Vážení čtenáři,

dovolte, abych se s Vámi podělil o několik postřehů k dění v politice, a to za období letních
prázdnin. Přestože Parlament oficiální prázdniny neměl, v oblasti plnění slibů určité
vyprázdnění nastalo. Řada politiků, která se přihlásila k podpoře iniciativy Rekonstrukce
státu, začala ze svých slibů couvat. O nerealizování původního záměru vytvořit relativně
nezávislý úřad pro státní službu již média informovala hodně.
Málo se ovšem diskutuje o zásadnější otázce: „chceme demokracii, v níž opozice může
obstrukcemi fakticky zablokovat přijetí jakékoliv legislativní změny?“ Určitě je vhodné
vést s opozicí konstruktivní dialog nad alternativními (koncepčně propracovanými) návrhy
řešení zásadních problémů. Dovedu si představit, že některé významné legislativní změny by
měly stanovené kvórum na stejné úrovni jako ústavní změny. ALE …
To, co odehrálo kolem služebního zákona, není o hledání konstruktivního smysluplného
konsensu nad otázkou, jak omezit negativní vliv politiky nad administrativou. Přestože v řadě
případů platí, že moudřejší ustoupí, v případě služebního zákona předvedla koalice totální
rezignaci na důležité zásady. Navíc se zdá, že někteří zástupci koalice vyklidili pozice
z důvodu, aby v zákoně zůstaly pozice politických náměstků!
Další komentáře si můžete k této věci přečíst ZDE:
http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=23454
http://libormichalek.cz/lang_cs/aktualita/81.html
Vyprázdnění původních záměrů však nenastalo jen u zákona o státní službě.
Ministerstvo financí např. rezignovalo na zákonnou úpravu nominací členů dozorčích rad do
státem ovládaných společností. Titulek sice vypadá nadějně, ale to co fakticky nastalo např.
při obsazování dozorčí rady ČEZ, není žádná odpolitizace. K čemu je vládní výbor pro
nominace (jmenovaný politiky), když posuzuje pouze kandidáty nominované rovněž
politiky?
http://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2014/ministerstvo-financi-prosazujetranspare-18635
Někdy může dojít k vyprázdnění smysluplných tezí tím, že se legislativa naplní několika
tezemi nesmyslnými. Podrobněji o iniciativě Ministerstva vnitra k zákonu o zveřejňování
smluv na internetu se může dočíst ZDE:
http://blog.aktualne.cz/blogy/oldrich-kuzilek.php?itemid=23525
Přidá-li se k výše uvedenému rezignace na přípravu zákona o lobbingu, oddalování příprav
zákona o ochraně whistleblowerů, neochota k dohledu nad financováním politických stran,
neochota zřídit specializované státní zastupitelství pro boj se závažnou hospodářskou
kriminalitou apod., nelze kladně hodnotit plnění slibů v oblasti boje proti korupci.

Blíží se volby do Senátu. V každém obvodu kandiduje v průměru 10 kandidátů. Domnívám
se, že v téměř každém obvodu lze mezi kandidáty najít takové osobnosti jako paní Seitlová
nebo paní Pošvářová nebo pánové Hampl či Láska. Lidé, na jejichž životě je patrné, že mají
lásku k právu, ke spravedlnosti. Doufám, že aspoň někteří z nich uspějí.
Informace z regionů
Před časem jsem Vás informoval o řešení problematiky financování neziskových organizací, a
to zvláště těch, které působí na Praze 2 nebo 3. Věnoval jsem se tomuto tématu dál a sešel
jsem se ve zmiňované věci i s paní ministryní Mgr. Michaelou Marksovou. V médiích jste
možná již zaznamenali článek s názvem: "Jistota pro neziskovky". Vláda otevřela cestu k tzv.
„kontraktuálnímu“ financování, což považuji za značný přínos pro stabilizaci financování.
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/politika/jistota-pro-neziskovky-s-ministerstvy-uzavrousmlouvu/r~033e34da1d7a11e480e50025900fea04/
Dále bych chtěl zmínit posun, který nastal v oblasti financování léčby protony. Problematikou
jsem se zabýval se skupinou senátorů při jednání ve VZP na P3 a opakovaně i v příslušném
senátním výboru. Pozitivní je, že prvním pacientům již byla tato léčba umožněna. 
http://zpravy.idnes.cz/hrazeni-lecby-protonem-centrum-ministerstvo-rakovina-p1w/domaci.aspx?c=A140825_171235_domaci_hv
Pozitivní je rovněž zpráva o zlepšení spolupráce mezi pražskou záchrannou službou a
některými nemocnicemi, které začátkem roku odmítaly přijetí několika pacientů se závažným
zdravotním stavem.
Rýsuje se rovněž alternativní řešení pro pražskou čističku odpadních vod. Realizace bude
záviset na míře úspěchu Trojkoalice při volbách do zastupitelstva magistrátu. Více se o
možnostech nových a přitom levnějších technologií můžete dočíst zde:
http://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Trojkoalice-Cistirna-odpadnich-vodna-polovicnim-prostoru-za-polovicni-naklady-332194
Zásadní změna politiky pražského magistrátu by byla velmi přínosná. V Praze je totiž zřejmě
více „nečistot“ v úředních spisech než ve Vltavě. Indikují to výsledky auditu transparentnosti,
které realizovalo sdružení Oživení. Praha s mírou transparentnosti 35% patří k nejhorším!
http://www.bezkorupce.cz/blog/2014/07/28/hodnoceni-kraju-nelze-dohledat-smlouvy-kzakazkam-za-45-mld-kc/
Metodicky jsem se podílel na hodnocení v oblasti umisťování finančního majetku v bankách.
Praha stále (již několik let) nesystémově zvýhodňuje jednu banku…
Na Praze 3 se chystá program podpory zateplování bytových domů. Vzhledem k předchozím
zkušenostem s programem Zelená úsporám jsem se na přípravě podílel. Zajímá-li Vás

k tomuto programu více, na přiloženém odkazu naleznete termíny besed, které se budou
k tématu konat:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/22/23/
Za poměrně nepříznivou zprávu z regionu považuji rozhodnutí Městské části Prahy 2 neudělit
čestné občanství panu Františku Krieglovi. Více se k tématu dočíst ZDE:
http://zpravy.aktualne.cz/domaci/praha-2-odmitla-udelit-krieglovi-cestneobcanstvi/r~b6a2c4ca2c7311e48e74002590604f2e/
MÉDIA
V oblasti boje proti korupci je pozitivním signálem rozhodnutí Nejvyššího soudu, který
vyhověl návrhu Nejvyššího státního zástupce v případě soudce Berky.
http://zpravy.idnes.cz/amnestie-pro-soudce-berku-neplati-dlh/krimi.aspx?c=A140820_092945_krimi_wlk
V oblasti boje proti korupci stojí dále za zmínku i kauza nemocnice na Homolce:
http://www.lidovky.cz/proc-exsef-homolky-nemuze-z-vazby-zastirani-4-svedci-a-utek-dociziny-1iq-/zpravy-domov.aspx?c=A140813_125331_ln_domov_rak
V oblasti boje proti hazardu byla sepsána nová analýza o škodlivosti hazardu. V ní odborníci
radí, jak by měli politici hazard regulovat. Pomoci by měla registrace hráčů, konec automatů v
barech a hospodách a omezení otevíracích hodin heren.
http://zpravy.ihned.cz/cesko/c1-62625390-zpomalte-hazard-registrujte-hrace-a-zakazteautomaty-v-barech-radi-experti
Ze zahraničí stojí za zmínku informace, že bývalý spolupracovník amerických tajných služeb
Edward Snowden dostal od ruských úřadů povolení k pobytu na další tři roky. Povolení
vstoupilo v platnost 1. srpna.
http://zpravy.idnes.cz/snowden-prolouzeny-pobyt-rusko-nsa-dby/zahranicni.aspx?c=A140807_121531_zahranicni_vez
LEGISLATIVA
Novela zákona o povinném ručení

Povinné ručení se začalo zdražovat.
http://byznys.lidovky.cz/povinne-ruceni-letos-podrazilo-v-prumeru-az-o-10-procent-pj3/moje-penize.aspx?c=A140826_193309_moje-penize_jci
Pan poslanec Tejc k této problematice minulý rok v Senátu mimo jiné řekl:
„Stojí určitě za uvážení to, co zde sdělil pan senátor Michálek, to je otázka například regulace
provizí pojišťoven… souhlasím s tím, že tohle je věc, která bude muset být řešena. Myslím si,

že pokud dojde k jakémukoli zdražení povinného ručení s odkazem právě na tento zákon, při
takto velkém finančním polštáři, o kterém jsme hovořili, tak je to věc, která musí být
okamžitě řešena…“
Vzhledem k tomu, že Poslanecká sněmovna bude ve druhém čtení projednávat příslušnou
novelou, připravuji písemný podnět s návrhem na omezení marží pojišťoven.
Novela zákona o poskytování služby péče o dítě

Senát schválil k této novele pozměňovací návrhy, které umožní zachování tzv. lesních školek.
Jednání o novele předcházely schůzky se zástupci lesních školek, na nichž bylo upozorňováno
na nesystémový přístup Poslanecké sněmovny k této problematice. Pozitivní je, že většina
kolegů a kolegyň v Senátu vzala připomínky občanské společnosti na vědomí.
Přehled o hlasování o dalších zákonech naleznete ZDE:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/13/14/
ZAJÍMAVOSTI
O prázdninách byli senátoři osloveni zástupkyní společnosti Phonex, s. r. o., která údajně
vyvinula bezkonkurenční softwarový produkt. Mobilní aplikaci, která umožní uskutečňovat
zabezpečené tj. šifrované hlasové hovory a bezpečně posílat šifrované zprávy. Zajímavá byla
informace, že pozitivní reference může ohledně této aplikace poskytnout skupina ČEZ. 
30.8. se od 19 do 23 hod. koná ve Valdštejnském paláci „Hradozámecká noc“. Můžete zde
vidět šermířské souboje či barokní tance (nikoliv politické tanečky). Akce bude probíhat ve
spolupráci s Národním památkovým ústavem. ČEZ akci nesponzoruje. 
http://www.senat.cz/noc_otevrenych_dveri_2014_plakat.jpg
Tradiční setkání s občany se ve Valdštejnské zahradě uskuteční 14. září 2014 od 14.00 hod.
Na obě akce jste srdečně zváni.
Přeji hezký zbytek léta
Mgr. Libor Michálek, MPA
Senátor

