Hezký (po zápase s Finskem i radostný) den,
dovoluji si Vám zaslat odkaz na graf, který ilustruje, jak „blízko“ jsou si senátoři a
senátorky v hlasování. Berte prosím s rezervou, že můj – černý puntík J - má nejmenší
odchylky od modrých puntíků hnutí ANO. Byl to pan senátor Hlavatý, kterému byl „proti
srsti“ můj návrh na odpolitizaci výběru členů statutárních a dozorčích orgánů (polo)
státních firem.
http://hlidacipes.org/pul-roku-v-senatu-lidovci-proti-vlade-pravicovy-ostravak/
33 hlasů (při quóru 31) ve středu rozhodlo, že se tento senátní návrh vrátí
k dopracování. Jsem rád, že nedošlo k zamítnutí mého návrhu. J Na straně druhé
vnímám tlak na to, aby upravená verze dávala více prostoru politikům navrhovat si do
výběrových komisí své lidi.
Snad nakonec odejde ze Senátu verze, v níž nebude taková koncentrace politické moci
jako v návrhu ministra financí, který chce mít návrhy nominací pouze ve svých rukou.
Každopádně udělám vše pro to, aby se neopakoval scénář exposlanců ODS (viz
odkaz) nebo exšéfů státních firem s ročním příjmem 8 miliónů či zlatými padáky 6
miliónů korun.
http://tn.nova.cz/clanek/snajdr-tluchor-a-fuksa-a-dostanou-od-statu-odskodne.html
Výjimečně si dovedu představit miliónové odměny v případě, že whistleblower svým
upozorněním zachrání stamiliónové nebo miliardové částky. Nedávno byla taková
odměna přiznána zaměstnanci hedgeového fondu v USA. (viz odkaz) Pokud ale bude
v Senátu takový návrh zákona někdy projednáván, budu se muset zdržet hlasování
kvůli střetu zájmů. J
http://www.lidovky.cz/za-upozorneni-na-stret-zajmu-si-zamestnanec-odnese-15milionu-korun-1fl-/zpravy-svet.aspx?c=A150429_083707_ln_zahranici_ele
Závěrem připojuji odkaz na blog, který se týká údajné korupce v hokeji. Předpokládám,
že když dovede trenér Růžička naše mužstvo do vítězného konce, žádné trestní stíhání
mu hrozit nebude. Pokud by však přesto bylo zahájeno jen na základě nahrávky (viz
níže), požádám asi pana prezidenta, aby trestní řízení zastavil. J
https://www.youtube.com/watch?v=P1g_7QfHM68
Přeji našim hokejistům, aby jejich vzájemné nahrávky při zápase s Kanadou byly lépe
cílené, než nahrávka pana Palaščáka. J
http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=25170
Informace z regionů
Koncem dubna proběhla v Senátu tisková konference, a to v souvislosti s podpisem
petice proti prolomení těžebních limitů. Podepsal jsem petici jako první. Vzhledem k
tomu, kolik energie vyvážíme, považuji prolomení limitů za nepotřebné a návrhy pana
ministra Mládka za odporující veřejnému zájmu. Dodávám, že z prolomení limitů by do
slova a do písmene „těžila“ zejména soukromá společnost Severočeská energetická,
patřící panu Tykačovi.
http://www.zeleni.cz/zeleni-zahajili-kampan-za-zachovani-uzemnich-limitu-tezby-uhli/
Paní primátorka mi dosud neodpověděla na dotazy týkající se odpovědnosti za
problémy se zprovozněním tunelu Blanka. Existuje ale naděje, která doufám do zaslání
příští informace neumře, že se tunelový komplex otevře 15. září. Po měsících průtahů
slíbil tento termín generální ředitel Inženýringu dopravních staveb (IDS). Tak sláva!
http://echo24.cz/a/iVbAx/velky-zvrat-blanka-se-ma-otevrit-uz-15-zari

Koncem dubna jsem se účastnil besedy v Knihovně Václava Havla na Praze 1, a to u
příležitosti 25-ti let od navázání diplomatických styků se státem Izrael. O několik dnů
později potom proběhly oslavy založení tohoto státu, kde jsem byl rovněž pozván.
Zajímavá byla debata, která proběhla v DOXu na téma hledání české identity. Z debaty
vyplynulo, že si naše společnost potřebuje více připomínat osobnosti, které
ztělesňovaly pozitivní hodnoty. Zviditelňování těchto hodnot, může přispět k posílení
národní hrdosti.
Minulý týden jsem se účastnil debaty o změnách Ústavy. Většina diskutujících se
vyjádřila ve smyslu, že by se Ústava moc měnit neměla. Na odkaze (viz níže) jsou
naopak inspirativní návrhy, jak změnit Ústavu tak, aby se do politiky dostávalo více
osobností.
http://video.aktualne.cz/dvtv/volby-budou-lidi-bavit-rika-o-svem-systemukareljanecek/r~8b7dd23af97d11e4b1d8002590604f2e/
V neposlední řadě stojí za zmínku debata, která tento týden proběhla v Divadle
Komedie, a to v souvislosti se stávkou Agentury pro sociální začleňování. V minulých
měsících se v řadě státních institucí odehrály personální změny, aby od 1.7. přešly do
služebního poměru ve vedoucích pozicích „ty správné kádry“. Vnímám tedy jako
pozitivní, že se v reakci na nedostatečně odůvodněné personální změny konečně
nějaká skupina zaměstnanců ozvala.
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.
Kromě toho se můžeme setkat 21.5. v 18 hod. v družstevní kavárně Strany zelených
nebo 1.6. od 15 hod. v Řehořově ulici 19 v Informačním centru České pirátské strany.
Média
Ještě před časem jsem se domníval, že vyšetřování korupce bude čím dál obtížnější,
a to díky využívání stále sofistikovanějších metod. To jsem netušil, že někteří lidé se
tak pečlivě starali
o přijatá peněžní plnění, že si všechny částky zapisovali do deníčku. Hlavním
průkopníkem této metody se stal „spisovatel“ Dbalý, pozadu však nezůstal ani pan
Kovarčík.
Soud na návrh žalobce uvalil vazbu na bývalou hlavní účetní Nemocnice na Homolce.
Důvodem je obava, že by na svobodě ovlivňovala svědky.
http://echo24.cz/a/wZKL5/exsef-homolky-dbaly-muze-jit-z-vazby-na-kauci-500-000
Soud poslal někdejšího náměstka ministerstva práce a sociálních věcí Vladimíra Šišku
a šéfa tamního odboru informatiky Milana Hojera na sedm a šest let do vězení za
vydírání a zneužití pravomoci při veřejné zakázce. Původně dvojice dostala šest a pět
let vězení. Odvolací soud ale rozsudek zrušil a Městský soud v Praze se musel kauzou
zabývat znovu.
http://echo24.cz/a/i3BP5/exnamestek-siska-dostal-7-let-za-vydirani-a-zneuzitipravomoci
Ústecká Krajská zdravotní zrušila nákup dvou drtičů ledvinových kamenů celkem za 28
milionů korun. Stalo se tak pět dnů poté, co přehnanou cenu kritizoval Týdeník Echo.
Jsem vděčný, že máme v ČR ještě některé relativně nezávislé média.
http://echo24.cz/a/wSJmH/drtice-kamenu-za-28-milionu-zmanipulovana-soutez-konci

Soudce Robert Pacovský uznal vinnými aktéry v korupční kauze zmanipulovaných
zakázek kolem bývalého hejtmana Davida Ratha. Manželé Kottovi jako organizátoři
korupce dostali trest 7,5 roku vězení a propadnutí majetku. Soud potrestal i dalších
sedm obžalovaných.
http://echo24.cz/a/ip8LW/75-roku-pro-manzele-kottovy-za-korupci-pri-zakazkach
Pražský hrad konečně zveřejnil příjmy vedoucích pracovníků své kanceláře. Z
informací na hradním webu vyplývá, že hrubý roční příjem vedoucího kanceláře
Vratislava Mynáře činil 2 mil. Kč. Zdá se Vám to hodně? Šéf jedné malé ztrátové
(státem plně ovládané) finanční instituce měl ročně 8 mil. Kč!
http://echo24.cz/a/wKdhK/mynar-bere-120-tisic-cisteho-sefove-odboru-az-80-tisic
Většinu ze škody ve výši 848 milionů korun, kterou chce finanční úřad kvůli kauze
ProMoPro od Úřadu vlády, zaplatí kabinet z vládní rozpočtové rezervy. Doufám, že se
někdy dočkáme vymáhání škod i po konkrétních fyzických osobách, které za vznik
škody odpovídají.
http://echo24.cz/a/wS695/skoda-za-promopro-je-848-milionu-vlada-to-zaplati-hlavnezrezerv
Legislativa
Říká se, že právo nefunguje bez morálky resp. ve společnosti, která nemá pevné etické
základy. Rozumí se tím zpravidla to, že ani kvalitní legislativa negarantuje prosazování
spravedlnosti, že záleží na charakteru osob, které právo aplikují. Na základě
dosavadních zkušeností ze Senátu dodávám, že bez odpovědného a poctivého
přístupu, bez ochoty stanovit jasná pravidla ani nemůže kvalitativní legislativní úprava
vzniknout.
Jak jsem uvedl v průvodním komentáři, návrh novely zákona o státním podniku a o
majetku České republiky, který má zavést výběrová řízení a nastavit transparentní
pravidla pro odměňování, byl počtem 33 hlasů vrácen k dopracování. Mrzí mě
hlasování pana Hampla, pana Juránka i paní Wagnerové - tyto 3 hlasy chyběly k
posunutí zákona do výboru.
Předpokládám, že hlavní diskuse budou vedeny o to, zda má být expertní výběrová
komise jmenována (aspoň částečně) politicky, zda má ministrům či vládě nabízet na
obsazení jedné pozice 3 nebo více kandidátů a zda bude závazné vybírat z navrženého
seznamu. Dále se bude asi debatovat i o tom, zda může ministr odvolat člena
statutárního nebo dozorčího orgánu pouze v případech stanovených zákonem a jaké
tyto případy mohou být.
Dále je otázkou, do jaké míry bude mít ministr „volnou ruku“ při stanovení odměn.
Hodlám navrhovat, aby v případě, že roční příjmy manažera státního podniku nebo
člena představenstva státem ovládané společnosti přesáhnou 20-ti násobek
průměrných platů v podnikatelské sféře –
- existovala
povinnost zveřejnit, podle kterých soukromých firem byl referenční příjem stanoven.
Setkal jsem se totiž s případy, že ve státním sektoru byly platy i 2 krát vyšší než v
soukromém!
Kompletní přehled o hlasování na květnové schůzi Senátu je dostupný ZDE:
http://www.libormichalek.cz/clanek/13/14/
Nařízení na ochranu whistleblowerů
Vláda konečně předložila do připomínkového řízení návrh nařízení na ochranu
oznamovatelů protiprávního jednání. Návrh včetně odůvodnění je dostupný ZDE:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/aktualita/101.html

O koncepci návrhu se rovněž můžete více dozvědět z článku, který Lidové noviny
zveřejnily 22.4.. Článek je dostupný rovněž na mých webových stránkách ZDE:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/aktualita/101.html
Návrh zákona o státním zastupitelství
Velké diskuse vyvolává rovněž návrh novely zákona o státním zastupitelství, a to
zejména posunutí hranice škody, kterou by se měl tzv. „speciál“ zabývat ze 150-ti na
300 miliónů korun. Pokud je pravdivé tvrzení pana senátora Hlavatého za hnutí ANO,
že závažné hospodářské kriminality ubývá, měl by ministr Pelikán za hnutí ANO
navrhovat spíš snížení hranice např. na 50 miliónů korun, aby agenda byla rovnoměrně
rozdělena.
http://www.novinky.cz/domaci/369325-pelikanuv-zakon-o-statnim-zastupitelstvibombardujize-vsech-stran.html
Beseda k návrhu novely zákona o státním zastupitelství se uskuteční 28.5. v 19 hod. v
Galerii Langhans, Vodičkova 37. Informace o mé účasti na dalších akcích naleznete
na mých webových stránkách. http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/22/23/

