HORKÉ LÉTO V SENÁTU
Krásné letní odpoledne,
zasílám Vám „jubilejní“ 40-tou zprávu ze Senátu.
Začnu problematikou, které se dlouhodobě věnuju: ochranou whistleblowerů.
Senát dostal k vyjádření návrh evropské směrnice, která má ochranu řešit a byl jsem určen
jako zpravodaj. Můj návrh podpořilo 30 senátorek a senátorů, což naštěstí stačilo ke
schválení. Ve večerních hodinách totiž bylo v sále jen 51 zákonodárců. :-)
Ještě, že koncem minulého roku neprošel můj návrh novely zákona o platech a náležitostech
ústavních činitelů. Kdyby se senátorům krátily cestovní náhrady při nepřítomnosti, účast na
jednáních by byla asi vyšší a 30 hlasů by ke schválení stačit nemuselo. :-)
Po 5 letech (první návrh jsem předkládal v říjnu 2013- o 3 hlasy neprošel) tak konečně Senát
podpořil principy, které jsou v této oblasti standardem ve vyspělých zemích.
Naopak u tzv. „Paktu stability“ se Senát zaseknul. Po bouřlivé debatě nakonec 30 hlasy (při
qóru 30) odročil ratifikaci této mezinárodní smlouvy až na dobu, kdy bude projednána
Sněmovnou. Zde bohužel zvítězil alibismus. Česká republika je tak posledním státem v EU
(nepočítaje Velkou Británii), která smlouvu neratifikovala.
Bouřlivá a dlouhá byla také diskuse k zákonu o urychlení výstavby dopravní infrastruktury.
V České republice trvá příprava těchto staveb v průměru 12 let. Máme nejsložitější procesní
předpisy v EU. Naštěstí novela prošla a aspoň k částečnému zjednodušení dojde.
Bohužel v oblasti civilních řízení zůstává situace tristní. Asi jste zaregistrovali kauzu H
Systém, kde byli poprvé klienti okradeni již před 25 lety. Teď mají být rozhodnutím
Nejvyššího soudu okradeni znovu. K celé věci jsem napsal blog.
Smutné bylo také poslouchat na plénu Senátu pana prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu
Kalu. Na svých webových stránkách nejdůležitější části jeho zprávy o činnosti zveřejňuji. Jen
jednu perličku uvedu zde. Stát má na ministerstvech, v různých státních fondech a agenturách
celkem 7700 informačních „systémů“ za celkovou částku přes 100 miliard korun a dalších 25
miliard vynakládá ročně na jejich provoz. Tak takhle tedy opravdu NE.
Omlouvám se, že tentokrát v mém úvodníku převládají negativní zprávy. Pokud si ale uděláte
čas na otevření přiloženého PDF, snad tam najdete i několik zpráv, které potěší.

Přeji Vám krásné léto!
Libor Michálek

Dobré zprávy
Činnost Nejvyššího správního soudu (NSS) přispěla v uplynulých 15 letech ke kultivaci
veřejné správy, pozitivní posun vidí předseda NSS Josef Baxa třeba v daňové problematice.
Větší rezistenci vůči soudnímu rozhodování naopak zaznamenal v oblasti stavebního práva.
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/nejvyssi-spravni-soud-josef-baxa-dane_1807151532_pj

Sněmovnou prošla má novela zákona o dani z příjmů. :-) Cílem novely je zabránit praktikám
některých, hlavně developerských firem. Registrace některých fondů kvalifikovaných
investorů byla často účelová - platí pro ně jen pětiprocentní sazba místo devatenáctiprocentní.
https://domaci.ihned.cz/c1-66168140-neaktivni-investicni-fondy-prijdou-o-danove-zvyhodneni

Česká republika zvítězila v mezinárodní arbitráži o 550 miliónů korun. Britská firma A11Y
LTD požadovala po ČR náhradu ušlého zisku s tím, že stát proti ní údajně uplatňoval
diskriminační postupy. Z 26 dosud ukončených arbitráží zvítězila ČR ve 20 případech.
https://ekonomika.idnes.cz/arbitraz-nevidomi-a11y-ltd-550-milionu-dbt/ekonomika.aspx?c=A180629_155219_ekonomika_jn
Společnost Imoba z koncernu Agrofert vrátila 50 miliónů korun, které v minulosti získala
jako dotaci na projekt Čapí hnízdo. Oznámila to Regionální rada regionu soudržnosti Střední
Čechy, která Imobu k vrácení dotace vyzvala.
https://www.novinky.cz/domaci/476499-imoba-vratila-50-milionu-za-capi-hnizdo.html
Podle předběžných propočtů by si měli učitelé od ledna přilepšit o 2000 až 3500 korun
hrubého měsíčně. Vyplývá to z propočtů školských odborů na základě dohody s vládou o
rozpočtu pro příští rok, že tarifní mzdy se zvednou pedagogům o 10 procent.
https://www.novinky.cz/domaci/475648-kantori-si-polepsi-az-o-3500-korun.html
Spokojenost Čechů s životem dosáhla podle studie OECD hodnoty 6,6 z deseti možných. To
je hodnota, kterou nám může většina zemí jen závidět. Patříme mezi jednu z nejvzdělanějších
zemí. Člověka jen zarazí, jak je to se znalostí událostí z roku 1918, 1938, 1948 nebo 1968. Jak
asi vypadá znalost historie mezi mladými lidmi v jiných státech?
https://byznys.lidovky.cz/jak-jde-zivot-cechum-se-zije-stale-lepe-alespon-podle-oecd-pzf/moje-penize.aspx?c=A160610_165955_moje-penize_onv
Tuzemskou ekonomiku hodnotí kladně polovina Čechů, což je nejlepší výsledek za
posledních 19 let. Vyplývá to z průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
Stav ekonomiky považuje za špatný jen zhruba sedmina lidí. Polovina Čechů také nyní
hodnotí pozitivně životní úroveň svých domácností.
https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/ekonomiku-hodnoti-kladne-nejvic-cechu-za-19-lettvrdi-pruzkum_486075.html

Legislativa
Většinou v této sekci komentuji vybrané zákony, které se v Senátu za uplynulé období
schvalovaly. Tentokrát Vám nabízím aspoň stručnou bilanci mé činnosti za 6 let:
Byl jsem zpravodajem u 48 tisků (průměr 32), předkládal jsem desítky pozměňovacích návrhů
a 18 návrhů novel zákonů (průměr 10). Přehled (viz níže) se týká pouze bodů, které souvisí
s mým volebním programem, s nímž jsem Vás žádal o důvěru před 6 lety:
1. V Ústavě jsem navrhnul nahrazení věty „prezident není z výkonu své funkce
odpovědný“ základními povinnostmi hlavy státu.
2. V zákoně o místním referendu jsem navrhnul změny, které odbourávají překážky pro
jejich konání a jejich závaznost.
3. Podpořil jsem novelu zákona o financování politických stran, která zavádí přísnější
pravidla pro financování volebních kampaní.
4. Předložil jsem řadu pozměňovacích návrhů k zákonu o státní službě, a to s cílem
odpolitizovat úřady a více je profesionalizovat.
5. V zákoně o svobodném přístupu k informacím jsem připravil mechanismus, který by
zlepšil vymahatelnost práv na informace.
6. Podpořil jsem novelu tiskového zákona, která zavedla opatření proti zneužívání
radničních periodik.
7. Prosazoval jsem novelu zákona o NKÚ, která měla umožnit dohled nad hospodařením
obcí a státem ovládaných firem.
8. Zamezil jsem přijetí školské reformy, která měla zvýšit administrativní zátěž učitelů
bez adekvátního finančního ohodnocení.
9. Zasadil jsem se o změny v regulaci hazardních her a podpořil jsem zavedení opatření
omezující nekalé praktiky v této oblasti.
10. Ochranu whistleblowerů jsem navrhnul tak, aby se posílila právní jistota i při oznámení
deliktů týkajících se zdraví a životního prostředí.
11. Připravil jsem návrh na transparentní obsazování pozic ve vedení státem ovládaných
firem i jasná pravidla pro odměňování.
12. V legislativě týkající se pojišťovnictví jsem prosazoval omezení vysokých marží
pojišťoven a pojistných zprostředkovatelů.

Podrobné informace o mém hlasování

