Informace z regionů
Ve dnech 20. a 21.10. jsem se v Praze účastnil mezinárodní konference zaměřené na boj proti
korupci, na omezení šedé ekonomiky a na opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
V minulém týdnu jsem se účastnil další konference zaměřené na omezení prostoru pro
korupci, která byla koncipována pro komunální politiky.
Účastním se také besed mimo pražský region, v minulém měsíci jsem např. navštívil Plzeň,
Hradec Králové a Orlovou. Zajímavá byla také beseda s Radimem Passerem v Moninci, která
se mj. týkala předpokládaného vývoje Evropské unie. Ve stručnosti se dá shrnout, že štěpení
politiky, které vidíme zblízka např. v Praze, se zřejmě bude odehrávat i na vyšší úrovni.
Vzhledem k tomu, že různé akce se často překrývají, pomáhají mi s pokrytím účasti i
asistenti. Petr Klimeš se účastnil zahájení zmíněné mezinárodní konference, Zuzana
Pochmanová se např. účastnila setkání Antimobbing klubu. K problematice šikany na
pracovišti se ještě vrátím, nyní připojuji jen informaci k jednomu z případů.
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/soud-resi-dal-valku-profesoru-na-vse-tu-sikanu-lepeprokazte/r~69ddfe3a82fc11e5b440002590604f2e/
Nevím, jestli paní starostka Prahy 10 posílala své asistenty do různých státních firem, ale
každopádně jsem v úžasu z toho, jaké „pokrytí“ může někdo aspoň papírově mít. Mezi jejími
klienty byly kromě známé firmy ČEZ, a.s. také společnosti ČEPRO, České dráhy, Správa
železniční dopravní cesty (SŽDC) nebo Pražský dopravní podnik.
http://echo24.cz/a/wTYpU/kleslova-brala-od-statnich-firem-statisice-nechce-o-tom-mluvit
Pravdou nicméně je, že papírové pokrytí „činnosti“ paní Kleslové má určité trhliny. Např. o
spolupráci SŽDC s Radmilou Kleslovou (ANO) nejsou ve společnosti žádné doklady. Bývalý
šéf SŽDC Jiří Kolář míní, že se podklady, které pro něj starostka Prahy 10 zpracovávala,
ztratily. A pak se člověk diví, že se mohou ztratit i dokumenty o spolupráci s STB. 
http://www.novinky.cz/domaci/384910-kleslova-od-szdc-dostavala-desitky-tisic-firma-vsako-spolupraci-nema-zadne-dokumenty.html
Už toho bylo sděleno hodně o důvodech rozpadu koalice v Praze. Já jen doplňují, že jednou
z posledních kapek bylo projednávání bodu o účasti paní Kleslové v představenstvu Pražské
teplárenské a v dozorčí radě Pražské energetiky. Není pravdou, že by podraz udělala
Trojkoalice. Osobně jsem se jednání zastupitelstva minulý týden účastnil, takže jsem
v přímém přenosu viděl, jak se plánovaný program (projednání zásad o transparentním
obsazování těchto pozic), pokusili změnit zastupitelé za ČSSD a hnutí ANO.
V tomto a příštím týdnu ještě plánuji účast na Fóru aktivní politiky 14.11. v prostorách La
fabriky http://aktivniobcanstvi.cz/forum/ a 18.11.na semináři k TTIP v Senátu
(http://www.senat.cz/zpravodajstvi/akce.php?ke_dni=10.11.2015&O=10&cinnost=jedna&id=
17945. Informace o plánovaných besedách naleznete brzy na mém webu
http://www.libormichalek.cz/

Naopak neplánuji účast 17.11. na Albertově . Nicméně počítám s účastí na panelové diskusi
na téma „Vykolejená demokracie? – Skutečnost a mediální obraz“, která se koná u příležitosti
26. výročí Sametové revoluce ve čtvrtek 19. 11. 2015 od 18:00 na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze, v posluchárně č. 300 (nám. Jana Palacha 2, 3. patro).
V případě zájmu o schůzku mi prosím napište na tento mail nebo prosím kontaktujte mou
asistentku Zuzanu Pochmanovou na tel. 730 195 924.

Média
V minulém měsíci jsem dvakrát vystoupil v České televizi. V pořadu Týden v politice 4.10.
(20.40) jsem komentoval veřejné slyšení v Senátu na téma ochrany proti šikaně celý protokol
z jednání je přístupný na:
http://www.senat.cz/cinnost/slyseni_petice/protokoly/index.php?ke_dni=1.2.20&O=10
(v současné době se připravuje zkrácená verze). V pořadu Události, komentáře dne 21.10.
jsem se vyjadřoval k návrhu zákona o registru smluv.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/215411000371021

Rozumím úsilí pana prezidenta Zemana, aby byl přijatý zákon o prokazování majetku. Jen si
nejsem jistý, zda bude po přijetí zákona vyloučen ze senátorského klubu SPO, KSČM a
Severočech pan senátor Palas. Klub by se totiž jeho odchodem rozpadnul. 
http://www.lidovky.cz/palasovo-manko-senator-postavil-penzion-z-cernych-penez-mini-policie-1ka/zpravy-domov.aspx?c=A151002_170410_ln_domov_hm

Ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) Zdeněk Kabátek odvolal tři manažery IT v
reakci na informaci, že firma Helwett-Packard jim platila zájezdy do rakouských Alp. Firma
prý hradila ubytování v luxusním hotelu, dopravu i skipas. Výrobce výpočetní techniky od
největší české zdravotní pojišťovny dostává zakázky bez otevřené soutěže.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/reditel-vzp-odvolal-tri-manazery-it-kvuli-penezum-odhp/1266884
Ředitel Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování Milan Pospíšek požádal o propuštění ze
služebního poměru. O Pospíška se zajímají kriminalisté v souvislosti s kauzou pana hejtmana
Rozbořila v Olomouckém kraji. Ze stejného důvodu požádal o přeložení k jinému útvaru
náměstek ředitele protikorupční policie Jiří Jach. K rezignaci se nakonec rozhodl i šéf GIBS
dosazený za ministrování pana Langra. Tak snad se blýská na lepší časy.
http://echo24.cz/a/wqncf/sef-kriminalky-opousti-policii-konci-i-protikorupcni-namestek
Bezmála půl milionu korun měsíčně za IT služby, který v minulém volebním období
platila radnice v Praze 7, srazilo její nové vedení na pouhých 31 tisíc korun za měsíc.
Podle místostarosty ze sdružení Praha 7 sobě Pavla Vyhnánka padlo kvůli podezření z
fakturování neexistujících služeb pět trestních oznámení.
http://echo24.cz/a/w8bkS/radnice-nechce-platit-ajtakum-za-vylhane-sluzby

Rozhodcům v kauze Diag Human má stát uhradit odměnu ve výši 9,3 milionu korun!
Vyplývá to z informace o stavu sporu, kterou předložil ministr zdravotnictví.
http://www.lidovky.cz/stat-zaplati-rozhodcum-v-kauze-diag-human-9-3-milionu-korun-p38-/zpravydomov.aspx?c=A151107_102712_ln_domov_mct

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil dosud nejvyšší pokutu. Stavební firmy
mají za kartel v zakázkách zaplatit 2,036 miliardy korun. Rozhodnutí zatím není pravomocné,
Skanska se proti němu chystá odvolat. Zajímavé je, že ve společnosti Skanska působil již v
roce 2008 (pokuta se týká let 2006 až 2008) nynější ministr dopravy Dan Ťok.
http://zpravy.e15.cz/byznys/reality-a-stavebnictvi/obri-pokutu-od-uohs-si-rozdeli-sedm-stavebnichfirem-nejvic-zaplati-skanska-1244516

Už 17 let uklízí a udržuje Poslaneckou sněmovnu stále stejná firma. Ročně si za to účtuje
okolo 52 milionů korun. Výběrové řízení přitom vyhrála naposledy v roce 2000. Cena se ale
příliš neřeší, hlavní je prý kvalita a dlouhodobá důvěra, není proto potřeba služby poptávat
jinde. Podle Transparency International jde o „nehospodárnost“ a „porušení pravidel“.
http://echo24.cz/a/ihx8Z/vyberova-rizeni-k-cemu-snemovnu-uklizi-uz-17-let-stejna-firma

Legislativa
Registr smluv
35 senátorů a senátorek (při qóru 30) schválilo pozměňovací návrh, kterým byl zrušen institut
neplatnosti smluv při jejich nezveřejnění. Fakticky tak Senát „vykuchal“ hlavní nástroj pro
vymáhání 3 roky připravovaného zákona o registru smluv. 
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/zakon-o-registru-smluv-v-senatu-narazil_359916.html

Po projití tohoto pozměňovacího návrhu jsem se ještě pokusil prosadit návrh, aby ČEZ, a.s.
musel zveřejňovat aspoň smlouvy darovací (na nich minulý rok vyplatil přes 300 milionů!),
smlouvy s veřejnými funkcionáři, smlouvy s právníky a s poradci… Pro návrh bylo 27
senátorek a senátorů, chyběly 3 hlasy! Zklamáním pro mě bylo, že u podrazu asistovalo
několik osob, které se dříve hlásily k podpoře iniciativy REST. Podrobněji viz můj web:
http://libormichalek.cz/lang_cs/aktualita/113.html
Zákaz velkoplošných billboardů ve volební kampani
Při posledním jednání pléna Senátu mi naopak udělalo radost, že prošel do druhého čtení
návrh kolegy Lásky – o 2 hlasy -, který zakazuje použití velkoplošných billboardů ve
volební kampani. Zákon o financování politických stran, který je nyní ve Sněmovně má totiž
„drobnou“ vadu. Umožnuje obcházení limitů pro kampaň osobami, které by mohly někoho
podporovat třeba právě financováním billboardů, aniž by o tom politik „oficiálně věděl“.

Zákon o státním zastupitelství
Rozporný, nesystémový, v mnoha směrech problémový, nepřijatelný. To jsou jen některé z
výtek, které uvedl ve svých připomínkách k návrhu zákona o státním zastupitelství Nejvyšší
soud. Ten ministrovi spravedlnosti Robertu Pelikánovi (za ANO) radil návrh vůbec
nepředkládat a zařadil se tak k zástupu kritiků, kteří s novinkou mají dlouhodobě problém.
http://echo24.cz/a/iUayG/dve-centra-moci-vetsi-riziko-korupce-pelikan-narazil

Více informací o mém hlasování v Senátu najdete ZDE:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/13/14/

