Hezké podzimní odpoledne,
dovoluji si Vám zaslat další mé komentáře k politice. Většinou se zabývám bojem proti
korupci, proti šedé ekonomice, omezováním prostoru pro hazard apod. Podle informací (viz
níže) jsou Češi nejzkaženějším národem. Nevím, zda nebyli příliš opilí lidé, kteří volili pana
Valentu, každopádně jeho volba je příkladem nedostatečné rozlišovací schopnosti.
http://zena.centrum.cz/zdravi/zivotni-styl/clanek.phtml?id=785050
Chci s Vámi ale sdílet i svůj pohled na tzv. uprchlickou krizi resp. na její závažnost, a to nejen
z důvodu, že se touto otázkou minulý týden Senát 4 hodiny zabýval.
Začnu ale tím, co mě (rovněž minulý týden) překvapilo. Byl jsem pozván na americké
velvyslanectví k diskuzi o tom, jak se vyvíjí protikorupční legislativa. Pozvaných nebylo
mnoho: 1 senátor a 5 poslanců. Můžete hádat, kdo byl mezi pozvanými poslanci.
Prozradím (zatím) jen jedno jméno. Bývalý ministr spravedlnosti za ODS pan Blažek ! ! !
Proč to zmiňuji? S uprchlickou krizí resp. v souvislosti se situací v Sýrii se často diskutuje, že
je těžké rozlišit tzv. „good guys“ a „bad guys“. Umíme to ale rozlišit doma?
Když byli minulý týden pozváni do České televize bývalý ministr vnitra za ODS pan Langer a
bývalý pan prezident Klaus, aby s námi sdíleli své recepty na řešení krize s uprchlíky (a
s EU), nevěděl jsem, jestli mám plakat nebo se mám smát.
Když letitý odpůrce referend začal volat po jeho uspořádání, zvažoval jsem, že na státní
svátek napíšu blog s názvem: „Kterak nesvatý Václav začal hlasu lidu naslouchati“.
http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=26020
Před 14-ti dny proběhla v Praze mezinárodní konference k whistleblowingu (podrobnější
informace bude k dispozici na stránkách www.bezkorupce.cz příští týden).
Tento týden se na půdě v Senátu konalo veřejné slyšení na téma „Ochrana proti šikaně“.
Znovu jsem si uvědomil: „Problémem světa není ani tak síla zlých jako slabost dobrých“.
Potřebujeme „posilovat“. Potřebujeme táhnout za jeden provaz jako ti bizoni na videu.
https://www.dropbox.com/s/95vejxvfu8sn5oq/bizoni.mp4?dl=0

Představme si číšníka, kterého platí majitel restaurace bokem. Ten číšník neoznámí daňové
správě, že se děje něco nekalého, aby nepřišel o zaměstnání, aby o něm v Právu nepsali, že
je udavač. Představme si dále, že do restaurace přijde několik cizinců, mezi nimi i „bad
guys“. Číšník by zaslechl, že plánují masakr, ale policii by nekontaktoval. Měl by obavu, že
v lepším případě dopadne jako pan Chytil nebo pan Sitta, v horším případě jako někteří
nepohodlní lidé ve filmu „Příběh kmotra“. Pak by se stalo něco podobného jako v Oregonu a
mezi oběťmi by bylo i dítě toho číšníka. Asi by si svou zbabělost do konce života vyčítal.
Mějme dál rádi pohodu, klídek i třeba tabáček, ale dejme pozor na lenost, pohodlnost. Štěstí
přeje připraveným. Před 15-ti lety předvedla naše policie připravenost na „válku“, která
v Praze proběhla při zasedání MMF. Jsem názoru, že pokud se naše země dobře připraví na
možnou válku světových kmotrů, je velká šance, že se nám přímé střety nakonec vyhnou. 
Přeji Vám hezké podzimní dny

Informace z regionů
Smlouva místopředsedkyně ANO a starostky Prahy 10 Radmily Kleslové na poradenské a
právní služby pro společnost ČEZ vyprší ke konci roku a již nebude obnovena. O ukončení
zhruba patnáctileté spolupráce, která podle informací serveru Neovlivní.cz zajišťovala
političce odměnu 100.000 korun měsíčně, podle pana Pačese požádala sama paní Kleslová.
Zapomněl dodat, že paní Kleslovou o to požádal samotný pan Babiš. 
http://echo24.cz/a/wjHtg/kleslova-prijde-o-100-tisic-mesicne-nebude-uz-delat-pro-cez
Detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu zablokovali desítky pražských
restituovaných pozemků kvůli podezření z možných machinací při jejich prodeji. Na svém
webu o tom informuje Centrum nezávislé investigace (CNI). Podle něj jsou do případu
zapojeni lobbisté Ivo Rittig, Roman Janoušek a vlivný podnikatel Tomáš Hrdlička.
http://echo24.cz/a/izEp9/policie-zablokovala-desitky-zrestituovanych-pozemku
Operátor O2 získal od firmy eMoneyServices (EMS) opční práva na problematický systém
Opencard. Praha převede správu a výběr jízdného pod dopravní podnik, který bude s O2 dál
jednat. Hlavní město má se systémem jízdného dlouhodobé potíže, především co se týká
projektu Opencard, který stál 1,75 miliardy.
http://echo24.cz/a/iVjBY/bude-system-opencard-spravovat-firma-o2
V polovině září jsem se účastnil již zmiňované mezinárodní konference k problematice
ochrany whistleblowerů. Musím uznat, že nezisková organizace Oživení, která konferenci
organizovala, zvolila skutečně symbolické místo pro konání- Magistrát HLMP. 
http://www.bezkorupce.cz/blog/2015/09/16/v-praze-budou-diskutovat-predni-odbornici-ovetsi-ochrane-whistlebloweru-spusti-kampan-kazdy-muze-piskat-fauly/
Včera se na Žižkově konal netradiční happening pod názvem Ne monstermarketu. Jednalo se
o protest proti výstavbě 14-ti patrových kancelářských prostor v těsné blízkosti památkově
chráněné budovy Nákladového nádraží.
http://praha.zeleni.cz/20671/clanek/-happening-ne-monstermarketu/
V případě zájmu o schůzku mi prosím napište na tento mail a po dohodě se můžeme setkat
v Anonymous Coffee v Jugoslávské ulici. Variantně lze termín schůzky dohodnout
telefonicky na č. 730 195 924 s mou asistentkou Zuzanou Pochmanovou.

Média
V polovině září odvysílala ČT příběh o tom, jak se aplikuje zákon o státní službě na České
inspekci životního prostředí. Jsem rád, že mi ČT dala prostor v pořadu také vystoupit. To, že
MŽP ignoruje náměstka pro státní službu, je smutnou ukázkou toho, jak náš stát „funguje“.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10782831463-nedej-se-plus/215562248410024

Za velmi alarmující považuji zprávu NKÚ, že policie řeší jen jedno z 30-ti profesionálně
podaných oznámení. I v dobách „temna“, kdy se odehrávaly události kolem kmotra Mrázka,
byla úspěšnost Komise pro cenné papíry vyšší (cca 10%).
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/jedna-z-triceti-zaloby-nku-policie-odklada-zmeni-tosluzebni/r~91bc1b90620311e5a80c0025900fea04/
Důvodem, proč panu Mynářovi neudělil Národní bezpečnostní úřad prověrku na stupeň přísně
tajné, může být podle serveru IHNED i nápadně levný nákup nemovitostí. Tento server
zmapoval i jeho podnikání a majetek, který v průběhu řady let získal.
http://domaci.ihned.cz/c1-64643590-proc-hradni-kancler-mynar-nedostal-proverku-duvodemmuze-byt-levny-nakup-nemovitosti-i-tajemne-podnikani
Kvůli rušení licencí na videoloterijní terminály zahájily kyperské firmy senátora Iva Valenty s
Českem mezinárodní arbitráž. Oznámení už bylo doručeno na Úřad vlády doručeno, čímž
fakticky je spor zahájen. Firmy, přes které podnikatel ovládá sázkový holding Synot, požadují
odškodné v řádu miliard korun za ušlý zisk. Tak máme v politice dalšího podnikatele, který
„hájí“ zájmy všeho lidu. Nepamatuji si, zda bylo před rokem v Uherském Hradišti také
zatmění měsíce, slunce nebo mozků, ale volit za senátora krále hazardu považuji za úlet.
http://domaci.ihned.cz/c1-64656600-firmy-senatora-valenty-zahajily-arbitraz-se-statemchteji-miliardy-za-zrusene-licence-na-herni-terminaly
Ostravská pobočka protikorupční policie pod dohledem Vrchního státního zastupitelství v
Olomouci vedeného Ivo Ištvanem obvinil deset vlivných IT manažerů a osm firem. Podezírá
je z účasti na organizované zločinecké skupině, sjednávání „výhod při veřejných soutěžích,
poškození zájmů Evropské unie a porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže“.
http://echo24.cz/a/iYueK/istvan-rozjel-monstrakci-obvinil-i-firmu-napojenou-na-cssd
Podle Janouškova advokáta Víta Širokého čeká jeho klienta operace hlavy. Advokát
nevyloučil, že Janoušek podá další žádost, aby mu byl trest přerušen. Janoušek nevzdává ani
boj se soudy. Advokát Široký právě v těchto dnech sepisuje ústavní stížnost. Doufejme, že
soudce nerozbolí ze stížnosti hlava a velmi rychle pana Janouška „vyřídí“.
http://domaci.ihned.cz/c1-64622420-podnikatel-janousek-se-muze-dostat-z-vezeni-ma-jit-nadalsi-operaci-hlavy

Legislativa
Poslanci v září konečně schválili protikorupční zákon o registru smluv. Obce, kraje i stát
budou povinně zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun, a pokud tak neučiní, bude smlouva
neplatná. Poslanci však odhlasovali, že na nejmenší české obce, na Parlament nebo na ČEZ se
zákon vztahovat nebude. Asi se nemáme dozvědět o dalších smlouvách typu paní Kleslová.
http://domaci.ihned.cz/c1-64621580-centralni-registr-prosel-v-osekane-podobe-smlouvynebudou-muset-zverejnovat-parlament-ani-hrad

Tento týden proběhlo v Senátu v úvodu zmíněné veřejné slyšení na téma „Ochrana proti
šikaně“ (mobbingu, bossingu v zaměstnaneckém nebo ve služebním poměru). Jsem rád, že se
mi takové veřejné slyšení podařilo zorganizovat. Jedná se o teprve 16-té veřejné slyšení
Senátu za dobu jeho existence. Do konce roku se pokusím doporučení legislativně zpracovat.
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/sikanovani-zamestnanci-nemaji-zastani-potrebujeme-abysikanu/r~60dcb5c666bc11e5bd0a002590604f2e/
V minulém týdnu mi bylo slíbeno senátorem, který vedl jednání klubu ČSSD, že dostanu
příležitost na konci jednání představit upravený návrh novely zákona o státním podniku a o
majetku České republiky. Čekal jsem na vystoupení 90 minut. Když jsem byl konečně do
Frýdlanského salónku pozván, drtivá většina přítomných odešla. Tak takto vypadá „zájem“
některých kolegů a kolegyň o vyšší transparentnost v sektoru státem ovládaných společností.
Nedivil bych se, kdyby časem „vyplavaly“ z ČEZu smlouvy s některými prominenty
napojenými na ČSSD. A to i na vyšší částky, než dostávala paní Kleslová …

