Milí přátelé,
dovoluji si Vám zaslat v pořadí již 24-tou informaci o mém působení v Senátu, doplněnou o
krátké komentáře k některým událostem v politice.
V prosinci se mi podařilo prosadit v prvním čtení novelu, která se zabývá transparentním
odměňováním šéfů (polo) státních firem. :-) Senát schválil také pozměňovací návrhy, které
jsem připravil k novele zákona o majetku ČR. Ve výborech byly přijaty i má doporučení
k rozsáhlému „balíčku“ unijních opatření ke kapitálovým trhům.
Jsem vděčný. Děkuji svým nejbližším spolupracovníkům Zuzaně Pochmanové a Petrovi
Klimešovi, děkuji ambasadorům Rekonstrukce státu, bez jejichž úsilí by naše země dnes
neměla zákon o registru smluv a další protikorupční opatření, děkuji všem, kteří se aktivně
zajímáte o veřejné dění a pomáháte tím ke kultivaci politiky.
Statistika říká, že z 9-ti protikorupčních doporučení Rekonstrukce státu (REST), byly
zavedeny v podobě novel zákonů přesně 3 opatření. Na první pohled tedy rok 2015 nebyl
příliš štědrý na přijímání protikorupčních opatření. Vnímám ale, že rok 2015 byl štědrý na
zkušenosti s tím, jak významnou roli může hrát občanská společnost.
Zajímá-li Vás podrobněji o tzv. „Protikorupční barometr“, můžete se dozvědět více ZDE:
http://www.protikorupcnibarometr.cz/glosa/
--Rok 2015 byl štědrý i na podněty týkající se samotné podstaty demokracie. Co ohrožuje
naši demokracii více? Vnitřní spory, korupce, obstrukce? Nízká míra akceschopnosti EU nebo
Rady bezpečnosti OSN? Nebo vnější faktory jako např. uprchlická krize, IS, atp.?
Řada zajímavých podnětů v této souvislosti zazněla od Benjamína Kurase ZDE:
http://video.aktualne.cz/dvtv/kuras-terorismus-nam-ma-nahnat-strach-kulturni-dzihad-nasuk/r~7939c4268e1011e58dc0002590604f2e/

Za důležitou považuji posloupnost řešení problémů. Nejdříve je potřeba zamést před vlastním
prahem a potom je možné (budeme-li mít k tomu mandát), dělat pořádek jinde.
Nebylo by asi moudré posílat na Ukrajinu vojáky, jak radil v březnu Petr Kolář, kdyby
armáda vypadala, jako v pohádce S čerty nejsou žerty. :-) Ale ani lépe vycvičené a vyzbrojené
vojsko nemusí mít vždy vnitřní nebo vnější „mandát“ působit navenek.
Pokud by v armádě převládala korupce nebo šikana, asi těžko by obstála. Kdyby výdaje na
obranu byly poloviční v porovnání s tím, jaký objem peněz odhadem uniká díky korupci,
mohly by ozbrojené složky dál hlídat jen Vrbětice. Nemám očekávání, že naše armáda bude
někdy složena ze samých „Avengers“. Věřím ale, že čím lépe se připravíme na možný
konflikt (nikoliv ze strachu, ale z obezřetnosti), tím je větší šance, že se nám vyhne.
Do roku 2016 Vám přeji co nejméně konfliktů. Ať je pro Vás rok 2016 štědrý na dny, kdy
budete prožívat radost a uspokojení. Přeji Vám, abyste měli co nejčastěji jistotu, že vstupujete
ve správný čas na správná místa.

Informace z regionů
Jak jsem nastínil v úvodu, začínají se vést intenzivní debaty o podstatě demokracie.
V listopadu jsem se účastnil besedy Vykolejená demokracie na Filosofické fakultě
Univerzity Karlovy, v prosinci potom pořadu Fokus Václava Moravce, který probíhal přímo
v Senátu. Ve stručnosti lze shrnout: Čím dříve se nám podaří demokracii opravit tam, kde
není příliš funkční, tím větší šance je, že nebude převálcována vládou pevné ruky.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/11054978064-fokus-vaclava-moravce/
Důležitá je v této souvislosti AKTIVITA. V listopadu jsem se účastnil Fóra aktivní politiky,
kde byla řada podnětů, jak může lépe fungovat komunální politika. V Senátu potom proběhla
beseda o roli neziskových organizací v oblasti leadershipu.
http://aktivniobcanstvi.cz/forum/
Typickým příkladem, že naše legislativa dostatečně pružně neřeší možné patové situace
v komunální politice, je hlavní město Praha. Po rozpadu původní koalice se nakonec
alternativa narýsovala, otázkou nicméně zůstává stabilita.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/V-Praze-muze-od-ledna-vladnout-mensinovakoalice-v-cele-s-TOP-09-413073
Senát dal na ministra financí. Obce dostanou od roku 2017 více z vybrané DPH.
http://domaci.ihned.cz/c1-64930820-senat-dal-na-ministra-financi-obce-dostanou-od-roku2017-vice-z-vybrane-dph
V případě zájmu o schůzku mi prosím napište na tento mail nebo prosím kontaktujte mou
asistentku Zuzanu Pochmanovou na tel. 730 195 924.

Média
Média zaznamenala, že Senátem prošel (prvním čtením) mnou připravený návrh, který má
omezit korupci při odměňování manažerů (polo) státních firem. Sláva :-)
http://www.ceskenovinky.eu/2015/12/10/senator-libor-michalek-konec-plytvani-penezipoplatniku-na-milionovych-odmenach-sefu-statnich-firem/
Jsem také rád, že pan Šídlo připomněl 5 let od vypuknutí kauzy Drobil. Myslím, že se mu
poměrně trefně podařilo vykreslit domino, které se touto kauzou spustilo -:)
http://archiv.ihned.cz/c1-64964290-barvy-moci-jindricha-sidla-jedina-vlada-opravdovychsebevrahu
Podle právníků údajně výroky prezidenta nemohou představovat jednání proti
demokratickému řádu, muselo by jít o nějaký právní akt typu podpisu moskevských
protokolů. Otázkou je, co by se stalo, pokud by prezident (výrokem) slíbil milost osobám,
které by hodlaly páchat trestnou činnost vůči určité skupině obyvatel…

http://domaci.ihned.cz/c1-64928750-zeman-se-podle-pravniku-pohybuje-na-hrane-zakona-nazalobu-kvuli-velezrade-to-ale-neni
Podle pana prezidenta pan kancléř Mynář prověrku nepotřebuje, zažádal o ni prý z frajeřiny!
Tak přesně takové „drobnosti“ demokracii podkopávají.
http://echo24.cz/a/iCrdc/zeman-mynar-proverku-nepotrebuje-zazadal-o-ni-z-frajeriny
MAFRA získala od Lesů ČR zakázku bez výběrového řízení. Další příklad nesoudnosti, který
může snížit důvěru občanů v politiku.
http://echo24.cz/a/w8R89/babisova-mafra-ziskala-od-lesu-cr-zakazku-bez-vyberoveho-rizeni
Příkladem jednání, které může demokracii paralyzovat, jsou dlouhodobé obstrukce. Pokud se
s tímto nešvarem nevypořádáme, můžeme se dočkat toho, že jakákoliv menšina může
v budoucnu paralyzovat činnost legitimně zvolené většinové vlády.
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/jednani-o-eet-obstrukce-pravice-hadky-ibouchani-do-lavic_365355.html
Bývalá ministryně obrany, Vlasta Parkanová míří před soud. Vzpomínáte si ještě, jak ji pan
Kalousek hájil?
http://neovlivni.cz/historicky-druha-ministryne-miri-pred-soud-za-letouny/
Bývalý náměstek ministra financí, pan Wagenknecht dostal od Nadačního fondu proti korupci
cenu za to, že nemlčel o případu paní Kleslové. Doufám, že se někdy poctiví a odpovědní
občanů dočkají uznání nejen ze strany neziskového sektoru, ale též od vlády.
http://neovlivni.cz/wagenknecht-dostane-cenu-za-to-ze-nemlcel-o-kleslove/
Závěrem si dovolím jen krátký komentář ke kauze pana Ransdorfa. Celé to bylo nějak špatně
načasované. Tato zpráva měla jít do světových médií na Silvestra. :-)
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Z-Ransdorfovy-svycarske-kauzy-si-delalegraci-take-To-byste-neuhodli-412286
Přeji Vám, ať Vás na Silvestra baví lepší komici, než je pan europoslanec Ransdorf.

Legislativa
Informace o mém hlasování v Senátu najdete ZDE:
http://www.libormichalek.cz/clanek/13/14/
Připojuji ještě odkaz na můj poslední blog s názvem: Je pravdy trochu na Zemanově šprochu?
http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=26574

