Hezké jarní odpoledne,
Senát v březnu těsně schválil novelu volebních zákonů a snížil tak aspoň trochu právní
nejistotu, která se týkala nezávislých kandidátů na prezidenta. Oslovila mě výzva pana
senátora Šestáka: Vyzval senátory a senátorky, aby „pojistili“ občanské kandidáty, kteří
získají 50 000 podpisů. Jen doplňuji, že pro mě osobně bude důležitá i hodnotová orientace,
příklad hodnotového desatera naleznete na odkazu zde:
https://wiki.pirati.cz/program/prezident2018
Osobně se chci ptát i občanů ve svém obvodu, jaké mají preference, aby má případná podpora
co nejvíce odpovídala zájmům reprezentativního vzorku obyvatel Prahy 2 a 3. Hodlám také
přihlížet k umístění podporovaného kandidáta v soutěži Prezident21.
https://www.prezident21.cz/results
V souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami jsem předložil návrh novely Ústavy, který
měl za cíl změnu článku 54, kde se uvádí: „Prezident není z výkonu své funkce odpovědný“.
Přestože přes 70% občanů v anketě odpovědělo, že jim tato věta vadí, přes 80% senátorů
odmítlo o tomto článku debatovat. Tak snad se nedočkáme prezidenta, který by nejen
senátorům předvedl, jak neodpovědně (a legálně) se dá u nás funkce vykonávat.
---V minulé informaci jsem vyslovil přání, aby se v předvolební kampani více zviditelňovaly
pozitivní vize. Zatím to vypadá, že většina stran má zatím jen program anti Babiš, který už
začíná hraničit s hysterií. Přestože bych osobně korunové dluhopisy nekupoval, byl bych
nerad, kdyby se rozpoutal hon na 70 tisíc investorů, kteří využili podobného daňového
zvýhodnění, jaké mají stovky tisíc investorů ve fondech kolektivního investování.
V celém světě platí, že se investuje do finančních nástrojů především z důvodu daňových
výhod. Proto jsem byl zdrženlivý v rozhovoru s paní Drtinovou a neřekl jsem větu: „Nákup
korunových dluhopisů byl neetický.“ Je třeba dávat pozor, abychom v jednom směru nebyli
papežštější než papež a v jiném směru netolerovali politiky, kvůli nimž přišel tento stát o
stovky miliard korun.
https://video.aktualne.cz/dvtv/michalek-babis-vyuzil-statem-nastavena-pravidla-neetickeby/r~1454812c090c11e7a8cc002590604f2e/
Každopádně při nejbližší příležitosti předložím návrh novely zákona o dani z příjmů, který v
§17b umožňuje jakékoliv akciové společnosti, která se formálně překlopí na fond pro
kvalifikované investory a zaregistruje své akcie na burze, aby platila daň z příjmů jen 5%.
Zatím tuto díru v zákoně využívá jen 40 firem, ale nic nebrání např. Agrofertu, aby takto
ušetřil na daních miliardy. Uvidím, jak budou senátoři za ČSSD hlasovat. :-)
https://www.pse.cz/udaje-o-trhu/investicni-fondy/kurzovni-listek/fondy-kvalifikovanychinvestoru/

Přeji hezké jarní dny

Informace ze Senátu
Senát schválil reformu financování základních a středních škol beze změn. Nezrušil tak dnes
zavedení povinné maturity z matematiky.
http://zpravy.idnes.cz/povinna-maturita-matematiky-financovani-skol-f4g/domaci.aspx?c=A170308_125212_domaci_hro
Senát schválil beze změn také novelu autorského zákona beze změn. Novela počítá s tím, že
autorské poplatky se budou moci v budoucnu zvyšovat jen o inflaci. S požadavkem
kolektivních správců na jejich zdražení by muselo předem souhlasit ministerstvo kultury.
http://zpravy.idnes.cz/senat-autorsky-zakon-autorske-poplatky-osa-zvyseni-f9v/domaci.aspx?c=A170309_133956_domaci_hro
Informace o mém hlasování na plénu Senátu najdete zde:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/13/14/

Dobré zprávy
Rozhodl jsem se, že budu pomáhat šířit dobré zprávy. Zde je několik z nich:
Rada hlavního města v úterý schválila znění návrhu dohody s vlastníky pozemků, které jsou
potřeba pro stavbu metra D v Krči. Majitelé pozemků umožní výstavbu a Praha jim naopak
pomůže s vytvořením studie zástavby. Trasa by se měla začít stavět v roce 2019 a v úseku
mezi Pankrácem a Novými Dvory by měla být hotova v roce 2023.
https://www.novinky.cz/domaci/428638-praha-schvalila-podobu-dohody-s-majiteli-pozemkupro-stavbu-trasy-d.html
Někdejší senátor za ODS a bývalý chomutovský primátor Alexandr Novák, jehož zadržela
německá policie, má německé občanství, to by však podle ministerstva spravedlnosti nemělo
bránit jeho vydání do ČR na základě eurozatykače. Novák je obviněn kvůli případu dotačních
podvodů Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad.
https://www.novinky.cz/domaci/428640-exsenator-novak-by-mel-byt-vydan-do-cr-nemeckeobcanstvi-neni-prekazkou.html
Vrchní soud v Praze osvobodil trojici viněnou z tunelování papíren Neograph. Senát vedený
Kateřinou Jonákovou tak změnil rok a půl starý verdikt Městského soudu v Praze, který poslal
Vladimíra Sittu mladšího podmíněně na rok do vězení. Sittu staršího, stejně jako právníka
Martina Kohouta však prvoinstanční soud osvobodil s tím, že se neobohatili.
http://domaci.ihned.cz/c1-65622100-soud-osvobodil-svedky-proti-rittigovi-obzalovane-ztunelovani-papiren-neograph
Poslanci podpořili původně schválenou verzi novely zákona o ochraně přírody a krajiny, která
se mimo jiné týká i budoucnosti národních parků. Ministr životního prostředí označil
navrhované změny za nebezpečné a mohly by prý vést až k zániku národních parků.

https://www.novinky.cz/domaci/430743-poslanci-schvalili-zakon-o-narodnich-parcich-bezsenatnich-uprav-zeman-chysta-veto.html
Povodí Vltavy musí zaplatit pokutu 230 tisíc korun za manipulaci zakázek při losování firem.
Rozhodl o tom Nejvyšší správní soud (NSS), který potvrdil verdikt Krajského soudu v Brně.
Pokutu společnosti uložil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS).
https://www.novinky.cz/domaci/431356-pokuta-pro-povodi-vltavy-za-manipulace-u-losovanizakazek-plati-rozhodl-nss.html
Podnikatel Vlastimil Maxa, obžalovaný v kauze ProMoPro, si odpyká devět let vězení. Trest
za praní špinavých peněz a podvod vůči státu mu pravomocně potvrdil Vrchní soud v Praze.
Společně s Veselým také musí státu nahradit škodu ve výši téměř 193 milionů korun.
http://zpravy.idnes.cz/vlastimil-maxa-kauza-promopro-soud-trest-vezeni-f67/krimi.aspx?c=A170315_113841_krimi_ane
Vláda posílá do parlamentu návrh zákona, který má podle premiéra Bohuslava Sobotky
vytvořit tlak na snížení cen mobilních dat. „Pokračujeme v tlaku, na jehož konci by měli být
spotřebitelé, kteří budou mít větší možnost vybírat si.
http://zpravy.idnes.cz/zakon-ktery-podle-premiera-vytvori-tlak-na-levnejsi-data-schvalilavlada-1q1-/domaci.aspx?c=A170308_081215_ekonomika_kop

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?
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?
Odpovědělo mi 14 senátorů a senátorek. Nikdo si od privatizace nedaňové příjmy neevidoval.

V březnu jsem navštívil The English College in Prague-Anglické gymnázium. Byl jsem
povzbuzen, když jsem viděl, že je možné organizovat výuku tak, aby bavila učitele i žáky.
Bylo super vidět, jaké výsledky má to, když se rozvíjí silné stránky studentů a když se se
studenty jedná jako s partnery. Kultura úcty je něco, co se nedá naordinovat legislativou. Dá
se ale pěstovat, pokud se učíme u druhých hledat pozitivní stránky.

