INFORMACE Z REGIONŮ
Po komunálních volbách proběhla médii zpráva, že byl Matěji Stropnickému zabaven Policií
počítač, a to v souvislosti s privatizací bytů.
http://matejstropnicky.cz/texty/vyjadreni-mateje-stropnickeho-zastupce-starostky-mc-praha-3k-zasahu-policie-na-umcp3-dne-29-10-2014
Vypadalo to, jako by chtěl někdo dřívějšího místostarostu Prahy 3 zaškatulkovat do podobné
kategorie, v jaké se nachází za podvod odsouzený pan Březina. Tak jsem rád, že nakonec pan
Stropnický ve vedení magistrátu Prahy je, zatímco pan Březina nikoliv.
Jak jsem Vám již psal úvodem, mám radost, že v komunální politice uspěly osobnosti jako
pan Hausenblas (Ústí nad Labem), pan Hollan (Brno) nebo pan Puchalský (Přerov).
Gratulace patří také pirátům v Mariánských Lázních, kde mají prvního starostu a samozřejmě
v Praze, kde je velká šance na účast pirátů v kontrolním výboru. V neposlední řadě patří
gratulace panu Čižínskému a panu Mirovskému za úspěch na Praze 7, paní Drápalové (BrnoLískovec), panu Bergovi (Vsetín), panu Kořenovi (Říčany) nebo panu Korytářovi (Liberec).
V posledních týdnech jsem se účastnil řady besed, kde se snažím povzbuzovat občany
k aktivní účasti na veřejném dění a dávám za příklad právě osobnosti uvedeného typu.
Tak doufám, že to omezení negativního vlivu politických stran, které nastalo v říjnových
volbách na komunální úrovni, začne ve větší míře prostupovat i do Parlamentu.
Hodně v poslední době komunikuji i s občany, kteří se na místní úrovni (nejen v Praze)
setkávají s podvody typu:
http://www.novinky.cz/krimi/353299-pracovnice-uradu-prace-si-nechavala-vyplacet-penizemrtvych.html
Je hřejivý pocit, když se následně dozvím, že třeba paní, která byla úřední mašinérií
poškozována, se dočkala nejen omluvy, ale i odškodnění. 

28.10. jsem se zúčastnil na Praze 3 akce Modlitba za domov, kterou přenášela České televize.
Můj příspěvek je dostupný na odkazu níže, a to od 40-té minuty:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10745726437-modlitba-za-domov/
Ne zcela příznivou zprávou jsou informace o volební účasti v místních referendech. V
Klánovicích přišlo sice skoro 60 % lidí, naopak v Praze 3 hlasovalo v místním referendu jen
necelých 25%. Referendum o využití Parukářky tak není platné.

http://domaci.ihned.cz/politika/c1-62929170-scitaji-se-vysledky-referend
Pokud byste se se mnou chtěli setkat, můžete tak učinit na následujících místech a akcích:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/22/23/
1.2. 2014 mne také můžete vidět na Přednášce na téma: Prosazování práva a spravedlnosti.
Bližší informace o čase a místě konání naleznete na mých webových stránkách.

MÉDIA
V této části odkazuji na zprávy, kde jsem, buď přímo vystupoval, nebo se jedná o informace
související s bojem proti korupci, se stavem v justici apod.
Spolu s dalšími kolegy jsme se postavili proti nominaci JUDr. Sváčka na místopředsedu
Vrchního soudu. Důvodem byla mj. skutečnost, že jej Senát opakovaně neschválil do pozice
ústavního soudce.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/290143-iniciativy-nechteji-svacka-ve-vedenivrchniho-soudu-jde-na-ruku-rikaji/
V rozhovoru pro Parlamentní listy jsem mj. upozornil, že Rada vlády pro koordinaci boje
proti korupci se příliš nepředvedla. Hned na svém prvním jednání nedoporučila zřízení
nezávislého dohledu nad financováním politických stran.
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Senator-Michalek-Schvaleni-sluzebnihozakona-povazuji-za-nejzasadnejsi-chybu-soucasne-vlady-344929
Aktuální zprávou je obvinění šéfa Starostů z korupce. Více se můžete dočíst ZDE:
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/policie-obvinila-predsedu-starostu-putu-kvulidotacim/r~48d771466f3711e490f70025900fea04/
Uvítal jsem, že kolegové a kolegyně z Poslanecké sněmovny dospěli v kauze OPENCARD
k rozhodnutí podat další trestní oznámení. Snad se ukáže, kdo nese hlavní odpovědnost v této
věci.
http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/padnou-trestni-oznameni-kvuli-opencard-poda-jesnemovni-komise-1137885
Nejvyšší žalobce Pavel Zeman kritizuje návrh zákona o státním zastupitelství. Podle něj
oslabí nezávislost státního zastupitelství. Ministryně spravedlnosti návrh předložila koaličním
partnerům a Zeman doufá, že jeho námitky budou vzaty v potaz.
http://zpravy.idnes.cz/pavel-zeman-valkova-statni-zastupitelstvi-zakon-f7k/domaci.aspx?c=A141106_184103_domaci_hv

U Městského soudu v Praze se řešila kauza ProMoPro. Stát kvůli podivné zakázce z doby
evropského předsednictví přišel o 388 356 677 korun a 57 haléřů. Na lavici obžalovaných
usedlo 11 lidí. Kauza se dostala k soudu po šesti letech. No sláva!
http://zpravy.idnes.cz/kauza-promopro-soud-0qx/domaci.aspx?c=A141102_222603_domaci_aba
Ani precedenční rozsudek Nejvyššího správního soudu, podle nějž jsou platy státních
zaměstnanců až na naprosté výjimky věcí veřejnou, nic nezměnil na mlčení úředníků
Pražského hradu. Platy ředitelů v prezidentské kanceláři se podle zákona 106/1999 stále
nedozvíme.
http://zpravy.idnes.cz/hrad-taji-platy-svych-vysokych-uredniku-fd7/domaci.aspx?c=A141105_100850_domaci_jw
Podle vědců z Univerzity Karlovy je nejhorší praxe v zadávání zakázek v Hodoníně. Hned za
ním následuje Praha a Blansko. Nejkvalitnější veřejné zakázky naopak zadávají v Orlové
nebo Třebíči.
http://domaci.ihned.cz/domaci/c1-62948580-nejhure-zadava-verejne-zakazky-hodonin-hnedza-nim-je-praha
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil pokutu v rekordní výši 25 mil. korun pro
České dráhy. Tu má státní podnik zaplatit za nákup vlakových souprav Railjet bez
výběrového řízení.
http://www.tezkyprachy.cz/ceske-drahy-pokutu-25-mil-kc-zaplati-potvrdil-ji-antimonopolniurad/
Pana ministra financí šokovaly vysoké platy ředitelů státních firem. Na straně druhé to může
být pozitivní zpráva pro České dráhy. Mají větší šanci vymoci vzniklou škodu. Tedy pokud už
osoby odpovědné za pokutu neutratily miliony, které od ČD dostávaly, za vánoční dárky .
http://www.novinky.cz/domaci/353132-babise-sokovaly-prijmy-statnich-manazeru-zdaji-semu-vysoke.html
LEGISLATIVA
První vlaštovka Rekonstrukce státu
Senát schválil novelu jednacího řádu Poslanecké sněmovny, která pomůže ke zprůhlednění
schvalování zákonů. Novela může pomoci odhalit pokoutné legislativní přílepky a posoudit
jejich dopady. Připomínám, že např. přílepek týkající se „bezplatných“ emisních povolenek,
který byl v roce 2009 propašován do novely zákona o spotřební dani, umožnil ČEZu získat
majetek v řádu desítek miliard korun.

Děravá daňová legislativa
Senát měl možnost zamezit zneužívání tzv. fondů pro kvalifikované investory (FKVI). Tyto
fondy využívají sazby snížené daně z příjmů 5 %, aniž by často splňovaly v zahraničí běžné
znaky společného investování ve fondech. Při qóru 28 hlasů se bohužel přesně 28 senátorek a
senátorů vyslovilo mj. PRO "děravé" podmínky uvedené v § 17b návrhu zákona. Nemohl
jsem tedy načíst pozměňovací návrh, který je dostupný ZDE:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/aktualita/85.html
http://zpravy.e15.cz/byznys/finance-a-bankovnictvi/prazska-burza-laka-fondy-u-nas-usetritena-danich-1138042
Celkový přehled o hlasování je dostupný ZDE:
http://libormichalek.cz/lang_cs/clanek/13/14/
ZAJÍMAVOSTI
Přestože si vážím práce Rekonstrukce státu ( RS ), dovolím si připomínku k hodnocení mého
hlasování u Služebního zákona. Jak jsem uvedl již v předchozích informací, hlasoval jsem
proti z důvodu, že tento zákon obsahoval příliš málo (asi 30%) navrhovaných doporučení RS.
Za toto hlasování jsem dostal od RS palec dolů stejně jako pan Kubera, který byl ale proti
z úplně opačného důvodu (jemu se naopak nelíbilo, že zákon o státní službě obsahoval příliš
mnoho návrhů RS. Dovolím si tedy jedno doporučení pro RS: pečlivěji zkoumat důvody, na
jejichž základě se zákonodárci rozhodují
http://www.rekonstrukcestatu.cz/cs/seznam-politiku/174-libor-michalek
Mgr. Libor Michálek, MPA
Senátor

