Vážení přátelé,
obvykle se úvodní informace ze Senátu snažím trochu odlehčit a vnést nějaké oživení
do těch různých odstínů šedi, s nimiž se v politice jako senátor setkávám.
Dnes si pro změnu dovolím tón vážný. Média prakticky nekomentovala výstup
Transparency International, který se týkal financování volební kampaně stran a hnutí,
přestože výstupy u některých uskupení (viz např. SPOZ) jsou alarmující!
Zvažte prosím, jak upozornit své známé, že u subjektů, které se snaží držet v přítmí
desítky miliónů Kč na kampaň, je pravděpodobné zamlčování informací i o daleko
vyšších částkách, pokud by se k rozhodování třeba o zakázkách po volbách dostaly.
Já se o informování snažím např. na blogu aktualne.cz (i v diskusích) či na stránkách
FB a doporučuji občanům, aby se ptali kandidátů do Poslanecké sněmovny, a to
nejen na otázky související s financováním předvolební kampaně.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=21167
Když např. 18 z 33 senátorů za ČSSD pomohlo ODS zamítnout návrh zákona o
ochraně whistleblowerů z důvodu nesouhlasu, aby ombudsman posuzoval, zda má
oznamovatel nárok na ochranu, nabízí se řada otázek, které v blogu zmiňuji.
Přeji Vám i celé naší společnosti, aby po volbách bylo v Poslanecké sněmovně
alespoň 50% osobností, které budou usilovat o prosperitu České republiky.
Libor Michálek
----------------------REGION
Jak jsem již uváděl v minulé informaci, více se nyní zaměřuji na aktivity buď přímo
v mém obvodu, nebo na území hlavního města Prahy.
Městská část Prahy 3 v současné době diskutuje Strategický plán rozvoje
Vhttp://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/strategicke-planovani/index.html této
souvislosti jsem se 8.10. zúčastnil pracovní schůzky, zápis z ní bude k dispozici
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/22/23/
Městská část Prahy 6 projednávala dne 4.10. další postup ohledně pohledávky,
která vznikla nesplacením dluhopisů Via Chem Group. Tyto dluhopisy představují
v majetku MČ „dědictví“ po správě portfolia firmou Key Investment. S některými
zastupiteli jsem konzultoval další postup v této věci. Bude-li se dotáčet detektivní
seriál Hříšní lidé města pražského, měli by si v seriálu zahrát i členové hodnotící
komise, kteří uvedenou „firmu“ za podivných okolností vybrali.

Dne 19.9. jsem se také účastnil jednání zastupitelstva Magistrátu hlavního
města Prahy, které mj. schvalovalo vyhlášky týkající se omezení hazardu a omezení
konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti.
V případě zájmu se s Vámi rád setkám v Cafe Coffee Day na Flóře. Vzhledem k delší
zahraniční cestě budu nicméně k dispozici až v pondělí 4.11. mezi 14 až 16 hod.
MÉDIA
Začátkem září jsem poskytnul poněkud obsáhlejší rozhovor novinám Deník. Odkaz na
článek je k dispozici mj. na mých webových stránkách.
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/aktualita/33.html
Po necelém roce v politice jsem již přišel na to, jak se dostat do médií. Stačí hlasovat
jako jediný opačně než ostatní senátorky či senátoři. Aniž bych to plánoval, „povedlo“
se mi to v pátek 13-tého. Čeho se příspěvek týkal, se můžete dozvědět na uvedeném
záznamu kolem 13-té minuty (to také nebylo plánované).
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studioct24/213411058030913/video/
Na přiloženém odkazu je záznam ze křtu knížky „Zničte to nebo to zničí Vás aneb
Modrá, nikoliv Zelená banka?“. Křtu se zúčastnili 3 kmotři: Jan Kraus, Karel Janeček a
Luboš Drobík. Velmi tímto děkuji za podporu.
Jediná výtka na adresu kmotra Karla je ta, že málem pokřtil i kmotřičku Zuzanu. Té
jinak patří poděkování za přípravu celé akce. Dále patří poděkování hercům Martinovi
a Pavlovi a Januszovi, který kromě videa pořídil i fotografie (dostupné na webu).
http://www.youtube.com/watch?v=n6OPvrWfQcM&feature=youtu.be
LEGISLATIVA
Zákon o ochraně whistleblowerů
9.10. byl projednáván návrh zákona o ochraně „whistleblowerů“. Při qóru 29 (počet hlasů
nezbytných v tomto případě pro odmítnutí návrhu) bylo 32 senátorek a senátorů proti .
Česká média o tomto neinformovala, pouze Wall Street Journal…
http://blogs.wsj.com/emergingeurope/2013/10/10/czech-senate-overwhelmingly-rejectswhistleblower-bill/
Podrobněji se k průběhu projednávání a k hlasování vracím na blogu:
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=21253

Přiznám se, je to nepříjemný pocit, když se na něčem půl roku pracuje a potom je s návrhem
takto „zameteno“. Na straně druhé rozdíl 4 hlasů není velký a doufám, že se mi podaří
někoho získat pro alternativní možnosti ochrany.
Zákonná opatření Senátu
Historicky poprvé schvaloval Senát vládní návrhy tzv. zákonných opatření. Většina souvisela
s rekodifikací občanského zákoníku (daně z převodu nemovitostí, další daňové předpisy,
zákon o veřejných zakázkách), bohužel některé schválené pozměňovací návrhy se této
rekodifikace netýkaly. Osobně jsem nepodpořil třeba návrat limitů pro zakázky do stavu
z roku 2012.

Přehled o hlasování o dalších právních normách najdete na:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasa?O=9&S=14&K=&H=&N=

ZAJÍMAVOSTI
V posledních 6-ti týdnech jsem se účastnil celkem 10-ti autogramiád a mluvil s řadou
zajímavých lidí. Z diskusí vzešel mimo jiné podnět na přezkum efektivnosti plánované
stavby v hodnotě 6 až 8 miliard korun. Považuji za pozitivní, že je čím dál více lidí,
kteří se aktivně zajímají o to, jak se nakládá s veřejnými prostředky.
V rámci posílení transparentnosti jsem se rozhodl umístit na web dopis pana Matějky,
který sice může být považován za poněkud tendenční (lobbing za proplacení služeb
Protonového centra), ale ukazuje, jak nekoncepčně je řízen resort zdravotnictví.
Podrobný přehled o tom, s jakými rozdíly (násobnými) proplácí VZP různým
nemocnicím stejné výkony přinesly 10.10.2013 také Lidové noviny v článku „Stát šidí
některé nemocnice“. (zatím není dostupná el. Verze). Je skoro neuvěřitelné, že
informace tohoto typu nemusí zdravotní pojišťovny poskytnout ani senátorům!
Zahájil jsem tedy práce na novele zákona o svobodném přístupu k informacím.
Plánuji třeba rozšíření okruhu povinných subjektů, a to nejen o zdravotní pojišťovny.
Třeba skupina ČEZ by měla poskytovat informace, komu dala 460 miliónů darů.
Doufám, že pokud nebudou některé senátorky či senátoři s návrhem souhlasit,
navrhnou alternativu. Třeba stanovení zákazu poskytování darů z majetku státních
podniků či státem (samosprávami) ovládaných společností.
Mgr. Libor Michálek, MPA
Senátor

