REFERENDUM
Hezké odpoledne,
přestože vyslovení důvěry vládě je věcí Sněmovny, jednání o sestavování vlády rozvířilo
debaty i v Senátu. Již dříve se senátoři za ČSSD proti vládě s ANO postavili, v posledních
týdnech potom gradovalo vzájemné napadání uvnitř ČSSD, kdo je a kdo není mimo realitu.
Poslanci ČSSD se domnívají, že situaci v regionech neznají senátoři a naopak.
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/senatori-cssd-jsou-proti-spolecne-vlade-s-ano-vadijim-babis/r~c81977ce486911e894960cc47ab5f122/?redirected=1527657346
Ať už dopadne vnitrostranické referendum jakkoliv, ČSSD je rozdělená, což při volebních
preferencích 6,5% nedává dobrou výchozí pozici osobnostem, které za ni budou do Senátu
kandidovat. Senátní klub ČSSD by se tak na podzim mohl zmenšit na 12 z 25.
Je zajímavé, jaké podmínky stanovila ČSSD pro vnitrostranické referendum, byť rozhoduje o
otázce celostátního významu (min. účast 25%) a jaké podmínky navrhuje ČSSD do obecného
referenda (souhlas aspoň 50% všech oprávněných voličů). Byl jsem tento měsíc v Irsku, kde
podobně jako v Dánsku mají s desítky referend již bohatou zkušenost a zjistil jsem, že ČSSD
jde v otázce referend proti hlavním směrům, které jsou ve vyspělých demokraciích.
Zmiňuji otázku referend podrobněji, protože předpokládám, že podzimní volby do Senátu
budou v jistém smyslu referendem o referendu. Většina senátorů dnes referendum odmítá, a to
i v podobě, která by prakticky nikdy konání referenda neumožnila (petice s 850 000 podpisy).
Pokud Vás tato problematika zajímá více, podívejte se na můj blog:
http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=31755
Činnost Senátu je v posledních týdnech poněkud paralyzována tím, že Sněmovna neschvaluje
tolik zákonů, jako bývá obvyklé. To je vlastně dobrá zpráva pro občany. Horší je, že
neprochází ani změny, které by zjednodušily daňový systém nebo třeba systém správního a
soudního rozhodování, které máme skoro nejsložitější v rámci EU.
A když už něco Sněmovnou prošlo, tak to v Senátu tento měsíc narazilo. Konkrétně neprošel
vodní zákon a vrátil se i zákon o střetu zájmů, kde většina senátorů, kteří současně působí
v komunální politice, prohlasovala další zmírnění této normy. Naštěstí Sněmovna včera
schválila svou původní verzi, kterou jsem také s 21 kolegy a kolegyněmi podpořil.
http://denikreferendum.cz/clanek/27706-majetkova-priznani-komunalnich-politiku-zustanouverejna-rozhodla-snemovna
Závěrem jedna dobrá zpráva. Sněmovna minulý týden podpořila jen s drobnou úpravou mnou
připravenou novelu zákona o daních z příjmů, která zabrání úniku přes 400 miliónů korun
ročně :-)
Přeji Vám hezké, vlastně už letní dny!
Libor Michálek

Dobré zprávy
Minulý týden jsem v souvislosti s legislativními návrhy na oddlužení zhruba 860 000 osob
v exekuci navštívil Krajský soud v Ústí nad Labem. Předseda soudu Dörfl zde se svými
kolegy a kolegyněmi dokázal v posledních 3 letech něco neuvěřitelného. Snížil desetitisíce
otevřených soudních sporů na méně než polovinu, významně zkrátil lhůty pro vydání
rozsudků, podařilo se mu personálně posílit zdejší soud a také jej profesionalizovat resp.
rozloučit se s těmi, kteří v minulosti přispěli ke špatné reputaci zdejší justice. Roky se
zabývám otázkou, jak pomoci prosazování práva a spravedlnosti a v Ústí nad Labem jsem
našel přímo studnici podnětů, jak situaci zlepšit. Pan ministr spravedlnosti by měl na tento
soud posílat na stáž předsedy soudů i z ostatních krajských soudů. :-)
--Minulý týden skončila ve Slovinsku Přírodovědná olympiáda, které se zúčastnilo 50 skupin
z celkem 25 zemí. Vyhrál tým České republiky. Gratuluji! Vzdělanost v oblasti přírodních
věd je klíčová pro posílení konkurenceschopnosti Česka (aktuálně máme 29 pozici).
http://pozitivni-zpravy.cz/cesti-studenti-vyhrali-prirodovednou-soutez-evropske-unie/

Českým vědcům z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd se podařilo ve
spolupráci s americkými kolegy z Univerzity Johnse Hopkinse připravit látky účinné proti
rakovině. Nadějný projekt již podpořili američtí investoři, kteří do něj vložili 720 mil. korun.
https://domaci.ihned.cz/c1-66105140-zive-cesi-vyvinuli-s-americany-latku-proti-rakovine-najeji-testovani-ted-dostali-investici-800-milionu-korun
V první desítce žebříčku THE New Europe 2018 ranking, který hodnotí vysoké školy ze 13
zemí, jež od roku 2004 vstoupily do Evropské unie, se umístily tři české univerzity. Nejlépe si
v hodnocení vedla Univerzita Karlova, která obsadila čtvrté místo, brněnská Masarykova
univerzita je na sedmé příčce a Univerzitě Palackého v Olomouci patří desátá pozice.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/tri-ceske-vs-jsou-v-prvni-desitce-zebricku-skol-novychclenu-eu/1614270
Evropská komise navrhuje pravidla pro ochranu whistleblowerů. Tak se snad konečně
dočkáme právní ochrany i v Česku. Jen mě mrzí, že senátoři a senátorky již v roce 2013
nepodpořili můj návrh, který tehdy vycházel z jurisdikce USA a Velké Británie.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2459047-evropska-komise-navrhuje-pravidla-proochranu-whistlebloweru-platit-maji-pro-firmy-i
Senátoři schválili posílení zahraničních misí. V Afghánistánu, Iráku, Mali nebo v Pobaltí by
ještě letos mohla najednou působit více než tisícovka českých vojáků. Předpokládám, že se
komunistům nepodaří „vyměnit“ toleranci vlády za porušení závazků vůči NATO.
https://zpravy.idnes.cz/mise-senat-afghanistan-slechtova-irak-mali-operace-armada-pzs/zpr_nato.aspx?c=A180517_184217_zpr_nato_inc
Česko přesunulo honorární konzulát do Jeruzaléma. Považuji za pozitivní signál, že
respektujeme právo státu Izrael určit si své hlavní město.
https://zpravy.idnes.cz/cesko-honorarni-konzulat-jeruzalem-propper-fmo/zahranicni.aspx?c=A180529_160154_zahranicni_PAS

Legislativa
Nejvíce diskutovaná byla koncem dubna v Senátu novela daňového řádu. Jednalo se o
prolomení mlčenlivosti daňových poradců a dalších osob vůči finančním úřadům. Senát
novelu vrátil Sněmovně, která ji před několika dny potvrdila v původním znění.
https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/financni-urady-maji-ziskat-vice-udaju-senatori-alenovou-pov/r~77d4eca6488e11e8bacfac1f6b220ee8/?redirected=1527665324
V květnu se v Senátu nejvíce diskutovala novela zákona o střetu zájmů. V Senátu se začíná
nežádoucím způsobem projevovat vliv starostů, kteří (ve střetu zájmů) prosadili, aby byl
k některým majetkovým přiznáním možný přístup pouze na základě adresné odůvodněné
žádosti. Sněmovna naštěstí zafungovala rozumněji než Senát a schválila původní verzi.
http://ekonomicky-denik.cz/vybor-senatu-chce-dalsi-zmirneni-stretu-zajmu-obecni-politiky/
V květnu také proběhlo společné jednání evropských výborů Senátu a Sněmovny, a to na
téma rozpočtového rámce EU na roky 2021 až 2027. Česko (opět ve střetu zájmů) prosazuje,
aby se nestropovaly dotace velkým zemědělským podnikům. Koncern Agrofert by tak měl
s miliardovými zisky ještě nárok na dotace. Doufám, že tento požadavek EU zamítne.
--Poslední (doplňovací) volby do Senátu, kdy ve 2. kole byla účast jen cca 10%, opět rozvířily
debaty o změně volebního systému na jednokolový. Včera se v Senátu diskutovalo např. o
australském modelu a o modelu Demokracie 2.1. Zatím mezi senátory převládá názor, že by
se mělo pracovat na zavedení australského systému voleb. Mně osobně připadá jednodušší
systém Demokracie 2.1, který se již v ČR aplikuje např. v rámci participativního rozhodování
o projektech financovaných z některých obecních rozpočtů.

Podrobné informace o mém hlasování

Odhalování a postih korupce a nekalého jednání
Příklad, jak se má bojovat s korupcí, předvedla Jižní Korea. Jejich bývalá prezidentka Pak
Kun-hje byla v dubnu odsouzena k 24 rokům vězení a pokutě 18 miliard wonů (bezmála 350
milionů korun). Soud ji shledal vinnou ze zneužití pravomoci, vydírání a korupce.
https://zpravy.idnes.cz/korupce-pak-kun-hje-prezidentka-jizni-korea-vezeni-pokuta-p3q/zahranicni.aspx?c=A180406_081830_zahranicni_amu
A nyní jedna smutná zpráva z Čech. Manažeři ČEZ nedostali 3 roky odměny, nežádoucí stav
by (podle manažerů) mělo napravit vyplacení 21 miliónů korun. Podle mého názoru by
pravidla odměňování ve státem ovládaných společnostech měla stanovit novela zákona o
majetku ČR. Jednou můj návrh již v Senátu prošel 1. čtením. Ve 2 čtení jej ale potopili hlavně
senátoři za ČSSD. Tak snad se změna podaří po další výměně třetiny Senátu.
https://ekonomika.idnes.cz/cez-odmeny-tantiemy-zisk-vedeni-dnb/ekonomika.aspx?c=A180522_091623_ekonomika_fih

Kolem společného podniku pražského dopravního podniku (dále DP) a společnosti Penta,
který má postavit novou trasu metra D, panuje řada nejasností. David Ondráčka např. uvedl,
že není jasné, proč má mít DP menší podíl ve společném podniku, co město spoluprací s
Pentou získá nebo jak bude rozdělený zisk. Radní podle něho "tajnůstkaří" a chystají se
projekt společného podniku schvalovat bez dalšího projednání na zastupitelstvu. Projekt
přitom má stát 40 miliard korun! Tomu říkám otázka pro referendum.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ti-spolecny-podnik-na-vystavbu-metra-d-provazi-radanejasnosti/1614832
Část pochybných prodejců změnila strategii. Důchodce už nesvážejí na předváděcí akce, ale
zkouší jim zboží vnutit přímo doma. Například firma Maximled slibuje, že levně vyčistí
koberce, ve skutečnosti však prodává parní čističe a nespokojeným zákazníkům odmítá vrátit
peníze. Starší manželé z Prahy s firmou bojovali 2 roky, nyní našli zastání u soudu.
https://zpravy.idnes.cz/smejdi-podomni-prodej-parni-vysavac-cistic-maximled-soud-pza/domaci.aspx?c=A180511_122928_domaci_iri

Zajímavosti
Dnes je to 602 let, co byl v Kostnici upálen Jeroným Pražský. Jméno tohoto učence je
poněkud ve stínu Mistra Jana Husa, ale jeho životní příběh je podobně silný. Režiséru
Hlavsovi se povedlo s minimálním rozpočtem (cca 4,5 milionu korun) natočit skvělý film.
Jestliže jste jej neviděli včera na ČT2, určitě si na něj udělejte čas v budoucnu.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/2492650-ct-uvadi-posledni-utek-jeronymaprazskeho-vetchy-jako-bourlivak-jemuz-jde-o-pravdu
Někdy mi připadá, že reformovat politiku dnes je podobně těžké jako reformovat církev před
600 lety. Minulý týden jsem se nicméně zúčastnil 2 besed (jedna v rámci akce Noc kostelů)
převážně s mladými lidmi a jejich zájem o politiku a elán mi dává naději, že se změny
v politice tak, aby byla skutečně službou občanům, ještě dožijeme.

