Hezké odpoledne,
včera uplynulo 10 let od druhé volby prezidenta Václava Klause. Stalo se tak po 6 kolech
volby. Když byl prezident Klaus zvolen poprvé, bylo to dokonce po 9 kolech! Někteří
pamětníci dnes již otevřeně hovoří o tom, jak se tehdy za „změnu názoru“ nabízely úplatky až
2 miliony korun. Bohužel je dnes již takové jednání promlčeno…
https://zpravy.aktualne.cz/klaus-se-stal-prezidentem-tesne-po-6-kolechvolby/r~i:article:521419/?redirected=1518718284

I když se řadě občanů nelíbí výsledek přímé volby prezidenta, samotný institut přímé volby
má jednu zásadní výhodu oproti volbě nepřímé. Přímá volba vždy vede k jednoznačnému
určení vítěze. Podmínka, která byla v naší legislativě do roku 2012 (kandidát na prezidenta
musel získat nadpoloviční většinu všech poslanců i senátorů) by při dnešním rozložení sil ve
Sněmovně a v Senátu vedla pravděpodobně k totálnímu patu.
Sněmovna by zřejmě volila (třeba i v 18 kolech) stále prezidenta Zemana, v Senátu by měl asi
nadpoloviční většinu hlasů profesor Drahoš. Díky složení Senátu si troufám tvrdit, že ani
úplatky ve výši 10 milionů korun by patovou situaci nevyřešily. :-)
--Již delší dobu se zabývám otázkou, jak patovým situacím předcházet. Je-li totiž chod některé
instituce patem paralyzován, otevírá to prostor osobám, které by funkčnost „zajistily“ buď
koncentrací moci, nebo „prodejem“ (diplomaticky řečeno delegováním) moci na nějakou
nadnárodní „autoritu“. Oba přístupy mohou vést k destrukci systému.
Jestliže Vás zajímají konstruktivní návrhy, které se týkají voleb do Sněmovny, doporučuji
Vám k přečtení blog:
http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=31043
Ve stručnosti lze shrnout: „Existuje způsob, jak udržet ve Sněmovně poměrné zastoupení
a současně použít některé prvky většinového sytému tak, aby byla vždy šance na vznik
stabilní vlády, aniž by to byla vláda jedné politické strany nebo hnutí.“
Česká republika je v Indexu demokracie na 34. místě ze 167 zemí. Patříme do 2 kategorie tzv.
demokracií s nedostatky. Dodávám, že většina zemí je v kategorii 3 a 4 tj. autokratické nebo
hybridní režimy. Z tohoto pohledu je celkem absurdní, když se na půdě OSN přijímají
„demokratickým“ způsobem rezoluce např. proti demokratickému státu Izrael, přičemž
většina hlasujících zemí kritéria demokratických režimů nesplňují.
Ale zpět domů. V indexu vnímání korupce nám patří 47. příčka ve světě. Z tohoto pohledu by
bylo lepší zesílit boj proti korupci, než se zabývat změnami systému voleb. Obě oblasti jsou
ale značně provázané. Pokud volby generují patové situace, otevírá se prostor, jak
„vyjednávat“ např. toleranci vlády s použitím nabídek obsazení statutárních a dozorčích
orgánů různých (polo) státních fondů a firem. Podotýkám, že ve státem ovládaných
společnostech a ve státních podnicích se „točí“ více peněz, než v rukou ministrů.
Dal jsem si letos závazek, že v příloze této informace od teď budu psát nejprve dobré zprávy.
Upřímně doufám, že Vás alespoň některé z nich potěší! 

Dobré zprávy
Česká koruna patří k měnám, které v minulém roce nejvíce posílily. Nejste-li vývozci zboží,
můžete se letos těšit na levnější dovolené. :-)
Jako jedna z mála zemí splňujeme tzv. Maastrichtská kritéria. Nízká míra zadluženosti, nízká
míra inflace, téměř vyrovnaný státní rozpočet. Při pohledu na ekonomické problémy
některých zemí eurozóny (viz odkaz) mohou naše srdce přetékat vděčností, že se nebudeme
podílet částkou 500 miliard korun na řešení ekonomických problémů jiných zemí.
https://www.novinky.cz/ekonomika/463412-evropske-banky-trapi-spatne-uvery-za-skorobilion-eur.html
Máme vysokou míru tzv. sociální spravedlnosti, patříme k nejbezpečnějším zemím světa.
Služby, které poskytuje naše (trochu nemocné) zdravotnictví patří stále při porovnání kvality a
dostupnosti k nejlepším na světě. Máme silný ekonomický růst, rostou průměrné mzdy. Tak
kéž by ještě rostlo také porozumění mezi lidmi…
https://archiv.ihned.cz/c1-66050100-studena-valka-v-pohodove-zemi
Pro odlehčení:
Někteří z nás bohatnou. V Česku přibylo 2200 nových dolarových milionářů. V polovině
loňského roku měli Češi v úsporách a vkladech na 2,3 biliónu korun (230 000 korun na
každou osobu), o 195 miliard více než ve stejném období roku 2016.
https://www.novinky.cz/domaci/461810-cesi-bohatnou-a-vic-si-chrani-svuj-majetek.html
Jen dva ze třinácti státních svátků připadnou v roce 2018 na víkend. Dokonce nás čekají dva
víkendy prodloužené na čtyři dny - na přelomu března a dubna a následně v červenci. Podruhé
v řadě tak bude mít rok jen 250 pracovních dnů. To je také důvod k radosti :-)
https://zpravy.idnes.cz/kalendar-rok-2018-svatky-jarni-prazdniny-skolni-rok-zatmeni-letnicas-volno-1r7-/domaci.aspx?c=A171219_100837_domaci_mav
Rok 2018 přináší úlevu policistům. Od Nového roku už nemusí sloužit přesčasy zdarma s
výjimkou mimořádných událostí. Snad jich nebude mnoho… Změny nastávají také ve
zpravodajských službách, které nyní všechny budou spadat pod dvojí kontrolu.
https://zpravy.idnes.cz/legislativa-zmeny-policie-prislusnici-bezpecnostnich-sboru-rozvedkatajne-sluzby-mestska-policie-il6-/domaci.aspx?c=A171231_110835_domaci_bja

Informace ze Senátu
Senátor František Čuba se ke konci února vzdá své funkce, a to kvůli rok a půl trvající absenci
v horní komoře. Rozpadne se tak senátní klub Strany práv občanů a komunistů. S příchodem
nového senátora pana Sobotky naopak posílí klub Starostů a nezávislých.
https://zpravy.idnes.cz/senator-cuba-rezignoval-senat-dk8/domaci.aspx?c=A180215_152901_domaci_fer

Fórum pražských senátorů, jehož jsem členem, si pozvalo do Senátu paní primátorku
Krnáčovou. Debata se vedla nad územním plánem a souvisejícími změnami stavebního
zákona, dále problematikou pražského okruhu, dostupným bydlením a regulací služeb typu
Uber a Airbnb. Legislativa taxislužeb by měla být k dispozici během několika týdnů.
Senát se v čím dál větší míře zabývá připomínkováním připravované evropské legislativy.
Patříme k nejaktivnějším Parlamentům v rámci EU, což považuji za velmi důležité. Pokud je
totiž už určitá směrnice nebo nařízení definitivně schváleno, nemá Česká republika prakticky
žádný prostor nepromítnout schválené změny do domácí legislativy.
Velmi zásadní připomínky přijal Senát např. k balíčku nařízení, které se týkají daně z přidané
hodnoty. Dále se Senát zabýval procesem, jakým bude v budoucnu EU uzavírat mezinárodní
smlouvy typu CETA. Existuje velký tlak na to, aby tyto obchodní a investiční smlouvy
nemusely být ratifikovány národními Parlamenty, s čímž jsou spojena rizika.
Velmi dlouhá diskuse byla v Senátu nad implementací směrnice na ochranu osobních údajů
(GDPR). Tato směrnice je ukázkou, jak dochází ke zbytečnému zvyšování administrativní a
finanční zátěže. Bohužel jde i o ukázku nehospodárnosti, nekoncepčnosti a nepřipravenosti
českých úřadů a institucí. Místo jednotné metodické podpory z úrovně ministerstev
vynakládají obce, úřady, školy a další instituce statisícové až milionové náklady na zavedení
stanovených pravidel do praxe. V součtu už jde o částku přes 100 miliónů korun.
Senát se také zabýval změnou volebních zákonů. Podle aktuálního návrhu by volby do Senátu
měly probíhat podobně jako volby prezidentské. Druhé kolo volby by probíhalo až po 14
dnech s tím, že v mezidobí by občané obdrželi hlasovací lístky. Nejsem přesvědčen, že toto
opatření zvýší významně volební účast. Volební účast by se mohla zvýšit, pokud by druhé
kolo voleb bylo sloučeno s konáním referend, ať už místních nebo celostátních.
Ohledně celostátních referend preferuji, aby zatím nebylo připuštěno hlasování o změnách
Ústavy, Listiny základních práv a svobod nebo o mezinárodních smlouvách. Doufám, že se
podaří najít shoda nad qórem pro vyhlášení referenda i pro jeho závaznost. Za zajímavý
považuji návrh Pirátů, aby qóra byly odstupňovány dle závažnosti hlasování.
Informace o mém hlasování na plénu Senátu najdete ZDE:
http://libormichalek.cz/senat/

Další zprávy
Donutit elektrárenskou společnost ČEZ, aby musela zveřejňovat smlouvy, chtějí Piráti.
Skupina jejich poslanců v čele s šéfem strany Ivanem Bartošem chce zrušit výjimku pro ČEZ
a další společnosti patřící státu. Pokoušel jsem o zrušení této výjimky již v roce 2015. Tehdy
můj návrh podpořilo jen 27 senátorek a senátorů, při qóru 30.
https://zpravy.idnes.cz/pirati-cez-zverejnovani-smluv-dzi/domaci.aspx?c=A180103_143236_domaci_kop
ČSSD má zřejmě důvod některé smlouvy ČEZu skrývat. Když zástupci v dozorčí radě za
hnutí ANO a KDU-ČSL chtěli smlouvy o poskytování právní pomoci předložit, zaměstnanci a
zástupci ČSSD v dozorčí radě toto předložení zablokovali…

Možná ČSSD po víkendovém sjezdu odpustí panu Babišovi trestní stíhání, nedojde-li
k zásadní obměně dozorčí rady ČEZ a odkrytí některých obchodních resp. politických
tajemství… Přece jen je lepší mít ve vládě jen jednu stíhanou osobu…
Ministryně financí Alena Schillerová navrhne vyjmout farmu Čapí hnízdo z projektů
financovaných z evropských fondů. Dá se tedy předpokládat, že trestní stíhání za trestný čin
poškozování finančních zájmů EU bude dříve nebo později zastaveno.
https://zpravy.idnes.cz/alena-schillerova-navrh-capi-hnizdo-placeny-projekt-eu-p1w/domaci.aspx?c=A180103_152949_domaci_nub
Připomíná mi to kauzu pana senátora Lajtocha (ČSSD), který byl před lety stíhán mj. za
překročení limitu pro vícepráce. Když senátoři ČSSD prosadili navýšení tohoto limitu
v zákoně o veřejných zakázkách, orgány činné v trestním řízení byly „nahrané“. Trestnost
totiž musejí posuzovat podle právní úpravy, která je pro obviněného příznivější.
Zajímavosti
V Bruselu letos slavilo Valentýna více párů. Aspoň formálně.
BREXIT totiž vede k obavám britských úředníků v Evropské komisi o ztrátu zaměstnání.
Nabízí se cesta sňatku s občany či občankami Evropské unie. Podle dobře informovaného
zdroje půjdou touto cestou desítky úředníků. :-)
S ukončením mandátu 73 britských europoslanců se údajně strhnul v Evropském parlamentu i
boj o obsazení uvolněných kanceláří.
Ale vážně:
BREXITu využilo několik eurofederalistů k tomu, aby se otevřely otázky typu:
1) Mají do EP kandidovat lidé na společných evropských kandidátkách?
2) Mají se sloučit funkce předsedy EK a ER tj. vytvořit funkce „prezidenta“ EU?
3) Má se rozšířit počet oblastí, kde se bude rozhodovat kvalifikovanou většinou?
Doufejme tedy, že nepřevládnou snahy o utužení moci na nadnárodní úrovni.

