Hezké odpoledne,
v minulém týdnu Senát prokázal, že má význam. Vrátil Sněmovně novelu zákona o registru smluv,
která měla vyjmout z povinnosti zveřejňovat smlouvy všechny státní podniky.
Klíčový pozměňovací návrh Senátu (vrátit do seznamu státní podniky kromě Budvaru) získal podporu
38 senátorek a senátorů při qóru 35. Přehled hlasování je k dispozici ZDE:
http://senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/hlasy?G=16667&O=11
Vzhledem k tomu, že původní tzv. „vykuchávací“ verze novely měla ve Sněmovně podporu jen 80
poslanců, je reálná šance, že Sněmovna tentokrát Senát nepřehlasuje.
Považuji toto rozhodnutí Senátu za jedno z nejdůležitějších za dobu 4,5 let, co v Senátu působím.
Zpočátku bylo v Senátu jen 10 osobností, které podporovaly protikorupční návrhy občanské iniciativy
Rekonstrukce státu. Po volbách v roce 2014 se počet podporovatelů zvýšil na 25 a po poslední změně
třetiny Senátu v říjnu 2016 je tento počet již 38.
Není to sice nadpoloviční většina a s tímto počtem se nemusí podařit schválit např. novelu Ústavy,
která má rozšířit kontrolní kompetence NKÚ. Ale na to, aby zůstaly veřejně dostupné smlouvy týkající
se ročně zhruba 150 miliard korun, již tento počet stačí. :-)
Současně ale dochází v oblasti prosazování práva a spravedlnosti k některým negativním jevům. V
kauzách Rath, Dalík, Nečesaný dochází k nestandardním zvratům, předseda Ústavního soudu
otevřeně hovoří o nestandardním postupu v kauze Kájínek.
https://video.aktualne.cz/dvtv/krize-justice-slozitejsi-kauzy-se-tahnou-leta-rozhodnutijso/r~1765769228be11e7b58d0025900fea04/?_ga=1.182667365.2125504344.1493141075
Budete-li mít čas a zájem, rozhovor s panem Rychetským na uvedeném odkaze si prosím
poslechněte. Zjednodušeně lze konstatovat, že pokud se nepodaří zjednodušit procesní pravidla a
rozhodovat o jejich případném porušení v horizontu měsíců (nikoliv let), otevře to prostor pro
populisty, kteří budou slibovat, že spravedlnost prosadí razantněji.
Pozitivně hodnotím, že Ústavní soud má aspoň v některých případech možnost do věci zasáhnout
před vydáním pravomocného rozhodnutí. Nejvíce demotivující pro odpovědné vyšetřovatele, státní
zástupce i soudce nalézacích soudů totiž je, když po provedení několika desítek procesních úkonů a
po uplynutí několika let nějaký formalisticky postupující soudce konstatuje, že jeden z prvních úkonů
neproběhnul zcela přesně podle zákona.
V kauze údajného zneužití Vojenského zpravodajství došlo na základě rozhodnutí Ústavního soudu ke
změně soudkyně. Případ byl odebrán Heleně Králové, která opakovaně rozhodla o zproštění
obžaloby. Pokračovat v soudním řízení bude soudkyně Pavla Hájková.
http://domaci.ihned.cz/c1-65702620-kauzu-necasove-souvisejici-s-udajnym-zneuzitim-vojenskehozpravodajstvi-bude-resit-nova-soudkyne-kralove-ji-odebral-ustavni-soud
Tak se snad v některých mediálně sledovaných kauzách dočkáme posunu.

Informace ze Senátu
Senát schválil novelu zákona, která má pomoci těm členů společenství vlastníků jednotek, kteří
poctivě platí příspěvky do společného fondu oprav. V minulosti se totiž stávalo, že některá SVJ nebyly
schopny splácet úvěry bankám, protože někteří vlastníci bytů do fondu příspěvky neplatili. Ti poctiví
potom museli platit za nepoctivé.
https://www.novinky.cz/domaci/435635-senat-schvalil-zakon-ktery-ma-pomoci-sousedumneplaticu.html
Týden volna pro novopečené tatínky schválil Senát. Součástí novely je i zlepšení podmínek pro osiřelé
děti, aby získaly sirotčí důchod, a vyšší nemocenská pro dobrovolné hasiče a záchranáře, kteří se zraní
při zásahu. Nyní již jenom zbývá, aby novelu podepsal prezident.
https://www.novinky.cz/domaci/435432-senatori-schvalili-tyden-volna-pro-otce-po-narozeniditete.html
Informace o mém hlasování na plénu Senátu najdete ZDE
Kromě legislativních aktivit se účastním řady seminářů a besed. V uplynulých týdnech to byla např.
beseda organizovaná Transparency International k problematice předcházení střetu zájmů nebo
beseda organizovaná Komorou právní odpovědnosti k novele zákoníku práce.
Ve Valdštejnské zahradě proběhla v neděli akce Kulturou proti antisemitismu, které se zúčastnili
stovky lidí. Hned v pondělí potom ve 13 městech proběhlo čtení jmen obětí holocaustu. V Praze
proběhlo toto pietní shromáždění na nám. Jiřího z Poděbrad.
V příštím týdnu se budu účastnit připomínky Dne nezávislosti Izraele a také plánuji účast na tiskové
konferenci Nadačního fondu boje proti korupci. V následujícím týdnu potom budu mít besedu se
studenty Univerzity Karlovy v Senátu. V případě, že budete mít zájem o to, aby Vaše děti se třídou
Senát navštívily, ozvěte se prosím na adresu (viz níže).
Setkat se můžeme např. na besedě, která proběhne 15.5. v 19 hod na adrese Vinohraddská 76/68. V
případě zájmu o osobní schůzku prosím kontaktujte asistentku na adrese:
zuzanapochmanova@gmail.com nebo na tel. 730 195 924
Další zprávy
V této části se zaměřuji na zprávy, které se týkají boje proti korupci, prosazování spravedlnosti nebo
ochranou osob před nekalými praktikami. Zde je několik z nich:
V nemocnici v Písku probíhal tlak na lékaře, aby kromě pracovních smluv uzavírali i dohody o
pracovní činnosti. Cílem bylo, aby nemocnice mohla šetřit a nemusela proplácet práci lékařů přes čas.
Pomíjím teď to, jaké odměny pobírají šéfové Jihočeských nemocnic (přes 7 mil. ročně). Pozitivní je, že
lékaři v této nemocnici trvali na standardním postupu podle zákoníku práce (nedělat stejnou činnost
na 2 smlouvy) a uspěli. :-)

Prezident Miloš Zeman zvažuje kárnou žalobu na soudce Vrchního soudu v Praze Pavla Zelenku, který
rozhodl o nezákonnosti odposlechů v kauze Davida Ratha. Kritizuje ho i za jiné případy. V tomto
případě držím panu prezidentu palce, aby uspěl.
http://praha.idnes.cz/zeman-navsteva-stredoceskeho-kraje-kauza-rath-soudce-pdp-/prahazpravy.aspx?c=A170405_114048_praha-zpravy_rsr
Ponižování, slovní útoky, zadávání nesmyslných úkolů, psychický teror. Pod slovem šikana si většina
lidí automaticky vybaví prostředí základní školy nebo učiliště. Jenže se šikanou se musí mnohdy
potýkat i dospělí. Nejčastěji na pracovišti.
https://www.novinky.cz/domaci/435623-sikana-trapi-i-dospele.html
Policie obvinila bývalého starostu Prahy 11 Dalibora Mlejnského z dalšího trestného činu. Spolu s
dalšími sedmi lidmi je stíhán pro dotační podvod a zmanipulování soutěže. Podle policie nechali
proplatit fiktivní práce při revitalizaci dětských hřišť.
http://domaci.ihned.cz/c1-65688970-dalsi-stihani-v-prazskem-palermu-za-zneuziti-dotaci
Kvůli solárnímu parku Ralsko na Českolipsku stíhá policie podnikatele Shenara, který projekt
elektrárny prodal ČEZu. Podle kriminalistů jde o daňový únik za 70 miliónů korun.
https://www.novinky.cz/krimi/435995-policie-stiha-podnikatele-shenara-kvuli-solarnimu-parkuralsko.html
Kauzu lobbisty Dědice řeší v tomto týdnu soud v Ostravě. Lobbista je obžalován z přijímání úplatků za
ovlivňování zakázek městské nemocnice a dopravního podniku. Zajímavě probíhá výslech svědkyň z
neznámého místa. Bohužel jejich jména známá jsou.
http://ostrava.idnes.cz/vypovedi-svedkyn-v-kauze-dedic-pres-videoprenosu-fv0-/ostravazpravy.aspx?c=A170426_2321651_ostrava-zpravy_woj
Před zhruba rokem neprošel hlavně díky senátorům za ČSSD můj návrh novely na omezení trafik.
Nejen kauza pana Zimoly resp. pana Bláhy, ale i pana Havlíka ukazuje, jak prohnilý je systém
rozdělování lukrativních pozic ve státních i krajských firmách.
http://ekonomika.idnes.cz/sprava-zeleznicni-dopravni-cesty-daniel-havlik-f51/ekonomika.aspx?c=A170425_210847_ekonomika_ale
Zajímavosti
Slíbil jsem, že před případnou senátní podporou některého z kandidátů na prezidenta si provedu
anketu mezi občany na Praze 2 a na Praze 3. Skutečnost, že Praha volí jinak, než zbytek republiky je
všeobecně známá. Není tedy divu, že současný pan prezident nemá v rámci ankety zatím
nejvýraznější podporu. Mírným překvapením ovšem je, že oproti průzkumům veřejného mínění se
jako preferovaný kandidát jeví (v obvodu 26) bývalý šéf Akademie věd pan Drahoš (celostátní
průzkumy dávají větší šanci panu Horáčkovi

