Hezké odpoledne,
zasílám Vám letní zprávu o tom, co se během „prázdnin“ odehrálo v Senátu a připojuji i své
komentáře k vybraným událostem politiky domácí i zahraniční.
Senát zasedal v červenci i v srpnu. Na přiloženém odkaze najdete seznam všech projednaných
tisků s výsledky hlasování:
http://libormichalek.cz/lang_cs/clanek/13/14/
Za nejdůležitější považuji schválení zákonů, které stanovují pravidla pro financování
politických stran a hnutí. Bylo k nim sice přijato několik desítek změn, ale změny nejdou proti
doporučením, které v této věci zpracovala iniciativa Rekonstrukce státu.
Pozitivní je, že Senát rovněž snížil hranici pro prokazování původu majetku ze 7-mi na 5
miliónů korun. Hodně senátorek a senátorů vystoupilo s tím, že Finanční úřady by měly
zkoumat i nižší nesrovnalosti mezi vykázanými příjmy a nabytým majetkem.
Škoda jen, že zákon neplatil o několik let dříve. Je ale pravděpodobné, že lidé typu pana
Dvořáka by si zřejmě příjmy na vrtulník nebo tryskáč předem zlegalizovali skrze „odměny“
v nějakém státním podniku nebo ve státem ovládané společnosti…
http://zpravy.idnes.cz/miroslav-dvorak-cas-vrtulnik-robinson-r66-f1v/domaci.aspx?c=A160728_214250_domaci_san
Minulý týden, kdy ve vedrech zůstalo na hlasování jen 40 senátorek a senátorů, prošel 21
hlasy návrh pana Škromacha, aby cyklisté mohli vyjet i na silnice třetí třídy s 0,8 promile
alkoholu. Kolik zákonodárců před hlasováním překročilo tuto hranici, není známo. Účtenky
ze senátní restaurace zřejmě dostanou výjimku z elektronické evidence tržeb. 
V pojišťovnictví prošel návrh na „regulaci“ provizí pojistných zprostředkovatelů, který de
facto legalizuje dosavadní nežádoucí stav a nic v zásadě nereguluje. Návrh prošel jen o 2
hlasy, a to především „díky“ ČSSD. Podrobněji k praktikám finančních šmejdů níže:
http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=27883
V této souvislosti doporučuji ke zhlédnutí také dokument o praktikách OVB.
https://video.aktualne.cz/dvtv/poradci-ovb-stripterky-a-drogy-na-vecircich-a-obchod-sduver/r~e823273e691f11e68d00002590604f2e/?redirected=1472619113

Lidové noviny přinesly zajímavý článek o propojení pana ministra Chovance a pana
policejního prezidenta Tuhého na pana lobbistu Králíka.
http://ceskapozice.lidovky.cz/kauza-kralik-podezrele-jednani-policejnich-velitelu-f9h/tema.aspx?c=A160826_142612_pozice-tema_lube

Policie ale zaslouží pochvalu, že odhalila hoaxy o chystaných útocích v nákupních centrech.
Tak vzhůru na nákupy 
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/muslimove-zautoci-v-cesku-to-vam-media-nereknoupolicie-vyvr/r~d83f2e44597511e682380025900fea04/?redirected=1472621600
Užívejte léta a sluníčka! 

Informace z regionů
Mrzí mě, že Piráti a Zelení se v Praze zatím nedohodli na pravidlech nominací osob do
statutárních a dozorčích orgánů městem ovládaných společností. Naštěstí už pro tuto oblast
byla založena pracovní skupina, kde jsem rovněž přizván.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ods-top-09-a-pirati-zadaji-mimoradne-jednani-zastupiteluprahy/1385695
Na Praze 3 bude v sídle Všeobecné zdravotní pojišťovny další 4 roky šéfovat pan Kabátek.
Tato informace svědčí o tom, že ČSSD a ODS se umí dohodnout… Kéž by se uměli podobně
rychle dohodnout i ti, kteří usilují o pozitivní změny.
http://zpravy.idnes.cz/kabatek-povede-vzp-do-roku-2020-dic/domaci.aspx?c=A160829_164502_domaci_san
O dění na Praze 3 se můžete více dovědět ZDE:
http://www.praha3.cz/noviny/index.html
Doufám, že pan Martin Konvička neuspěje ve volbách do Senátu. To, co v Praze předvedl, už
je opravdu za hranou recese a možná i za hranou zákona. Je neuvěřitelné, že mu úředníci
magistrátu takovou akci povolili.
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/kde-konvicka-vzal-velblouda_396030.html
Máte-li bydliště v obvodu Prahy 6 nebo Prahy 11, zvažte prosím podporu pana Bělohradského
nebo pana Kose při volbách do Senátu. Někdy i 2 hlasy mohou posunout věci dopředu.
Během září ještě plánuji k těmto volbám napsat blog na www.aktualne.cz.
V červenci jsem v Senátu pořádal seminář o leadershipu. Ohlasy jsou pozitivní. Jsem rád, že
čím dál více lidí se zabývá vizemi, jak zlepšit atmosféru kolem nás.
Pro všechny, kteří v Praze jezdí tramvají, ještě připojuji informaci o změnách v dopravě:
https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/pri-ceste-do-prace-pozor-praha-meni-tramvajovelinky-vznikly/r~45e3f3f46cee11e682470025900fea04/?redirected=1472622681
Možná jste již registrovali, že na Praze 2 se zavírá kavárna AnonymouS Coffee, kde jsem se
s některými z Vás scházel. Pro všechny zájemce o schůzku v Senátu zasílám kontakt na mou
asistentku: zuzanapochmanova@gmail.com nebo 730 195 924.
Prosím jen o shovívavost ohledně volných termínů. Zvláště v měsíci září se plánuji účastnit
řady setkání na podporu senátních kandidátů, kterých si vážím a o nichž jsem přesvědčen, že
mohou být v Senátu důležitým jazýčkem na vahách spravedlnosti a práva.
Potěšilo mě, že Univerzita Palackého v Olomouci mě zařadila mezi významné a mimořádně
úspěšné absolventy. 10. září se v této souvislosti zúčastním v Olomouci velkého
absolventského setkání.

Média
Zdá se, že Ochranný svaz autorský zkouší, co mu na Ministerstvu kultury projde.
V posledních týdnech už dvakrát avizovali plán na navýšení poplatků. Ohledně OSA
s ministrem kultury komunikuji a doufám, že MK neprolomí příslušnou vyhlášku.
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/osa-chce-poplatky-i-z-novych-mobilu-ty-by-mohly-zdrazitabsu/r~6e43527665dd11e6bc7c0025900fea04/
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/osa-chce-zvysit-poplatky-za-hudbu-az-o-polovinu-protestujii/r~2b7d44485ed911e683920025900fea04/

Úvěrové firmy se dočkají nových žalob ohledně roční procentní sazby nákladů (RPSN).
Nejvyšší soud v této věci vydal důležitý rozsudek. Gratuluji spotřebitelům, že se jim podařilo
ochránit oprávněné zájmy. Kéž by se jim takto dařilo i vůči pojistným zprostředkovatelům.
http://zpravy.aktualne.cz/finance/zlom-v-miliardove-kauze-spatny-vypocetrpsn/r~4d327db4607911e69d46002590604f2e/
Úředníci resortů vlády Bohuslava Sobotky z ČSSD dostali za první pololetí rekordní odměny
– dohromady přes 280 milionů korun. To je o necelých dvacet milionů víc než za pololetí
předcházející. Ministři si ale stojí za tím, že si jejich podřízení bonusy zaslouží.
http://svobodneforum.cz/urednici-na-ministerstvech-si-na-odmenach-prisli-na-280-milionu/
V kauze vyzvídání informací z vyšetřování farmy Čapí hnízdo čelí kárnému řízení ministerstva financí
úředníci, kteří údaje sháněli, i ti, kteří na vyzvídání upozornili. Napsal to v pondělí server Neovlivní.cz.
Ministerstvo zahájilo řízení se čtyřmi svými pracovníky. Farma patří skupině Agrofert ministra financí
Andreje Babiše (ANO), policie a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) vyšetřují okolnosti
udělení evropské dotace farmě.
http://svobodneforum.cz/babisovo-ministerstvo-vede-karne-rizeni-s-uredniky-z-kauzy-capihohnizda/

Míra transparentnosti se měří také tím, jaký objem zakázek nejde přes tzv. jednací řízení bez
uveřejnění. S firmou Kapsch si v tomto hledisku moc nepolepšíme. Inkasovat 5,3 miliardy za
3 roky správy mýtného, když kompletní výstavba mýtných bran přišla na 3,4 miliardy korun,
mi přijde poněkud drahé. Hlavně, že stát třetinu ušetří. Tomu říkám „polštáře“.
http://ekonomika.idnes.cz/ministerstvo-uzavrelo-dodatek-ke-smlouve-s-kapschem-za-5-27-mld-p6g/eko-doprava.aspx?c=A160829_085140_eko-doprava_nio

Zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu se v mých zprávách stávají už téměř evergreenem.
Bohužel. Doufám, že projde druhý pokus na rozšíření kompetencí tohoto úřadu. Když ne na
obce a města, kde řada senátorů „obhajuje“ své zájmy, tak aspoň na (polo) státní firmy.
https://www.novinky.cz/domaci/413096-ministerstva-nakupovala-nehospodarne-zjistil-nku.html

V Británii se s vyšetřováním velkých firem nemažou…

http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/britanie-vysetruje-podezreni-z-korupce-pri-prodeji-letadela/r~d6dcaed25ce011e68d00002590604f2e/

Legislativa
Vláda schválila zákaz postihu oznamovatelů korupce ve stávajících zákonech. Ministr
Dienstbier samostatný zákon nepředloží. Andrej Babiš navrhl vlastní variantu ochrany
oznamovatelů (whistleblowerů).
http://domaci.ihned.cz/c1-65362440-ochrana-whistlebloweru-bude-zakotvena-ve-stavajicichzakonech-samostatny-zakon-dienstbier-pres-kritiku-babise-nepredlozi
Předkládal jsem pozměňovací návrh k zákonu o místním referendu a to s cílem zvýšit volební
účast. Dle návrhu by volební výbor měl možnost určit datum konání referenda spolu s jiným
typem voleb. Návrh bohužel neprošel.
Vzhledem k tomu, že většina pozměňovacích návrhů, kterými se snažíme naše právní
prostředí zlepšovat, často neprojde o několik málo hlasů, považuji za hodně důležité, jakým
způsobem proběhne v říjnu obměna třetiny Senátu. Říká se, že problémem světa není ani tak
síla zlých, jako slabost dobrých. Proto moc prosím, běžte k volbám a mějte šťastnou ruku.
Z vlastní praxe tady v Senátu už vím, že i jeden, dva hlasy mohou rozhodnout.

