Vážení čtenáři,
dovoluji si Vám poskytnout další informace a komentáře k otázkám možných úspor ve
veřejných institucích, k problematice diskriminace osob, které upozorní na nesrovnalosti
v činnosti úřadů a k některým dalším oblastem, na něž se v Senátu zaměřuji.
Příprava státního rozpočtu se stala testem toho, kdo hodlá ve svých resortech skutečně šetřit a
kdo nikoliv. A nejde jen o úspory na ministerstvech, ale také ve státních podnicích, fondech a
státem ovládaných firmách.
Ukázalo se např., že ve státem dotované (a ovládané) Exportní garanční a pojišťovací
společnosti, a.s. byly průměrné platy kolem 100 000 korun měsíčně tj. cca 2,5 násobek
průměrného platu v soukromé České pojišťovně, a.s.
Pokud by průměrné příjmy v 85-ti státních institucích a státem ovládaných
společnostech klesly na úroveň průměrného příjmu v Praze, úspora by dosáhla 8-mi
miliard korun. Podrobněji se této problematice věnuji zde:
http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=22859
Někteří ministři již začali ve svých resortech odměňování „ořezávat“ (viz odkaz níže), jiní ale
dle mého názoru nepřiměřeně „šroubují“ požadavky. Např. ministr Jurečka, který chce pro
ministerstvo zemědělství o cca 4 miliardy více (+25%) oproti rozpočtu na rok 2014.
http://domaci.eurozpravy.cz/politika/93064-ministr-zastavil-megaplaty-pro-manazeryceskych-drah/
Považuji za nesprávné, že diskuse nad rozpočtem pro rok příští začínají debatou o celkových
sumách pro resort bez toho, aby se nejprve analyzovalo, která ministerstva mají v určitých
položkách vysoce nadprůměrné výdaje.
--------V souvislosti s blížícími se volbami do Evropského parlamentu (EP) může být zajímavá
statistika, z níž vyplývá, že k nejproduktivnějším z 22 českých europoslanců v končícím
volebním období patřili Oldřich Vlasák (ODS), Zuzana Roithová (KDU-ČSL) a Olga
Sehnalová (ČSSD). Otázkou ale je, v jaké oblasti se produktivita nejvíce projevovala.
Podle statistiky (viz odkaz) byli čeští zástupci v EP nadprůměrní v předkládání tzv. stínových
(menšinových) stanovisek. Zejména zástupci ODS a KSČM jich předložili v průměru 2 krát
tolik, co všichni europoslanci dohromady. Čest jejich práci ☺ ! Doufám jen, že pokud těchto
zástupců bude po volbách v EP např. 2 krát méně, nebudou dělat ostudu 4 násobně větší.
http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-62097310-studie-aktivita-ceskych-europoslancu-bylapodprumerna-nejmene-aktivni-byli-dusek-s-falbrem
Přijďte prosím k volbám, ať jsou v Evropském parlamentu slyšet z České republiky moudré
návrhy.

Informace z regionů
Doposud jsem v této části informoval zvláště o aktivitách v obvodu Prahy 2 a 3, nicméně
vzhledem ke členství ve Výboru pro zdravotní a sociální politiku, v Komisi pro sdělovací
prostředky a v Klubu pro obnovu demokracie, se zabývám podněty i z jiných regionů.
Obrátili se na mě např. někteří zaměstnanci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu
zemědělského (sídlo na Praze 6) s tím, že zde v rámci „organizačních změn“ dochází
k ukončování pracovních poměrů s těmi, kteří upozorňují na nedostatky. Oslovil jsem v této
věci ministra Jurečku, který mě má informovat o zjednání nápravy.
Dále se na mě obrátil jeden ze středočeských starostů ve věci nesrovnalostí, které nastaly při
hodnocení dopadů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment- EIA) u projektu
Letiště Vodochody. Informace byly po ověření předány ministru Brabcovi, který v této věci
zahájil přezkumné řízení.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/268123-mzp-o-rozsireni-letiste-vodochodyrozhodne-podle-pripominek-obci/
S některými členy senátorského klubu jsem navštívil Jesenickou nemocnici, kde jsme byli
informování o zásadních nedostatcích ve financování. Následně jsem v této věci odeslal
podnět ministru Němečkovi, informace o způsobu řešení by měla být k dispozici začátkem
června. V oblasti zdravotnictví jsem rovněž podpořil pochod ke dni hemofiliků.
Koncem dubna se v Evropském domě v Praze konala debata ohledně důvodů (ne)čerpání
prostředků z fondů EU (se zaměřením na Operační program životní prostředí). Podkladový
materiál v této věci, který zpracovala nezisková organizace Zelený kruh, považuji za
nejkvalitnější dokument na toto téma, k dispozici je na uvedené adrese:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/aktualita/72.html
Zajímavá byla rovněž beseda, která se začátkem května uskutečnila v Praze na téma novely
zákona o svobodném přístupu k informacím. Z analýzy Oživení a Transparency International
(viz odkaz níže), že v ČR mají občané spíš právo soudit se o informace než informace včas
dostávat. Blíže se k tomuto problému ještě vrátím v části legislativa.
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/aktualita/73.html
V uplynulých týdnech pokračovaly besedy s občany na téma prosazování práva a
spravedlnosti. Kromě besedy na vysokoškolských kolejích na Chodově jsem navštívil i města
Přerov a Mladá Boleslav. Plán akcí na květen je dostupný zde:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/aktualita/74.html

MÉDIA
Bývalý ředitel Pavel Horák a ředitel firmy IZIP Jiří Pašek už nefigurují jako obvinění v kauze
IZIP. Nejvyšší státní zastupitelství nařídilo vrchním zástupcům, aby zrušili jejich stíhání s tím,
aby policisté znovu prověřili okolnosti kauzy. Nejen v této souvislosti jsem oslovil ministryni
Válkovou s dotazem, jaké jsou nejčastější důvody, pro které se odkládají trestní kauzy.
Zaměřovat se hodlám především na důvody legislativní.
http://zpravy.idnes.cz/obvineni-v-kauze-izip-uz-nejsou-stihani-f0g/krimi.aspx?c=A140404_120548_domaci_hv
Bývalý náměstek na ministerstvu práce Vladimír Šiška a exředitel IT odboru Milan Hojer jsou
obžalováni z korupce. Soudce upozornil, že může jít i o vydírání. Podle obžaloby nabídli
zakázky za 100 milionů podnikateli, pokud vycouvá z dlouholetého tendru.
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-61990200-jen-me-zajimalo-zda-o-zakazku-stoji-popiral-usoudu-korupci-drabkuv-exnamestek
Policisté podle Lenky Bradáčové už na začátku nehráli s úředníkem Chytilem, který jim
pomáhal vyřešit kauzu Opencard, férově: měli ho rovnou varovat, že může skončit u soudu.
V této souvislosti doporučuji ke zhlédnutí dokument „Zločin pana Chytila“, který ČT vysílala
dne 30.4.2014.
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-62019760-bradacova-policie-nehrala-fer-nemela-slibovaturednikovi-z-kauzy-opencard-beztrestnost
Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) nechápe, proč Česká pošta před dvěma roky
nakoupila firmu s třicetimilionovou ztrátou. Pošta firmu koupila od bývalého funkcionáře
SPOZ a cenu navíc tají. Obchod prověřuje policie.
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-62065010-policie-proveruje-obchod-pri-kterem-postakoupila-zadluzenou-firmu-utopila-v-ni-miliony

LEGISLATIVA
Novela zákona o národním parku Šumava

Zatím žádná novela zákona za dobu mého působení v Senátu nevyvolala takovou smršť
emailů, jako tento senátní návrh. Dostal jsem jich skoro 200. Není divu. Senátní návrh jde na
ruku starostům, neboť mj. počítá s tím, že nezastavěné pozemky na území NP Šumava by
byly bezúplatně převedeny na obce, v jejichž katastru se nacházejí. Doufám, že tento pokus,
který má za cíl nahrát různým developerům nevyjde. Hlasoval jsem PROTI návrhu resp. byl
jsem PRO jeho zamítnutí. Prvním čtením zatím ale návrh prošel.

Novela zákona o posuzování vlivů staveb na životní prostředí (EIA)

Tato novela zatím není projednávána Senátem, ale spolu se zákonem o státní službě
představuje klíčovou právní normu pro možnost dalšího čerpání z fondů EU. Pokud by
v tomto roce nebyla schválena, dojde k pozastavení čerpání. Doufám tedy, že ji nebudou čekat
v Poslanecké sněmovně podobné průtahy jako novelu zákona o státní službě.
Novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadě

Tato novela zatím také nedoputovala do Senátu, ale protože má rozšířit kompetence nad
hospodařením obcí, již s předstihem jsem se dotazoval Krajských úřadů, jaké jsou výsledky
jejich kontrol. Krajské úřady podle dostupných informací nekontrolují, zda obce
nakládají se svým majetkem účelně a hospodárně, byť mají povinnost tak činit! Není
divu, že se EP nelíbí systém kontrol nad využíváním peněz, které obce z fondů EU dostávají.
Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Tuto novelu jsem připravil spolu s panem Kužílkem a měla by kromě příslušné evropské
směrnice zavést tzv. apelační princip do rozhodování o poskytnutí informací. Dnes je situace
taková, že pokud povinný subjekt informaci neposkytne, nadřízený orgán může pouze
rozhodnutí zrušit (kasační princip). Stává se tak, že proběhne třeba i 12 krát administrativní
„ping pong“ mezi prvním a druhým stupněm a žadatel v tomto mezidobí nemá šanci domáhat
se vydání informačního příkazu u soudu. Novela má tomuto „ping pongu“ zamezit.
ZAJÍMAVOSTI
V dubnu jsem se zúčastnil festivalu Academia Film Olomouc (AFO). Byl zde promítán film
režiséra Janečka „Léčba dějin“, který se zamýšlí nad odkazem Františka Kriegla pro dnešní
dobu. Měl jsem tu čest si ve filmu „zahrát“ spolu s dalšími oceněnými, kteří cenu Františka
Kriegla od Nadace Charty 77 obdrželi. Film byl natáčen v období, kdy většina lidí si jen
obtížně dokázala představit opakování událostí z roku 1968. Rusko-ukrajinský konflikt ale
dává filmu nový rozměr a vede k zamyšlení nad mírou ochoty naší společnosti něco obětovat.
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