REGION
12.11. jsme se Zuzanou Pochmanovou a Petrem Klimešem (mí asistenti) organizovali jednání
Klubu pro obnovu demokracie se zástupci Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (sídlí na
Praze 2) a Všeobecné zdravotní pojišťovny (sídlí na Praze 3).
Na obou jednáních (RRTV) byly diskutovány návrhy legislativních změn, které by měly být
prioritně řešeny. V případě RRTV jde zejména o to, aby Rada měla dostatek kompetencí
k efektivnímu dohledu v oblasti vysílání a aby nedocházelo k nadměrné administrativní zátěži
při licencování provozovatelů rozhlasového a televizního vysílání.
V případě VZP jde hlavně o legislativní opatření, která mohou přispět ke stabilizaci
ekonomické situace pojišťovny, a to např. odkupem nedobytných pohledávek. Za klíčové
považuji omezit prostor pro to, aby jedna zdravotní pojišťovna mohla různým zdravotnickým
zařízením proplácet stejné úkony násobně rozdílnými částkami.
28. 11. jsem se zúčastnil debaty nad návrhem zákona o sociálním bydlení, který si osvojil
kolega Čunek, a to na radnici Městské části Prahy 3. Bylo dohodnuto, že i v této oblasti budou
sporné body (minimální podíly sociálních bytů v držení MČ apod.) řešeny na základě analýzy,
která bude zadána u Parlamentního institutu.
10. 12. proběhlo jednání s vedením Státního pozemkového úřadu, který sídlí na Praze 3. I zde
byla diskutována otázka legislativních změn, které mohou přispět k odstranění největších
problémů (nájemní smlouvy vztahující se k dosud nevydaným pozemkům, oceňování
vydávané zemědělské půdy tržní hodnotou apod.)
9. 12. jsem se zúčastnil předávání ocenění Nadačního fondu proti korupci, a to panu
Vladimíru Sittovi a panu Jiřímu Chytilovi. Případy obou pánů jsou alarmující v tom, že
v reakci na jejich oznámení protiprávních kroků bylo nakonec trestní stíhání zahájeno proti
nim. Doufám, že média budou těmto absurdním případům policejní zvůle věnovat pozornost a
příslušné soudy posoudí jejich případy objektivně. Důležité první soudní líčení proběhne ve
dnech 19. 1. a 20. 1.
V měsíci lednu budou pokračovat pravidelná setkávání v kavárně Coffee Day na Flóře.
Přesný rozpis termínů, kdy Vám budu k dispozici, jsou uvedeny
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/22/23/ .
MÉDIA
Počátkem listopadu přinesl společenský časopis XANTYPA velmi hezkou recenzi na knížku
„Zničte to nebo to zničí Vás…“ (viz odkaz níže). Pokud ještě nemáte dárek pro své blízké,
které politika alespoň trochu zajímá, možná Vás recenze bude inspirovat. 
http://www.libormichalek.cz/img/static/file/Recenze%20Xantipa.pdf
Velmi zajímavý pořad s názvem „Pocta neznámé úřednici“ odvysílala ČT 10. 11. v rámci
cyklu Nedej se.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095913550-nedej-se/213562248420021-poctanezname-urednici/
O tom, jak probíhá ovlivňování svědků a vyšetřovatelů, a to nejen v korupčních kauzách,
velmi výstižně vypovídal dokument odvysílaný v pořadu Reportéři ČT dne 11.11.
28. 11. jsem se na ČT účastnil pořadu „Máte slovo“, který se věnoval problematice boje proti
korupci. Slovo jsem měl necelé 4 minuty , nicméně podstatné informace, které dosud
nebyly mediálně prezentovány, zazněly.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo/213411030520030-mateslovo-s-m-jilkovou/
Poněkud obsáhlejší je rozhovor, který jsem poskytnul Parlamentním listům. Najdete jej zde:
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/senat/Senator-Michalek-slavny-nahlasovackorupce-o-Babisove-estebactvi-a-novych-akcich-proti-rozkradani-294751
V souvislosti s bojem proti korupci stojí za zmínku též článek, v němž se ke kauze Lesů ČR
vyjadřuje předseda senátorského Klubu pro obnovu demokracie:
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/politici-volicum/Silar-KDU-CSL-Jsem-rad-ze-sekauza-LESY-CR-pohnula-296705
LEGISLATIVA
Novela zákona o svobodném přístupu k informacím

Ve spolupráci s panem Oldřichem Kužílkem a Jakubem Michálkem jsme připravili novelu
zákona o svobodném přístupu k informacím. Novela má zabránit především opakovanému
vracení zamítavých rozhodnutí orgánu prvního stupně. Novela mj. předpokládá zřízení
„informačního komisaře“, jehož role má být podobná jako např. u finančního arbitra. Návrh
předpisu nicméně silně narazil v legislativním útvaru Senátu. Některým lidem se prostě nelíbí,
když se mají věci zjednodušovat. Chcete-li se seznámit s návrhem blíže, je dostupný zde:
http://libormichalek.cz/lang_cs/clanek/13/15/
Přehled o hlasování o dalších právních normách najdete na:
http://libormichalek.cz/lang_cs/clanek/13/14/

ZAJÍMAVOSTI
Předpremiéra filmu Léčba dějin, která proběhla 6. 11. v Městské knihovně, byla doprovozena
velmi zajímavou diskusí na téma, zda je odkaz Františka Kriegla aktuální i pro dnešní dobu.
Tvůrcům filmu se podařilo poskládat velmi rozmanitou mozaiku lidských příběhů
se společným poselstvím. V kinech bude film promítán v lednu.

17.12. byla v Muzeu Kampa křtěna kniha „Korupce jako parazit- Návod, jak ji porazit“ od
autorů Ondřeje Vondráčky a Marka Havrdy. Vřele mohu tuto knihu doporučit každému,
kterému není lhostejný osud této země. Knížka je vhodná též jako dárek k Vánocům. Přeji
Vám jejich krásné prožití. 
Mgr. Libor Michálek, MPA
Senátor

