Informace z regionů
Možná jste ještě před Vánocemi registrovali spor, který nastal mezi aktivisty a policií ohledně
využití bývalé kliniky na Praze 3. Sešel jsem se v této věci s náměstkem ministra financí
panem Závodským, náměstkem primátorky panem Stropnickým a se zástupci aktivistů.
Diskutovala se možnost převodu této nemovitosti ze státu na hlavní město Praha a následné
využití budovy pro účely komunitního centra. Realizace záměru bude v tomto týdnu
projednávat Rada Hlavního města Prahy.
Minulý týden jsem se v Praze účastnil zahájení činnosti tzv. Anti-mobbing-clubu. Činnost
klubu má pomoci nejen whistleblowerům, ale i řadě dalších lidí, kteří jsou na pracovištích
z různých důvodů šikanováni. Kromě besed, které na téma ochrany proti mobbingu, bossingu
apod. budou probíhat zhruba v měsíční periodě, se předpokládají i individuální poradenská
setkání se zájemci o psychologickou nebo právní pomoc.
Více informací najdete na přiloženém odkaze: http://civilcourage.cz/
http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-ajejich-reseni/sikana-na-pracovisti-mobbing-bossing-a-diskriminace/
http://www.epravo.cz/top/clanky/mobbing-bossing-obrana-proti-sikane-na-pracovisti95949.html

21.1. zúčastním se besedy ke kyberšikaně v infocentru na P3 od 17:00 Milešovská 846/1,
Praha 3 (roh náměstí Jiřího z Poděbrad a Milešovské ulice)
26.1. budu vystupovat v PS na besedě k lobbingu (přesněji na stránkách PSP)
28.1. beseda na téma Bolest a naděje v 15:00 v Černé ulici 9 v Praze 1, budova Evang.
teolog. fakulty.
29.1. diskusní večer s klubem Mensa od 18 hodin na adrese Golem Club, Na Perštýně 18
Dovoluji si Vás rovněž pozvat na besedy, které se konají v Informačním centru na nám. Jiřího
z Poděbrad. V tomto týdnu se bude beseda týkat kyberšikany, v příštím týdnu se zde sejde
Klub přátel Žižkova. Více informací je dostupných ZDE:
http://www.praha3.cz/urad/organizacni-struktura/odbor-vnejsich-vztahu-akomunikace/oddeleni-informacni-centrum/index.html
Závěrem této části připomínám, že se téměř každé pondělí odpoledne můžeme setkat
v Anonymous Coffee v Jugoslávské ulici. Výjimkou jsou první pondělky v měsíci, kdy mě
najdete v informačním centru České pirátské strany v Řehořově ulici. Druhé čtvrtky v měsíci
od 18 do 20 hod. se účastním debat s občany v kavárně ROH na adrese U božích bojovníků 3,
Praha 3.

Média
Ještě před koncem roku 2014 jsem vystoupil spolu s panem senátorem Láskou a paní
senátorkou Cabrnochovou na tiskové konferenci, která se týkala připravovaného zákona o

státním zastupitelství. Podobně jako ve služebním zákoně i zde existuje riziko přílišného
politického zasahování do činnosti státních zastupitelství.
http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=1846
Přestože to může vypadat, že se státním zastupitelstvím nedaří řešit velké kauzy, opak je
pravdou, uvedla vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová. V prvních měsících roku
2015 má poslat před soud hned několik případů.
http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-vrchni-statni-zastupkyni-lenkou-bradacovou-pjk/domaci.aspx?c=A141222_112118_domaci_jav#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richt
ext&utm_content=top6
Téměř třetina firem, které poskytují politickým stranám finanční dary, získávají veřejné
zakázky a pětina jich dosáhne na evropské dotace, konstatuje analýza Centra aplikované
ekonomie při Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy. Autoři upozorňují také na
další závažné faktory, jako jsou dary od novorozeňat.
http://www.novinky.cz/domaci/355088-sponzori-politickych-stran-ziskavaji-tretinuverejnych-zakazek.html
V rámci seriálu Expremiéři uváděla Česká televize také díl věnovaný expremiéru Nečasovi.
Měl jsem možnost v tomto díle vystoupit.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10495416715-expremieri/
Na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) skončila šéfka odboru, který posuzuje vliv staveb
na životní prostředí. Za vedení Jaroslavy Honové vydal odbor řadu kontraverzních rozhodnutí
např. posudek o rozšíření Letiště Vodochody. Vnímám tento krok jako pozitivní signál.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/294599-vlivy-na-zivotni-prostredi-kontrolniodbor-prisel-o-sefku/
Za pozitivní naopak nepovažuji, že se KDU-ČSL distancuje od návrhu zákona, který má
veřejnému ochránci práv umožnit podávání antidiskriminačních žalob. Návrh totiž může
zlepšit právní postavení např. oznamovatelů korupce.
http://zpravy.idnes.cz/lidovci-davaji-ruce-pryc-od-navrhu-vlady-ktery-by-posilil-mbudsmana1is/domaci.aspx?c=A141208_153627_domaci_kop#utm_source=sph.idnes&utm_medium=richt
ext&utm_content=clanek-box
V souvislosti s bojem proti korupci v oblasti infrastrukturních staveb považuji za zajímavý
rozhovor, který poskytla paní Pošvářová ZDE:
http://nazory.aktualne.cz/rozhovory/miloslava-posvarova-babis-chce-ohromit-kilometrydalnic/r~0b32f89c7eb911e4b6d20025900fea04/

Celkově se hodnocením tempa přijímání protikorupční legislativy zabývá analýza iniciativy
Rekonstrukce státu, která je dostupná ZDE:
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/rok-rekonstrukce-statu-od-babisova-hnuti-jsme-cekalivic/r~e27f4f0c844611e490f70025900fea04/
Pražský městský soud přiznal bývalému náměstkovi Českých drah nárok na 6,5 miliónu
korun. Exnáměstek Ruttner původně požadoval 8,7 miliónu, které mu údajně zaručovala
manažerská smlouva. Pokud Parlament přijme návrh, který jsem připravil, neměly by se
kauzy tohoto typu opakovat.
http://www.novinky.cz/krimi/356024-byvaly-namestek-ceskych-drah-vysoudil-milionoveodstupne.html

Legislativa
Před koncem roku poutal zřejmě největší pozornost zákon o platech ústavních činitelů. Na
Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu jsem k tomuto zákona navrhoval
doprovodné usnesení, a to s cílem omezit paušální cestovní náhrady v případech
nepřítomnosti. Pro návrh jsem byl SÁM. 
Zajímavým jevem, který byl patrný na posledních 3 jednáních Senátu, je vracení vládních
návrhů zákonů zpět do Sněmovny, přestože zástupci vládních stran mají v Senátu většinu.
Někdy se jedná pouze o legislativně technické důvody, ALE…
Začíná být také patrné, že řada senátorek a senátorů má větší sklon k různým výjimkám, než
poslanci a poslankyně. Na posledním jednání Senátu např. prošlo v zákoně o veřejných
zakázkách navýšení víceprací z 20 na 30%, větší rozsah výjimek prošel také u zákona o
„ochraně“ zemědělského půdního fondu.
Kompletní přehled o hlasování (s výjimkou některých evropských tisků a ratifikací
mezinárodních smluv) je dostupný ZDE:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/13/14/

Zajímavosti
Za zajímavé považuji rozhodnutí Vrchního soudu v kauze Opencard. Např. pan Chytil měl
původně zaplatit náhradu údajně jím způsobené škody v řádu statisíců korun, ale Vrchní soud
jej od této povinnosti osvobodil.
http://praha.idnes.cz/soud-osvobodil-uredniky-v-kauze-opencard-f1f-/prahazpravy.aspx?c=A141217_151041_praha-zpravy_bur
Tak snad se příště nebude spravedlnost dívat jen jedním okem, ale sundá si pásku z obou.
LM

