Hezké odpoledne,
v minulém týdnu proběhla médii informace, že Česká republika se v roce 2016 umístila na 47.
místě v žebříčku vnímání korupce, a to ze 176 zemí. V rámci Evropy nám patří 19. místo.
Celkem jsme obdrželi 55 bodů ze 100 možných. O jeden méně, než v roce 2015 (policejní
reforma a kauza Rath se moc nepovedla), oproti roku 2013, kdy končila Nečasova vláda, ale
máme o 7 bodů více. Ať se nám Sobotkova (nebo Babišova?) vláda líbí nebo ne, korupčních
afér ve vládě je méně, než před 4 lety. Čapí hnízdo je průšvih, ale poslední kauza Reportérů
ČT je spíš pseudo aférou, která ukázala, že si někdo plete daňové a nedaňové příjmy.
http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-michalek.php?
itemid=28777&_ga=1.70854419.268585331.1486021455
V roce 2013 jsem odhadoval, že kdyby státní instituce měly podobnou úroveň nákladů na
právní, poradenské, reklamní a jiné „služby“ jako firmy koncernu Agrofert, státní rozpočet by
ušetřil 25 miliard korun. Podobný potenciál úspor byl i ve státních fondech a státem
ovládaných společnostech. V roce 2016 uspořil stát na těchto ostatních provozních
výdajích cca 15 miliard. Zatím jsme tedy na 60 % možných úspor.
Míra úspěšnosti přijímání protikorupční legislativy je podobná. Z 9 doporučení
Rekonstrukce státu schválil Parlament v relativně rozumné podobě 6 opatření. Statistika
mohla být lepší, kdyby Senát schválil rozšíření kompetencí NKÚ. Pozitivní je, že v Senátu
dnes působí již 38 senátorek a senátorů, kteří se hlásí k podpoře protikorupční legislativy.
V roce 2013 nás bylo pouze 10, po volbách v roce 2014 necelá třetina.
Jan Amos Komenský řekl: „Má-li být náprava úspěšná, musí být komplexní a
všestranná, neboť nebude-li se současně napravovat všechno, co vzájemně souvisí, nikdy
se nedostaneme kupředu...". Je príma, že máme pozitivní trend v oblasti legislativy, je fajn,
že stát snižuje objem výdajů v oblastech, které byly korupčně rizikové, ale v právním státě by
se neměly stávat takové přešlapy jako v kauze Rath nebo při policejní reformě.
Mám radost, že dnes již politici více naslouchají občanské společnosti. Nepovažuji ale za
zdravé, když neziskové organizace musí politiky stále „dokopávat“ k tomu, aby něco

pozitivního udělali. Politici by sami měli přicházet s návrhy, jak omezit negativní jevy ve
společnosti a jak zvýšit úroveň vzdělanosti, konkurenceschopnosti a spravedlnosti.
Přeji si, aby v rámci volebních kampaní, které nás letos čekají, nepřevládaly návrhy, co udělat
PROTI Babišovi, PROTI Zemanovi nebo PROTI Trumpovi. Doufám, že se v Česku najde
více politiků, kteří přijdou s vizemi, co pozitivního udělat PRO prosperitu, PRO naplnění
potenciálu, který naše země má, PRO lepší prezentaci naší země ve světě.
Pokud si rádi hrajete, můžete se zapojit do hlasování na webu www.prezident21.cz. Soutěž má
sice několik nedostatků a systém volby 2 hlasy PRO, jeden PROTI zkresluje šance
jednotlivých osobností v reálných volbách. Jestliže se např. pan prezident rozhodne znovu
kandidovat, troufám si tvrdit, že nebude v reálné volbě poslední tak, jako v soutěži.
Soutěž mě nicméně inspirovala k tomu, snažit se nejprve najít nějaké 2 pozitivní
skutečnosti před tím, než zmíním jedno kritické hodnocení. Přiznám se, že mi po tomto
předsevzetí významně na FB klesnul počet kritických postů. :-) Kdyby se ale k iniciativě
snížit „emise kritických zpráv“ přidalo více politiků a novinářů, možná by nás dříve přestal
trápit „smog skepse a beznaděje“. Ať je pro Vás rok 2017 lepší, než rok 2016. :-)

Informace ze Senátu
Senát v lednu schválil tzv. protikuřácký zákon. Rozprava trvala asi 5 hodin a nevím přesně,
kolik cigaret pan Kubera za tu dobu vykouřil. Každopádně tuto normu vnímám jako
symbolický posun k tomu, o čem píši ve svém úvodním slově.
Nově v Senátu působím ve Výboru pro záležitosti Evropské unie. Tento výbor často
připravuje kritické, nicméně konstruktivní návrhy k připravovaným směrnicím a nařízením.
Poštěstilo se mi již 3 krát prosadit relativně komplexní usnesení k balíčkům reforem v oblasti
telekomunikací, autorského práva i v oblasti výpočtu základu daně.
Informace o mém hlasování na plénu Senátu najdete ZDE

Dobré zprávy
Rozhodl jsem se, že budu pomáhat šířit dobré zprávy. Zde je několik z nich:
Česko těší rekordně nízká nezaměstnanost. Ta je spojená s konkurenčním bojem o kvalitní
zaměstnance a promítá se do zvyšování platů hlavně v soukromém sektoru. Třeba
průměrná mzda dělníka v budějovickém závodu Robert Bosch se pohybuje okolo 30
tisíc. Český statistický úřad však upozorňuje, že by zvyšování mezd mělo být ještě
rychlejší.
http://echo24.cz/a/iRrpG/cesi-jsou-drici-zvysuji-hdp-ale-berou-za-to-nizsi-mzdy
Státní zástupce uspěl se stížností proti vrácení kauzy nákupu letadel CASA k došetření.
Pražský městský soud rozhodnutí zrušil, a věcí se tak bude znovu zabývat obvodní
soud. Vyplývá to z justiční databáze Infosoud. V kauze čelí obžalobě někdejší
ministryně obrany Vlasta Parkanová a bývalý šéf sekce vyzbrojování Jiří Staněk.
http://echo24.cz/a/iLJFn/parkanova-nema-vyhrano-pripad-letounu-casa-znovu-miri-k-soudu
Volební kampaň ovlivní další veřejná debata o nezávislosti a politizaci veřejnoprávních médií.
Aktivisté kolem advokátky a bývalé političky Hany Marvanové ze spolku Svobodu
médiím prosazují přes skupinu poslanců novely zákonů o České televizi a Českém
rozhlasu.
http://echo24.cz/a/wrN6y/kdo-a-proc-chce-zmenit-pomery-v-rozhlasu-a-televizi
Pražský hrad poprvé zveřejnil kompletní přehled platů a odměn nejvyšších úředníků. Ovšem
trvalo mu to déle než dva roky a udělal to, až když se přiblížil soudní spor s reportérem, který
o přehled platů celou dobu opakovaně a marně žádal.
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/milionove-prijmy-na-hrade-odtajneno-kolik-berouzemanovimuzi-8401
Městský soud v Praze v úterý uznal Janu Nečasovou a Ivo Rittiga vinnými v případu
vyzrazení utajovaných informací Bezpečnostní informační služby (BIS). Rittigovi soud uložil
devítiměsíční podmíněný trest se zkušební dobou 18 měsíců. Jeho právníkovi Davidu
Michalovi stejný trest. Nečasovou pak potrestal 18měsíční podmínkou s tříletou zkušební

lhůtou.
https://www.novinky.cz/domaci/425951-soud-uznal-necasovou-a-rittiga-vinnymi-z-vyzrazenizpravybis.html
Sněmovna přehlasovala prezidentské veto zákona o DPH, jež snižuje daň z přidané hodnoty
na noviny a časopisy na 10 procent. Pro návrh hlasovalo 133 poslanců. Proti bylo 30
poslanců.
https://www.novinky.cz/domaci/426020-poslanci-prehlasovali-zemana-dph-na-tiskovinybude10-procent.html
Pražský vrchní soud zamítl stížnost lobbisty Romana Janouška proti říjnovému rozhodnutí,
které nepovolilo obnovu procesu v Janouškově kauze úmyslného sražení ženy autem.
Rozhodnutí je tak nyní pravomocné. Na aktuální vývoj v kauze upozornila Česká televize a
server Lidovky.cz. Postup soudu potvrdil jeho mluvčí Jan Fořt.
http://zpravy.idnes.cz/lobbista-janousek-obnoveni-procesu-d6h-/domaci.aspx?
c=A170116_111837_domaci_hro
Právník Michal Kincl uspěl se svou žalobou na Kancelář prezidenta republiky, ve které
nesouhlasil se zamítnutím jeho žádosti o přístup k registru oznámení v souvislosti s
majetkovým přiznáním kancléře Vratislava Mynáře.
http://domaci.ihned.cz/c1-65603260-soud-vyhovel-zalobe-na-prezidentskou-kancelarkvulimynarovym-majetkovym-priznanim-hrad-musi-zridit-registr-oznameni
Soudkyně Helena Králová, která opakovaně zprošťovala viny Janu Nečasovou, nebude
rozhodovat v kauzu zneužití Vojenského zpravodajství. Pražský městský soud určil, aby věc
byla projednána a rozhodnuta jiným samosoudcem. Obvodní soudkyni vytkl nelogické
hodnocení důkazů a zpochybnil její nestrannost.
http://domaci.ihned.cz/c1-65601720-soudkyne-kralova-nebude-rozhodovat-o-kauzevojenskehozpravodajstvi-v-niz-nekolikrat-zprostila-viny-necasovou

Zajímavosti
V souvislosti s „aférou“ pana Babiše resp. paní Zlámalové jsem se obrátil na senátory a
senátorky s následujícími dotazy:
1) Vidíte jako reálné zpracovat např. do týdne přehled Vašich nedaňových příjmů za
posledních 25 let?
Jedná se např. o příjmy z prodeje nemovitostí a cenných papírů po uplynutí časových testů
apod. Zákon bohužel teprve od 1. Ledna 2015 požaduje jejich oznámení, přesáhnou-li částku
5 mil. Kč, ale pokud jste si evidenci - ne nutně elektronickou J - vedli i dříve, mohlo by to
pomoci.
2) Evidujete si u majetku, který máte dosud v držení jeho (průměrnou) pořizovací
hodnotu a odhad ceny realizační?
3) Byli byste případně ochotni výše uvedené informace zveřejnit?
Příště Vám dám vědět, jak mí kolegové a kolegyně reagovali. :-)

