ZMĚNA JE MOŽNÁ
Hezké odpoledne,
dnešní informaci „ze Senátu“ si dovolím začít poněkud osobněji. Mám prvního vnuka. :-)
Jmenuje se Simeon. Význam jména je „Naslouchající“, podobně jako Simona. To je moje
dcera. Dnes slaví 18 let. Přeji ji, aby byla šťastná.
Když se Komenský zabýval otázkou, jaké faktory jsou důležité ke štěstí, dospěl k názoru, že
jedním z nich je svornost. Čerpal z jedné moudré knihy, v níž se píše (dnešní terminologií):
„Štěstěna (prosperita) přichází tam, kde lidé žijí svorně.“
Svornost neznamená, že ve společnosti budou převládat jednotné názory na klíčové otázky.
Svornost je především o umění naslouchat, o vzájemném respektu a úctě, o ochotě přiznat
chybu a případně ustoupit tak, jak to dělají ti moudřejší.
Pozitivním příkladem „naslouchání“ bylo projednávání mé novely zákona o daních z příjmů,
jejíž přijetí by pro státní rozpočet znamenalo přínos 600 miliónů ročně (podrobněji viz
příloha). Novelu podpořilo 41 senátorů ze všech klubů. :-) Bez ohledu na stranickou
příslušnost většina naslouchala racionálním argumentům.
Dalším pozitivním příkladem „naslouchání“ je přijetí stanoviska Senátu k tzv. Bílé knize o
budoucnosti Evropy. Zpočátku to vypadalo na střet odpůrců a zastánců eura. Nakonec
převládnul názor, že podstatnější je dodržování stanovených pravidel.
Dnes 14 zemí z 19-ti států eurozóny neplní tzv. Maastrichtská kritéria. Např. zadluženost mají
vysoko nad stanovenou hranicí 60% HDP a stav se zhoršuje. Česká republika naopak
všechna kritéria plní a bylo by pro nás rizikem vstupovat do zóny nestability.
Usnesení Senátu, k němuž se svorně dospělo, se dá přeložit takto: „Přestože nepanuje shodný
názor na to, zda euro představuje měnový Titanic nebo ne, na společnou loď nastoupíme jen
tehdy, když se přestane potápět a bude mít dostatek záchranných člunů.“
Na straně druhé. Naslouchání se moc nedaří v tzv. kauze „Čapí hnízdo“. Pan Fendrych, pan
Sezemský a další jsou přesvědčeni, že jde o jasný dotační podvod. Když vládnou emoce a na
obzoru je vidina Babiše v teplákách, někteří ztrácí schopnost racionálně přemýšlet.
Já tvrdím: Má-li vládnout právo, nemůže být člověk (ani náš oponent) trestně stíhán za
něco, co v rozhodné době nebylo trestné. Dotační podvod je trestným činem od roku 2010.
Ať se nám tedy žádost Farmy Čapí hnízdo o dotaci v roce 2008 líbí nebo ne, naše legislativa
neumožňuje trestat její přijetí jako dotační podvod (více viz odkaz).
http://www.nfpk.cz/glosy/libor-michalek/5100
Začínal jsem Komenským a myšlenkami tohoto velikána svůj úvodník i skončím. Další
faktory, které ovlivňují „Štěstí národa“ jsou kvalitní zákony a moudří vládci. Dodávám, že
„vláda“ resp. správa země dnes není jen v rukou moci výkonné, zákonodárné a soudní, ale
společnost je ovlivňována i médii, podnikateli, představiteli církví, asociací apod.
Hledejme tedy (nejen před volbami) osobnosti, které mají moudrost a vizi prosperity pro náš
národ. Počátkem moudrosti je respekt k nadčasovým hodnotám.
Přeji Vám hezký zbytek léta

Informace ze Senátu
Novela zákona o daních z příjmů, kterou mi Senát schválil v prvním čtení 41 hlasy, má
zamezit zneužívání investičních fondů ze strany developerů. Místo sazby daně 19% jako
běžné společnosti, platí dnes daň ze zisku jen ve výši 5% a státu tak uniká minimálně 600
milionů ročně. „Daňová finta“ se provádí tak, že se firma, která developerský projekt
realizuje, označí nálepkou „investiční fond“ a zaregistruje své akcie na burze.
Senát neprodloužil období pro likvidaci kožešinových farem a nezvýšil ani kompenzace
chovatelům. Zákaz kožešinových farem bude tedy platit od konce ledna 2019. Novela má
zakázat "chov a usmrcování zvířat výhradně nebo převážně za účelem získání kožešin".
http://domaci.ihned.cz/c1-65807690-zakaz-kozesinovych-farem-bude-platit-od-konce-ledna2019-zvyseni-kompenzace-chovatelum-v-senatu-neproslo
V Senátu se nepodařilo přijmout pozměňovací návrhy k poslaneckému návrhu novely zákona
o registru smluv. Výjimky z povinnosti zveřejňovat smlouvy tak bude mít např. ČEZ i Česká
televize. Ústavní soud navíc judikoval, že se na ČEZ nevztahuje zákon o svobodném přístupu
k informacím. Zvažuji tedy nyní předložení senátní novely tohoto zákona.
Senát svorně odmítnul návrh zákona o kontrole veřejných financí. Návrh neodstraňuje
tzv. duplicitní kontroly, nepřináší snížení administrativní zátěže a rozmělňuje odpovědnost za
nastavení procesů vnitřního řízení a kontroly. Proto jsem hlasoval pro zamítnutí tohoto návrhu
a jsem rád, že Senát jako celek zákon neschválil.
https://zpravy.e15.cz/domaci/politika/senat-jednoznacne-odmitl-zakon-o-kontrole-verejnychfinanci-boji-se-bobtnani-byrokracie-1336287
Připojil jsem se do skupiny 17 senátorek a senátorů, kteří dávají podnět Ústavnímu soudu
k přezkoumání některých ustanovení novelizovaného stavebního zákona. Novela dle mého
názoru nepovede ke zrychlení stavebních řízení a nastartování potřebné výstavby.
https://www.novinky.cz/domaci/447007-novelu-stavebniho-zakona-bude-resit-ustavnisoud.html
Skupina 17 senátorů a senátorek podporuje Jaroslava Kuberu v kandidatuře na funkci
prezidenta. Podpis pro kandidaturu na Hrad dostal od senátorů ODS, z klubů ČSSD, KDUČSL a hnutí ANO. Do této skupiny jsem se nepřipojil. :-)
http://domaci.ihned.cz/c1-65806450-kubera-nasbiral-v-senatu-dostatek-podpisu-prokandidaturu-na-hrad-rozhodne-se-ale-az-na-posledni-chvili
Informace o mém hlasování na plénu Senátu najdete ZDE:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/13/14/
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:
Nový sněmovní kancléř Jan Morávek, který protiprávně pobíral odměny z dozorčích rad,
slíbil, že tyto peníze vrátí. Doufám, že svým příkladem bude inspirovat i další. :-)
http://domaci.ihned.cz/c1-65806660-novy-kancler-snemovny-moravek-slibil-ze-vratiodmeny-ktere-protipravne-ziskal-od-firem-za-clenstvi-v-dozorcich-radach
Společnost ČEZ není první, kdo se vyhýbá povinnosti zveřejňovat data podle zákona o
svobodném přístupu k informacím. V minulosti měl podobný postoj například Dopravní
podnik hlavního města Prahy, který všechny žádosti o informace házel rovnou do koše.
Stížnost dopravního podniku ale Ústavní soud naštěstí zamítnul.
http://domaci.ihned.cz/c1-65825390-cez-neni-prvni-komu-se-nechce-zverejnovat-informace
Poslanci Jaroslav Borka a Josef Novotný jsou podezřelí z poškození finančních zájmů
Evropské unie a zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. V případu údajných machinací s
dotacemi z Regionálního operačního programu Severozápad je nyní celkem 26 obviněných.
Novotný podá stížnost, Borka se chce s obviněním nejprve seznámit.
http://domaci.ihned.cz/c1-65824470-policie-obvinila-poslance-borku-a-novotneho-v-kauzerop-severozapad-udajne-manipulovali-s-dotacemi
Jeden průzkum uvádí, že se šikanou v práci má zkušenost pětina zaměstnanců. Druhý vidí
situaci dramatičtěji: šikana se týká už dvou pětin pracujících Čechů. Každopádně agresivní
vztahy bývají velký problém, který se špatně řeší. Jak se šikaně bránit?
http://finance.idnes.cz/prace-zamestnani-sikana-vztahy-na-pracovisti-faq/podnikani.aspx?c=A170718_102646_podnikani_kho
Aktuálně se věnuji kauze s elektrárnou v Turecku. Existuje zde podezření na kombinaci
korupce a nekompetence v soukromém i (polo) veřejném sektoru. Je riziko, že státem
ovládaná Česká exportní banka resp. EGAP přijdou až o částku 16 miliard korun. Přestože
nelze celý stát řídit jako firmu, v tomto případě by to bylo velmi žádoucí. V jiných případech
je zase vhodnější řídit stát jako obec, jako rodinu, jako farmu nebo jako loď. :-)
https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/maler-s-elektrarnou-dohnal-ceskou-exportni-bankubalik-drahych-toxickych-uveru-bobtna-35601?dop-ab-variant=&seq-no=2&source=hp
Svět potřebuje více Václavů Havlů - bývalý prezident Ameriky Bill Clinton v rozhovoru pro
Radiožurnál uvedl, že by po celém světě mělo být více osobností Havlova rázu. Clinton se rovněž
rozmluvil o vztahu k České republice nebo také o tom, jak vnímá NATO a Evropskou unii.
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/bill-clinton-sledoval-jsem-havlovo-pocinani-a-obdivovalho_443217.html
Předseda Senátu Milan Štěch ve středu oznámil, že první kolo prezidentských voleb se bude konat 12.
a 13. ledna 2018. Obhájit post hlavy státu se pokusí úřadující prezident Miloš Zeman. Mezi kandidáty,
jejichž kandidatura je už takřka jistá, patří akademik Jiří Drahoš a textař Michal Horáček, podporu
Senátu prý má také Jaroslav Kubera (ODS) a Karel Štogl.

http://m.ihned.cz/domaci/c1-65854940-prvni-kolo-prezidentske-volby-probehne-koncem-druheholednoveho-tydne-zeman-bude-obhajovat-urad-dva-vyzyvatele-uz-ziskali-potrebny-pocet-podpisu
Český regulační úřad udělal krok ke zlevnění drahých dat. V analýze úřad označil tuzemský trh za
pokřivený. Radní však věří, že operátoři zareagují i bez kroků regulátora.
http://m.ihned.cz/domaci/c1-65849740-tlak-na-operatory-se-zvysuje-regulacni-urad-se-chystasahnout-na-ceny-mobilnich-dat
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí v úterý informoval strany, že
některé z nich porušují pravidla pro financování. Podle předsedy úřadu Vojtěcha Weise se to týká
desítek politických stran. Předseda Weis nechtěl blíže specifikovat, o jaké strany jde. Naznačil však,
že je to problém spíše menších stran.
http://m.ihned.cz/domaci/c1-65848160-desitky-stran-nedodrzuji-pravidla
Trojice českých studentů navrhla nový glukometr X.GLU, který má usnadnit život diabetikům. Autoři
nyní hledají investora, u pacientů by výrobek mohl být příští rok. Glukometr je inovativní především
propojením s chytrým telefonem.
http://m.ihned.cz/domaci/c1-65845530-chytry-pristroj-pro-diabetiky-se-kterym-cesti-studenti-vyhralimezinarodni-soutez-microsoftu-bude-na-trhu-pristi-rok

Zajímavosti
Zatím jsem jediným senátorem, který podpořil petici proti výstavbě Mariánského sloupu na
Malostranském náměstí. Pokusím se získat pro petici i další pražské senátory. Sloup je
symbolem útlaku svobody a už při samotném vzniku Československa se stal i předmětem
rozdělení. (podrobněji k petici viz rozhovor na DVTV)
https://video.aktualne.cz/dvtv/mariansky-sloup-je-urazlivy-i-masaryk-s-jeho-strzenimsouhla/r~382428d2864311e7a7d1002590604f2e/

