Vaše podněty jsou důležité
Hezké odpoledne,
při posledním jednání Senátu se ukázalo, jak důležitá je aktivita občanů. Senát projednával
kariérní řád pro učitele i zákon o nelékařských zdravotnických službách a u obou norem bylo
zohledněno stanovisko občanské společnosti. Kariérní řád o 2 hlasy schválený nebyl a naděje
svitla rovněž rodičům, které mají děti postižené autismem.
Doplňuji, že hlasování proti kariérnímu řádu nebylo hlasováním proti osobnímu rozvoji
učitelů, ale proti neskutečně složité agendě, na níž by se živila armáda zkoušejících v takové
míře, že by na potřebné navýšení platů učitelů téměř nic nezbylo.
Přestože se zavedením kariérního řádu v navržené podobě 88 % učitelů nesouhlasí, hlasování
v Senátu bylo velmi těsné, a to o 2 hlasy. Důvodem byly zřejmě sympatie řady senátorů
k paní ministryni. Dodávám, že paní ministryně dříve v Senátu pracovala.
Sympatie (antipatie) evidentně ovlivňují i posuzování toho, zda prezident porušil nebo
neporušil Ústavu. Někteří senátoři byli skoro nepříčetní, když pan prezident otálel
s odvoláním pana Babiše a již po pár dnech chtěli podávat ústavní žalobu. V případě paní
Valachové je již prodlení v řádu týdnů a nikomu to nevadí.
Policie se naštěstí sympatiemi ovlivnit nenechala a obvinila spolu s Miroslavem Peltou
z machinací s dotacemi i náměstkyni ministerstva školství Simonou Kratochvílovou. Člověk
jenom žasne, jak jsou někteří lidé (po všech aférách) nepoučitelní.
http://domaci.ihned.cz/c1-65726380-pelta-mel-protlacit-i-dotace-pro-spartu
Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) totiž zjistil, že k netransparentnímu rozdělování peněz do
sportu docházelo už v letech 2013 - 2015. Kéž by NKÚ již mohl kontrolovat ČEZ a další
firmy ovládané státem i samosprávami. Bohužel se zdá, že profesionality NKÚ se řada
poslanců i senátorů obává a tak stále není jisté, zda do konce volebního období dojde ke
slibovanému rozšíření kompetencí tohoto nezávislého úřadu.
http://zpravy.idnes.cz/nku-zjisteni-msmt-sport-0w9/domaci.aspx?c=A170529_075434_domaci_bur
Pozitivní zprávou je rozhodnutí Nejvyššího soudu ohledně zákonnosti odposlechů v kauze
Rath. Bylo by ale vhodné, aby se přezkum takových procesních úkonů prováděl v reálném
čase a nikoliv až několik let poté, co se odposlechy realizovaly.
http://www.lidovky.cz/nejvyssi-soud-pokracuje-v-projednavani-kauzy-rath-asi-rozhodnevphh-/zpravy-domov.aspx?c=A170607_075318_ln_domov_ELE
Doufám, že preventivní účinek z hlediska předcházení riziku korupce bude mít i rozhodnutí
Vrchního soudu v Praze v kauze exnáměstka MPSV Šišky. Ten byl za manipulaci zakázky
týkající se výplaty sociálních dávek odsouzen k trestu 4 let.
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/exnamestek-siska-si-za-zmanipulovani-zakazky-navyplatusoci/r~0d79639650d711e7bdee002590604f2e/?_ga=2.174177186.161762153.14973835361357062466.1497383536
Přeji Vám hezké letní dny

Informace ze Senátu
Senát neschválil novelu stavebního zákona. Předložená novela nebyla doprovozena analýzou
důvodů, pro které se zdržuje rozhodování v územních a stavebních řízeních. Novela
nepřinesla prakticky žádný posun ve snížení počtu úřadů, které v těchto věcech přímo nebo
nepřímo rozhodují. Pozitivem je v tomto ohledu alespoň pozměňovací návrh, který umožní ve
zkráceném řízení zahájit projednávání územního plánu.
http://zpravy.idnes.cz/novela-stavebniho-zakona-senat-pripominkovaci-rizeni-zeleny-kruh10u-/domaci.aspx?c=A170606_161500_domaci_fer
Senát souhlasil s rozšířením kompetencí veřejného ochránce práv, a to ve smyslu dohledu nad
dodržováním práv osob se zdravotním postižením. Senát naopak zamítnul novelu cizineckého
zákona z dílny ministerstva vnitra, neboť některé pasáže odporovaly Ústavě.
Zdravotním sestrám budou stačit čtyři roky střední školy a rok vyšší odborné školy, ale
nebudou už muset povinně absolvovat tříleté bakalářské vysokoškolské studium. I tuto novelu
schválil Senát. K platnosti zákona už chybí jen podpis prezidenta Zemana.
http://zpravy.idnes.cz/senat-kyvl-na-to-ze-zdravotni-sestry-nebudou-potrebovat-vysokouskolu-1ng-/domaci.aspx?c=A170608_121728_domaci_kop
Již před téměř půl rokem jsem navrhoval, aby cestovní náhrady nebyly propláceny senátorům,
kteří nejsou přítomni na jednání. Tehdy jsem s návrhem neuspěl. Snad se situace změní
v souvislosti s nepřítomností pana Čuby. Ten v Senátu nebyl již 9 měsíců.
Informace o mém hlasování na plénu Senátu najdete ZDE:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/13/14/
Kromě legislativních aktivit se účastním různých besed. V uplynulém měsíci jsem se účastnil
např. besedy s občany ve sboru Bratrské jednoty baptistů na náměstí Jiřího z Poděbrad nebo
v Senátu s žáky a vyučujícími základní školy v Zákupech.
V tomto týdnu se koná beseda pod záštitou Nadačního fondu proti korupci, a to
s whistleblowery, jejichž ochrana je stále nedostatečná. Za všechny uvedu alespoň případ paní
Rajmanové, která kritizovala nehospodárné nakládání s penězi a dostala výpověď v roce
2014. Podle soudu to bylo kvůli reorganizaci a ne jejím aktivitám. Soud vůbec nepřihlédl
k obsahu nahrávek, ačkoliv tak měl dle Ústavního soudu učinit.
http://zpravy.idnes.cz/bozena-rajmanova-vypoved-cmi-whistleblowing-soud-fv8/domaci.aspx?c=A170606_151054_domaci_pku
V případě zájmu o osobní schůzku prosím kontaktujte asistentku na adrese:
zuzanapochmanova@gmail.com nebo na tel. 730 195 924

Další zprávy
V této části se zaměřuji na zprávy, které se týkají boje proti korupci, prosazování
spravedlnosti nebo ochranou osob před nekalými praktikami. Zde je několik z nich:
Sněmovna by měla vydat poslance Josefa Novotného (ČSSD) a Jaroslava Borku (KSČM) k
trestnímu stíhání, doporučil to mandátový a imunitní výbor. Policie chce poslance trestně
stíhat v kauze Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad.
https://www.novinky.cz/domaci/438816-vybor-doporucil-vydat-dva-poslance-k-trestnimustihani-v-kauze-rop-severozapad.html
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) pozastavil tendr Jihočeského kraje na
modernizaci letiště v Českých Budějovicích. Má pochybnosti o zákonném postupu kraje.
https://www.novinky.cz/domaci/437049-antimonopolni-urad-pozastavil-tendr-namodernizaci-letiste-v-budejovicich.html
Soud začne řešit obžalobu exministryně obrany Vlasty Parkanové za nákup nákladních
letounů Casa. Případ dostala na stůl soudkyně pro Prahu 6 Markéta Binderová. Ta případ
chtěla pro závažné nedostatky vrátit k došetření. Odvolací soud jí přikázal případ
neprotahovat a začít soudit.
http://domaci.ihned.cz/c1-65729730-proces-s-parkanovou-zacina-soud-jiz-naznacil-ze-jimuze-osvobodit
Rozsáhlou kauzou úniků z policejních spisů se zabývá Vrchní státní zastupitelství v Olomouci
ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou. Případ se týká nejenom elitních policistů,
ale také šéfa investiční skupiny DRFG Davida Rusňáka, který je příbuzným náměstkyně
ministra financí Aleny Schillerové a sponzorem ANO.
http://echo24.cz/a/wAqNb/istvanovi-zalobci-vysetruji-sponzora-ano-a-uniky-z-policejnichspisu
Šetření možného zneužití dotací pro farmu Čapí hnízdo, které provádí Evropský úřad pro boj
proti podvodům, by mělo být uzavřeno do konce letošního roku. Česká veřejnost se tak
zřejmě nebude moci s jeho výsledkem seznámit ještě před sněmovními volbami. :-(
https://www.novinky.cz/domaci/439439-olaf-uzavre-kauzu-dotaci-pro-capi-hnizdo-do-konceroku.html
Zajímavosti
V uplynulém týdnu jsem spolu s dalšími 6 senátory navštívil 3 balkánské země: Kosovo,
Černou Horu a Srbsko. Situace v jednotlivých zemích je značně rozdílná, jeden zájem ale
mají společný: Vstup do EU. EU z pochopitelných důvodů moc nejeví o tyto země zájem.
Vakuum nicméně rychle vyplňují turecké, ruské a saudské zájmy. Je tedy na zvážení, zda
těmto zemím nedat perspektivu prosperity dříve, než jim skvělé zítřky představí jiní.

