Vážení přátelé,
dovoluji si Vám zaslat další informace o mém působení v Senátu, v oblasti boje proti
korupci a hazardu, a to za měsíc červen 2013.
V souvislosti s posledním vývojem na naší politické scéně mě zaujala diskuse na téma
odpovědnosti. Ještě nikdy jsem neslyšel pana Kalouska, aby tolikrát toto slovo použil.
Dle něj bude prezident Zeman ODPOVĚDNÝ za to, že nebude schválen rozpočet atd.
Přestože se mi nelíbí, jak pan prezident zkouší, kam až může zajít (a nelíbí se mi to
ani u ministra Chalupy, který v demisi jmenoval bez slibovaného výběrového řízení
novou ředitelku Státního fondu životního prostředí), musím připomenout článek 54
odst. 3 Ústavy: „Prezident není z výkonu své funkce odpovědný“…
Nabízí se otázka, kdo z veřejných činitelů je podle českého právního řádu odpovědný
za to, aby vykonával svou působnost s péčí řádného hospodáře, nestranně,
ODPOVĚDNĚ, bez upřednostňování svých zájmů před (převažujícím) zájmem
veřejným? Striktně vzato (podle litery zákona) NIKDO. Poslanci a senátoři mohou
„vyklouznout“ ze slibu jednat v zájmu všeho lidu poukazem na skutečnost, že v určité
věci nebyl zájem společnosti jednotný. A ministři, ředitelé státních fondů a podniků?
Ti nemají takovou povinnost zákonem stanovenou!
MÉDIA
Přiznám se, že se mi těžko píše po aféře Nagygate s vážnou tváří o tom, že za
nejvýznamnější protikorupční krok poslední doby považuji podání demise Nečasem.
Dovolím si tedy politicky-špionážní milostný thriller odlehčit vzpomínkou na
13.10.2010, kdy jsem paní Nagyovou (již tehdy jsem byl na ni odkázán) e-mailem
žádal o schůzku s Nečasem kvůli nasazení Bezpečnostní informační služby v SFŽP.
Když jsem před pár dny položil na Facebooku řečnickou otázku: „Proč asi Nagyová
nenasadila tajnou službu na Drobila, Knetiga či Fibingra?“, jedna z odpovědí, která
mě pobavila, zněla: „Protože je přece nemilovala. Neměla důvod je chránit“…
Ale vážněji. Přestože média věnovala uplácení bývalých poslanců značnou pozornost,
minimálně jedna důležitá otázka zůstala poněkud stranou pozornosti: „Kdo úplatek
nabízel?“ Trestné je totiž nejen přijetí úplatku, ale primárně i jeho nabídka.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=20255
Podrobněji se souvislostem kauz Nagygate a Drobigate věnuji na blogu a zde jen
zmíním otázku, na níž orgány činné v trestním řízení dluží odpověď: „Když mi Drobil
nabízel post náměstka výměnou nejen za rezignaci na post šéfa SFŽP, ale hlavně za
zničení nahrávek, kde Knetig mj. popisoval situaci v podniku Lesy ČR, nedopustil se
závažnějšího jednání než ti, co nabízeli posty „pouze“ za složení mandátu?“

Před rezignací Nečase jsem zvažoval, zda požádám českou vládu, aby vyjádřila
znepokojení nad postupem amerických služeb, které se měly nabourávat do soukromí
na Facebooku i jinde. Když však vyplavalo na povrch, co dělala naše vojenská tajná
služba, přišlo mi, že na takovou protestní diplomatickou nótu NENÍ ČAS…
http://zpravy.ihned.cz/c1-60050040-vyzradil-tajny-program-vlady-jde-po-nem-cia-tedsnowden-prisel-o-praci

Zdánlivě tématu povodní jsem věnoval svůj další blog (odkaz viz níže).
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=20163
Cílem nicméně bylo upozornit na absurditu neregulace finančních toků ve výplatní
fázi druhého penzijního „pilíře“ a neregulaci nákladů v podnicích typu Povodí Vltavy
apod. Domnívám se, že nikoliv náhodou se pánové Rittig a Janoušek motali právě
kolem státních podniků. (odkaz viz níže)
http://zpravy.idnes.cz/janousek-rittig-a-statni-zakazky-dq0/domaci.aspx?c=A130620_220140_domaci_ert
Velmi poutavá byla v této souvislosti i reportáž o IT zakázkách Lesů ČR, kterou
vysílala ČT1 10.6.2013 večer.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1142743803-reporteri-ct/213452801240022/video/
V oblasti boje proti korupci možná stojí za zmínku ještě tento
http://brno.idnes.cz/ze-spisu-toflova-gangu-se-ztratila-smenka-fgr-/brnozpravy.aspx?c=A130625_145012_brno-zpravy_taz

článek

V minulé informaci jsem uvedl, že Vás seznámím s odpovědí pana primátora Prahy
ohledně regulace hazardu. Odpovědi jsem se od pana Svobody už nedočkal. Z dopisu
pana radního Manharta nicméně vyplynulo, že magistrát bude preferovat nulovou
toleranci hazardu.
Pan ministr (v demisi) Kalousek mi na dotaz ohledně poskytování darů ze strany ČEZ,
a.s. částečně odpověděl. Vše je údajně v souladu s interními předpisy ČEZ a statutem
nadačního fondu, který ČEZ vlastní. S odkazem na obchodní tajemství mi ovšem
neposkytl seznam obdarovaných. Ani nevysvětlil, jak je možné, že interní předpisy
polostátní firmy vůbec poskytování darů ve stovkách miliónů korun ročně umožňují.
Ale to už by měl asi řešit ministr nový. A také novela zákona o svobodném přístupu
informacím, která by do povinných subjektů měla explicitně zahrnout i státem a
samosprávami ovládané firmy. Aktuálně hledám podporu pro novelu tohoto zákona
mezi kolegyněmi a kolegy v Senátu.

LEGISLATIVA
Zákon o loteriích
Zajímavá byla diskuse nad novelou zákona o loteriích, která nově umožnuje převést až 400
miliónů korun ročně Českému olympijskému výboru. Po nepříjemných zkušenostech se
Sazkou bylo pro mě překvapivé, že vůbec někdo opět otvírá variantu snížení daňové zátěže
při odvedení peněz někam, byť druhý „pilíř“ penzijního systému je také postaven na
podobném principu. Řada kolegů argumentovala, že dnes jsou již v ČOV důvěryhodné osoby,
které přece nenaloží s penězi jako pan Hušák a spol. Nějak se však zapomnělo na zásadu,
důvěřuj, ale prověřuj. Proto jsem novelu nepodpořil.
Zákon o elektronických komunikacích
Posunem v oblasti ochrany spotřebitele by mělo být to, že smlouvy o poskytování veřejně
dostupné služby elektronických komunikací budou muset mít nově uvedenu výši úhrady, pro
případ ukončení smlouvy před uplynutím doby trvání, na kterou je smlouva uzavřena.
Omezuje se výše úhrady, která nesmí být vyšší než 1/5 součtu měsíčních paušálů zbývajících
do konce sjednané doby trvání smlouvy, nebo 1/5 součtu minimálního sjednaného měsíčního
plnění zbývajících do konce sjednané doby trvání smlouvy.
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí
Návrh novely připravený senátorkou Eliškou Wagnerovou ve věci vytváření volebních obvodů
byl 38-mi hlasy (při qóru 31) zamítnut. Nadále tedy bude možné, aby zástupci větších stran
prosadili takové dělení obvodů, které fakticky zvedne hranici pro vstup do zastupitelstva z 5ti na třeba 8 i více procent. Je to tedy na nás, aby strany (dosud větší) se staly menšími
(ODS na tom již pracuje sama) a strany či hnutí, které se opravdu snaží o pozitivní změny,
získaly podporu větší, než jak uvádí aktuální průzkumy.
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ZAJÍMAVOSTI
Ve středu 19.6.2013 se na půdě Senátu promítal film Šmejdi. Nešlo o snímek
z oblasti politiky či veřejných zakázek, jak by mohl název napovídat, ale z prodejních
akcí určených většinou pro seniory. Nechci na tomto místě popisovat agresivní
obchodní praktiky, kterými se film hemží. Chci se s Vámi ale podělit o to, co mi po
zhlédnutí filmu běželo hlavou: „ani dokonalý právní řád nemusí bez aktivního přístupu
těch, kteří jsou ohroženým osobám nejblíž, zajistit účinnou obranu.“
Výše uvedené prosím neberte tak, že se jako zákonodárce chystám rezignovat na
přípravu či úpravu předpisů, které mohou roli spotřebitelů posílit. Chci jen poukázat
na to, že pro efektivní ochranu seniorů, ale i osob, které třeba nemají sílu nebo chuť
se složitými předpisy prokousávat, je důležité, aby měli kolem sebe někoho, kdo se
bude zajímat o jejich potřeby, kdo poradí nebo pomůže, bude-li to potřeba.
Přeji Vám hezké léto, pokud možno s těmi, kteří jsou Vám blízcí.
Mgr. Libor Michálek, MPA
senátor

