Hezké odpoledne,
Senát minulý týden schválil ve druhém čtení mou novelu zákona o daních z příjmů. Po 5
letech nastal průlom. Získal jsem podporu 45 z 50 přítomných senátorek a senátorů. Efekt pro
státní rozpočet může být 400 miliónů korun ročně i více. :-)
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2326465-cast-investicnich-fondu-muze-prijit-odanovou-vyhodu-zneuzivaji-ji-developeri-rika

Naopak se mi nepodařilo prosadit, aby se krátil plat a cestovní náhrady zákonodárců v době
nepřítomnosti, která nesouvisí s výkonem mandátu. To ukazuje, že zákonodárci nemají moc
chuti upřednostnit veřejný zájem nad svými finančními zájmy.
V Senátu se roztrhnul pytel s ústavními stížnostmi. Někteří senátoři požadují zrušení zákona o
registru smluv, další senátoři napadají zákon o střetu zájmů…
Přestože podání ústavní stížnosti je legitimní, mělo by se tímto nástrojem šetřit. Pokud by se
podávala ústavní stížnost na každý druhý zákon, dával by se signál: „Parlament schvaluje
protiústavní návrhy.“ To by kultivaci demokracie moc neprospělo.
Když se zkoumalo, proč se dálnice v Rakousku stavějí rychleji než u nás, jeden z uváděných
důvodů zněl: „V ČR se podává příliš mnoho žalob“. Téměř každý, kdo se cítí nějak dotčený,
si stěžuje, soudí se. Řada senátorů se rozčilovala nad tzv. ekoterorismem.
Za vrchol kverulantství z poslední doby ovšem považuji ústavní stížnost senátorů KDU-ČSL
a STAN na limit 10% pro koalice. Místo, aby se někteří pánové zamysleli, proč aktuální
preference KDU-ČSL klesly na 4,5%, zpochybňuje se ústavní legitimita systému. Tomu
říkám „účelovka“. :-) Doufám, že Ústavní soud této stížnosti nevyhoví.
--Jsem rád, že iniciativa Rekonstrukce státu pokračuje v činnosti i v novém volebním období.
Vytkla si ambiciózní cíl: Hlídat a kultivovat základy demokratického právního státu. Přál
bych této iniciativě, aby neměla moc práce. Ani se „starými“ poslanci, ani s novými. :-)
--V minulém úvodníku jsem se zmiňoval o prezidentských volbách. Aktuální kurz prezidenta
Zemana je 1,65 (u Tipsport), pana Drahoše 3,2, pánů Horáčka a Topolánka 8. Nastínil jsem
možné důvody jako např. podpora (či nepodpora) prvků přímé demokracie apod.
V souvislosti s blížícími se Vánocemi a diskusemi nad změnou modlitby „Otče náš“ si kladu
otázku, jak by asi zněla „modlitba“ resp. prosba většiny národa vůči hlavě státu:
„Prezidente náš, neuveď nás v pokušení rozdělení a zbav nás od zlého (vlivu médií)“?
nebo snad „Buď vůle Tvá jako na Hradě tak i v pražské kavárně, v Bruselu, v Jeruzalémě“?
Já preferuji přání: „Politici, státníci, ať Vás provází Král pokoje, moudrosti a spravedlnosti“.
Tento typ přání zvyšuje šance, že zloba, závist, zášť, strach a svár brzo (v politice) pominou.
Přeji Vám, ať Vám sledování debat s prezidentskými kandidáty nevezme (aspoň o Vánocích)
radost a spokojenost. Přeji Vám klidné prožití Vánočních svátků.

Informace ze Senátu
V Senátu bylo minulý týden hodně petentů. Jedna skupina si stěžovala na zákaz kouření
v restauracích. Druhá si stěžovala na zákon o EET. Třetí skupina požadovala zakotvení práva
na držení zbraně do ústavního zákona o bezpečnosti České republika.
Projednávání petic, ale i zákona o bezpečnosti trvalo téměř 10 hodin. U EET Senát doporučil
vyjmout z působnosti zákona podnikatele s tržbami do 750 tisíc korun ročně, novelu zákona o
bezpečnosti ale Senát neschválil a nedoporučil ani změny protikuřáckého zákona.
http://tn.nova.cz/clanek/zmirni-se-protikuracky-zakon-senat-projedna-petici.html
Horečná diskuse byla také o vydávání elektronických receptů. Podle platné legislativy je
lékaři mají začít vydávat od začátku roku 2018, asi 4000 z nich na to ale není připraveno.
Funkční není ani databáze, která by bránila naordinování léků „bijících se“ s jinými léky
předepsanými případně jiným lékařem. Nakonec byl schválen odklad o 2 roky.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-chce-dvoulety-odklad-pro-zavedeni-elektronickychreceptu/1559471
Vzhledem k tomu, že nová Sněmovna zatím žádné zákony neschválila, věnoval se Senát ve
větší míře projednávání evropské agendy. Mimo pozornost médií zůstala tzv. Evropská
občanská iniciativa, která by měla být účinnějším nástrojem participativní demokracie.
Informace o mém hlasování na plénu Senátu najdete ZDE:
http://libormichalek.cz/senat/#hlasování

Další zprávy
9. prosince se slavil Mezinárodní den boje proti korupci. Nadační fond boje proti korupci
udělil při této příležitosti několik cen. Podrobnosti najdete ZDE:
http://www.nfpk.cz/tk/5281
Jaké „dárky“ nadělila k tomuto dni česká justice?
Odsouzený lobbista Marek Dalík nastoupil do ruzyňské věznice. Odpyká si pětiletý trest v souvislosti
s nákupem vojenských vozidel Pandur.
https://www.novinky.cz/krimi/454066-lobbista-dalik-nastoupil-do-vezeni.html
Obvodní soud pro Prahu 1 potrestal Janu Nečasovou a tři bývalé důstojníky Vojenského zpravodajství
za to, že v letech 2012 a 2013 nezákonně sledovali tehdejší manželku premiéra Petra Nečase Radku.
Všichni se podle verdiktu dopustili zneužití pravomoci úřední osoby.
http://domaci.ihned.cz/c1-65965030-necasova-je-vinna-rekl-soud
Nejvyšší kontrolní úřad zjistil, že během tří let nakoupila trojice nemocnic léčiva za 5,5 miliardy
korun bez zadávacího řízení. Nemocnice často kupovaly léčiva přímo od výrobců či distributorů jen na
základě objednávek, ceny za některé léky se přitom lišily i násobně.
http://domaci.ihned.cz/c1-65961050-nku-tri-nemocnice-nakoupily-leciva-za-vice-nez-pet-miliard-bezsouteze-rozdil-v-cene-stejneho-leku-byl-az-desetinasobny

Z podnětu Pirátů vznikne ve Sněmovně vyšetřovací komise ke kauze privatizace OKD. Mrzí
mě ale, že před soudem odmítl v této věci vypovídat můj bývalý kolega pan Juchelka, který
před 7 lety pomohl rozkrýt machinace kolem Státního fondu životního prostředí.
https://www.lidovky.cz/vznikne-vysetrovaci-komise-k-okd-pirati-ziskali-potrebne-podpisy1ch-/zpravy-domov.aspx?c=A171206_151733_ln_domov_ele
V souvislosti s kauzou OKD bude také zajímavé sledovat, zda se potvrdí některé informace o
roli pana Sobotky, pana Pokorného a pana Prouzy při rušení Komise pro cenné papíry. Tato
instituce, v níž jsem dříve pracoval, totiž zkřížila plány panu Bakalovi.
http://pravyprostor.cz/zrusil-komisi-pro-cenne-papiry-sobotka-kvuli-kauze-okd/
Navzdory všemu výše uvedenému se Česku se ekonomicky daří, platy rostou a nezaměstnanost je
minimální. Podle OSN jsou Češi 23. nejšťastnější národ světa. Britský institut Legatum zase zemi řadí
na 27. příčku žebříčku prosperity. Věřím, že až se vypořádáme s dědictvím polistopadové politiky,
posuneme se nejméně ještě o 10 příček nahoru. :-)
http://domaci.ihned.cz/c1-65970670-blahobyt-i-strach

https://www.facebook.com/RekonstrukceStatu/videos/1982938231723523/
Zajímavosti
V listopadu jsem prováděl anketu, které body pirátského programu považují lidé za prioritní.
Tady je výsledek (z každé oblasti byly vybrány 3 nejvíce preferované body):

Konec praxe politických trafik

Zrušení EET pro drobné podnikatele

Zabránit únikům zisků do daňových rájů

Zásada 1 dlužník 1 exekutor

Vymáhání odpovědnosti politiků a úředníků

Konec šikany nejen ze strany OSA

90% komunikace s úřady přes internet

Rozkrývání korupčních vazeb

Zjednodušení daňového systému

Aktivní účast na rozhodování EU

Zrychlení činnosti soudů

Zvýšení úrovně vzdělanosti

Uvidíme, kolik z těchto bodů se dostane do programového prohlášení vlády. :-)

