelu-do-tunelu-blanka-chce-temer-630milionu-praha-ale-odmita-platit
Zajímavá debata proběhla v knihovně Václava Havla na téma připravovaného zákona o
státním zastupitelství. Pro zájemce je záznam debaty dostupný zde:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000166-knihovna-vaclava-havla/
15.6. proběhla v Holešovicích tisková konference k projektu anonymního oznamování
korupce elektronickou cestou. Více se můžete dozvědět na uvedeném odkazu od času 21.10.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomika-ct24/215411058020615
Ředitel pražské záchranné služby Zdeněk Schwarz byl odvolán z funkce, a to údajně v
důsledku šikany ze strany odborů. Zřizovatel, jímž je hlavní město, podle Schwarze
postupoval nestandardně, audit zadaný vedením Prahy označil za "vyhozené peníze".
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/schwarz-me-odvolani-je-sikana-ze-strany-odboru/1216378
V případě zájmu o schůzku mi prosím napište na tento mail a po dohodě se můžeme setkat
v Anonymous Coffee v Jugoslávské ulici. Variantně lze termín schůzky dohodnout
telefonicky na č. 730 195 924 s mou asistentkou Zuzanou Pochmanovou.

Média
Ministerstvo spravedlnosti selhává při správě soudnictví, současný systém se vyčerpal, zaznělo
opakovaně od vrcholných představitelů české justice. Ministerstvu prý po mnoha personálních
změnách chybí orientace v problémech soudů a nepracuje koncepčně. Dosavadní model je
neopravitelný, měl by být nahrazen jiným.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministerstvo-podle-predstavitelu-soudu-selhava-pri-spravejustice/1215981
Podle Josefa Baxy měla soudkyně Helena Králová odůvodnit verdikt v kauze Jany Nečasové veřejně.
Dostupnost odůvodnění je podle něj důležitá z hlediska přesvědčivosti soudního rozhodování.
Obvodní soud pro Prahu 1 zprostil Nečasovou viny ze zneužití vojenské tajné služby ke sledování
manželky tehdejšího premiéra Petra Nečase.
http://domaci.ihned.cz/c1-64093360-soudkyne-mela-verdikt-v-kauze-necasove-sdelit-verejne-minipredseda-nejvyssiho-spravniho-soudu-baxahttp://domaci.ihned.cz/c1-64093360-soudkyne-melaverdikt-v-kauze-necasove-sdelit-verejne-mini-predseda-nejvyssiho-spravniho-soudu-baxa

Exředitel odboru ministerstva pro místní rozvoj Vladislav Koval (dříve ANO) čelí obžalobě z přijetí
úplatku. Hrozí mu až deset let vězení či propadnutí majetku. Koval podle policie žádal jako úřední
osoba úplatky od jednatele společnosti.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/exreditel-z-mmr-koval-drive-ano-celi-obzalobe-z-prijetiuplatku/1215491
Ministerstvo financí Andreje Babiše (ANO) ustupuje hazardní lobby a změkčilo návrh nového
loterijního zákona, tvrdí organizace Transparency International a Občané proti hazardu. Proti
původnímu znění podle nich vypadla opatření pro ochranu hráčů a omezování počtu heren.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sdruzeni-finance-ustupuji-hazardni-lobby-a-zmekcuji-navrhzakona/1215972
Vrchní státní zastupitelství v Praze podalo žalobu na tři členy představenstva brokerské
společnosti. Kauza, která naplno propukla před více než čtyřmi lety, tak definitivně skončí
před soudem.
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-key-investments-miri-k-soudu-dt9/tema.aspx?c=A150604_132739_pozice-tema_houd
Protikorupční policie odhalila při vyšetřování kauzy krácení DPH s téměř půlmiliardovou škodou
padělané zlaté cihly. Cihličky bude prezentovat na středeční tiskové konferenci. Mluvčí útvaru
Jaroslav Ibehej uvedl, že účelem medializace této větve případu je, aby se policii přihlásili případní
další poškození, kteří si padělky pořídili.
http://echo24.cz/a/iKmVU/protikorupcni-policie-odhalila-padelane-zlate-cihly
V kauze státní zakázky na zajištění audiovizuální techniky při českém předsednictví EU uznal soud
vinnými někdejšího jednatele firmy Promopro Jaroslava Veselého i šest zástupců subdodavatelských
společností.
http://echo24.cz/a/iHyha/tresty-za-promopro-podnikatele-az-9-let-vezeni-urednici-volni
Velmi trefný blog napsal k odvolání náměstka Wagenknechta pan Skuhrovec:
http://blog.aktualne.cz/blogy/jiri-skuhrovec.php?itemid=25458
Ředitele Krajské nemocnice v Liberci Luďka Nečesaného obvinila policie z korupce. Hrozí mu pět až
12 let vězení, přesto zůstává i nadále v čele nemocnice. ,,O svém stíhání informoval Nečesaný
představenstvo nemocnice a dal svou funkci k dispozici, představenstvo mu dalo důvěru,“ sdělila
mluvčí nemocnice Barbora Silná.
http://echo24.cz/a/whP6H/reditel-liberecke-nemocnice-necesany-byl-obvinen-z-korupce
Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek (ČSSD) čelí nařčení, že i svůj byt pořídil za nestandardních
podmínek. Podle něj k tomuto tvrzení, s nimiž přišlo v pondělí Centrum nezávislé investigace,
neexistuje žádný důkaz. Podle něj v době koupi bytu netušil o faktu, že kromě firmy Hurley
Managment Limited ve věcí figuruje také offshorová společnost Monsack Fonseca, se kterou
spolupracovali i známí diktátoři.
http://echo24.cz/a/iQj7c/podivna-koupe-bytu-od-podivne-firmy-ministr-mladek-se-ohrazuje

Legislativa
Velmi nedostatečné je nařízení vlády, které má zajistit ochranu whistleblowerů. Více
informací je dostupných zde:
http://www.transparency.cz/stanovisko-ti-k-navrhu-narizeni-vlady-na-ochranu-oznamovatelu/
Skupina českých právníků, ekonomů a politiků chce v Bruselu prosadit projekt Taxparency,
který zlepší přehled, jak firmy působící na evropském kontinentu platí daně.
http://hlidacipes.org/transparentni-dane-cesi-z-bruselu-vymysleli-jak-motivovat-firmy-kplaceni-dani/
V měsíci červnu jsem předložil plénu k projednání 2 návrhy zákonů. První se týká
nominačních procesů a odměňování členů statutárních a dozorčích orgánů (polo)státních
firem. Druhý návrh zákona si klade za cíl zastropovat na úrovni 20% tzv. hrubé marže
pojišťoven u povinného ručení.
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/13/16/
Přehled hlasování na plénu Senátu
http://www.libormichalek.cz/clanek/13/14/
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