
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-kruh-

10u-/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-vysokou-

skolu-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  
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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-trestnimu-

stihani-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-na-

modernizaci-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-ji-

muze-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-policejnich-

spisu 

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-konce-

roku.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.  
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