Informace z regionů
Bývalý starosta Prahy 2 Jiří Palusa (ODS) musí zaplatit městské části Praha 2 částku 300 tisíc korun.
Šlo o pokutu, kterou dříve ÚOHS vyměřil P2 za špatné výběrové řízení. Na rozdíl od Davida Ondračky
považuji toto rozhodnutí za velmi pozitivní.
http://www.lidovky.cz/v-komunalu-se-ted-budou-bat-jak-cert-krize-rika-sef-transparency-kprelomovemu-soudu-gmb-/zpravy-domov.aspx?c=A150730_143548_ln_domov_sk
Jen je škoda, že asi nelze po bývalých radních efektivně vymáhat násobně vyšší částky, které by aspoň
částečně kompenzovaly náklady (viz níže). Musela by asi existovat povinnost povinného pojištění
radních proti případně způsobeným škodám. Ale to už se zase vracím k tomu, že by bylo potřebné
hledat i řešení, jak současně omezit marže pojišťoven.
http://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/praha-musi-ids-zaplatit-176-milionu-za-stavbu-tunelublanka/r~8a10209836b211e5b4780025900fea04/
Včera se náměstek Stropnický obrátil dopisem na paní primátorku s tím, že chce znát autory její verze
stavebních předpisů. Předpisy, které Krnáčová v úterý nečekaně předložila radě, podle Stropnického
neregulují výšku budov, jsou mírnější k regulaci reklamy, nezohledňují osvětlení bytů a ruší povinnost
výsadby stromořadí. "Vyvolává to ve mě dojem, že ruka developerova nebyla daleko od psaní tohoto
textu," řekl náměstek na tiskové konferenci.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/stropnicky-kvuli-stavebnim-predpisum-poslal-krnacovedopis/1246856
Tak doufejme, že Prahu nečeká podobný scénář jako Ústí nad Labem, kde se část hnutí ANO spojilo
se starými strukturami. Zajímá-li Vás blíže zákulisí komunální politiky, doporučuji k přečtení
následující článek dnes již bývalého náměstka pana Martina Hausenblase.
http://neovlivni.cz/hausenblas-o-ustecku-babis-spustil-neco-co-nedomyslel/
V předešlé informaci jsem avizoval, že 6.7. proběhne pod mou záštitou akce Živý Hus. Jestliže jste
neměli možnost se oslav účastnit, můžete si záznam prohlédnout ZDE:
http://www.ceskestudny.cz/videozaznam-z-oslav-ziveho-husa-je-nyni-k-dispozici/
V červenci jsem se v Praze účastnil besedy se zástupcem Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) na
téma připravovaného zákona o veřejných zakázkách. Zatím to vypadá, že se MMR poučilo jen
částečně z chyb, za které dostalo (v souvislosti se zakázkou na systém pro zadávání zakázek) pokutu
přes půl miliónů korun.
http://domaci.ihned.cz/c1-64252360-ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-dostalo-pulmilionovou-pokutuza-zakazku-na-system-pro-zadavani-zakazek
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
V této části se většinou věnuji tomu, jak se nám (ne)daří bojovat s korupcí. Přes dílčí zlepšení to zatím
není žádná sláva. Jsou ale oblasti, kde naše země patří ke světové špičce. Vnímám, že je důležité si
to připomenout. Nemyslím teď první místo na světě v produkci potravinářského máku , ale třeba
10- té místo z hlediska bezpečnosti. Doufám, že si toto místo udržíme i poté, co zeslábne příliv
nelegálních imigrantů do EU.
http://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/nejbezpecnejsi-zeme-sveta-cesku-patri-desatemisto/r~b13663f23ce411e5b6b20025900fea04/
Za velmi pozitivní považuji také zprávu, že jsme spolu s odborníky z Kalifornie vyvinuli látku, která by
měla pomoci v boji proti viru HIV.
http://archiv.ihned.cz/c1-64442010-cesi-s-americany-porazeji-aids-spolecne-vyvinuli-latku-kterapomuze-v-boji-proti-hiv
Nyní zpět k problematice korupce:
Bývalý ředitel odboru MMR Vladislav Koval čelí obvinění z korupce. U soudu se obhajuje, že jen
testoval, jestli jednatel firmy Protum Servis Jaroslav Tůma přistoupí na korupční nabídku. Je prvním
členem vládního hnutí ANO, který má potíže kvůli údajné korupci.
http://domaci.ihned.cz/c1-64291770-o-uplatek-jsem-nezadal-byla-to-zkouska-tvrdi-exmanazer-anokoval-u-soudu
Soud v korupčním případu bývalého poslance a středočeského hejtmana Davida Ratha vynesl po
bezmála dvou letech rozsudek 8,5 roku vězení a propadnutí majetku. Rath se podle soudu jako
vysoce postavený úředník podílel na ovlivňování soutěží o veřejné zakázky a bral za to milionové
úplatky. Bývalý významný politik se na vyhlášení rozsudku nedostavil.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rath-dostal-trest-8-5-roku-za-korupci-odvolal-se/1240282
Bývalý soudce pražského soudu Ondřej Havlín byl uznán vinným, že v letech 2012 a 2013
protizákonně ovlivňoval řízení a pomáhal tak například řidičům, kteří sedli za volant v opilosti a
havarovali. Za korupci podle verdiktu musí jít na šest a půl roku do vězení.
http://praha.idnes.cz/rozsudek-nad-soudcem-havlinem-dkb-/prahazpravy.aspx?c=A150730_131028_praha-zpravy_bur
Stejně jako jeho otec i Vladimír Sitta mladší, obžalovaný z tunelování papírenské firmy Neograph,
jakoukoli vinu odmítl. Veškeré faktury, které byly podle obžaloby fiktivní, označil za reálné. „Vždy to
byl konkrétní, hmatatelný produkt,“ řekl Sitta mladší ve čtvrtek u soudu. Sittům hrozí až deset let
vězení.
http://www.novinky.cz/krimi/370741-kauza-predrazenych-jizdenek-vlastni-firmu-jsem-netunelovaltvrdi-obzalovany.html

Ministr vnitra Milan Chovanec podal v druhé polovině června trestní oznámení kvůli korupci, do které
byl údajně zapleten v souvislosti se zakázkou České pošty. Stejně postupovala i Česká pošta. Podle
informací serveru Neovlivní.cz si bývalý obchodní partner České pošty, se kterým je pošta ve sporu,
nahrál rozhovor s členem středočeské ČSSD, který mu sliboval pomoc se zakázkou výměnou za
úplatek pro stranu i přímo pro ministra.
http://www.novinky.cz/domaci/377552-chovanec-podal-trestni-oznameni-kvuli-korupcninahravce.html
Firmy Andreje Babiše čile obchodovaly se státem již před jeho vstupem do politiky. Státní zakázky
získávají i po lednu 2014, kdy se Babiš stal prvním místopředsedou vlády a ministrem financí. Jen za
loňský rok skupina Agrofert vysoutěžila zakázky za více než 2,7 miliardy korun.
http://hlidacipes.org/kompletni-seznam-verejnych-zakazek-skupiny-agrofert-babisuv-byznys-sestatem-az-za-32-miliard/
Firma musí zaplatit škodu kvůli šikanóznímu návrhu na insolvenci. Královéhradecký soud rozhodl, že
insolvenční návrh na stavební společnost BAK byl šikanou. Firmě, která návrh podala, nařídil zaplatit
10 milionů korun.
http://archiv.ihned.cz/c1-64442130-soud-se-zastal-firmy-na-kterou-byla-podana-falesna-insolvenceudajny-veritel-musi-zaplatit-10-milionu

Legislativa
Pravomoci zpravodajských služeb se rozšíří. Prolomí se daňové tajemství a zpravodajci budou moci
žádat informace od telekomunikačních operátorů. Zruší se také omezení u údajů chráněných
bankovním tajemstvím. Počítá s tím vládní novela zákona o zpravodajských službách, kterou včera
schválil Senát. Nyní ji dostane k podpisu prezident.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-schvalil-rozsireni-pravomoci-zpravodajskychsluzeb/1246773
Protikorupční legislativa se zdržuje. Tak se dá ve stručnosti shrnout charakteristika legislativních
aktivit v této oblasti. Podrobněji viz odkaz níže:
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/protikorupcni-tazeni-ano-ma-potize-klicove-normy-sezasekly/r~677c1c481b4211e5ba38002590604f2e/
Politici by měli podávat majetková přiznání už při nástupu do funkce. Předávat by je měli do
sjednoceného registru, který má vést ministerstvo spravedlnosti. Počítá s tím novela zákona o střetu
zájmů, jejíž návrh má příští středu projednat vláda. Platit by měla od ledna 2017.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-rozhodne-o-vzniku-registru-majetkovych-priznanipolitiku/1241267

Každý člen nejužšího vedení České pošty pobírá ročně v průměru kolem šesti milionů korun, další
miliony si manažeři vyplácejí na prémiích. Z údajů ve výroční zprávě státní firmy to spočítal senátor
Libor Michálek.
http://byznys.lidovky.cz/statni-manazeri-caruji-s-platy-zarazi-to-zakon-flp/media.aspx?c=A150726_223018_ln-media_mpr
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