REGION
V uplynulých 2 měsících jsem pokračoval v návštěvách neziskových i ziskových 
organizací, které mají sídlo v rámci obvodu 26 tj. především Prahy 2 a 3.
Jednalo se o neziskové organizace Rubikon Centrum, Střep a La Strada a Raiffeiesen stavební
spořitelnu. Ze setkání většinou vyplynou náměty na legislativní změny, které následně
komunikuji s resortními ministry. Příklady těchto námětů naleznete na:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/22/29/
Existuje např. značně nevyvážená legislativa ve vztahu k neziskovkám, které se zabývají
poskytováním sociálních služeb a organizacím, jejichž hlavní náplní činnosti je pomoc
osobám po výkonu trestu při hledání zaměstnání.
Raiffeisen stavební spořitelna čelila v uplynulém týdnu kritice klientů, s nimiž byly
vypovězeny některé starší smlouvy. Vzhledem k tomu, že jsem se profesně zabýval ochranou
spotřebitelů, zajímal jsem se v této souvislosti o to, zda nedošlo k porušení zákona.
http://www.novinky.cz/finance/327151-stavebni-sporitelny-se-zbavuji-klientuse-starymi-smlouvami-jsou-pro-ne-drazi.html

V minulém týdnu jsem se zúčastnil na radnici Prahy 3 dalšího jednání, které bylo věnováno
strategickému plánu rozvoje této městské části. V případě zájmu se můžete se zápisem
z jednání seznámit na:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/22/23/.

V měsíci březnu 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/.
Zajímá-li Vás téma prosazování Práva a spravedlnosti podrobněji, dovoluji si Vás pozvat na
besedu, která se uskuteční 24.2. v 18:30 hod. v hotelu Andel´s, Stroupežnického 21, kterou
organizuje PrimeNet.
MÉDIA
V souvislosti s ukončením zaměstnaneckého poměru paní Pošvářové v Ředitelství silnic a
dálnic se v médích opět více diskutovala problematika ochrany těch, kteří upozorní na určité
nekalosti. Paní Pošvářová byla dne 23.1. hostem v pořadu Hyde Park.
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/23.1.2014/
Dále se této problematice věnoval časopis Euro, byť tradičně v tónu, který příliš nepřispívá
tomu, aby byly pozitivní příklady následovány.
.http://euro.e15.cz/archiv/hrdinove-s-omezenou-pouzitelnosti-1057798

V poslední době se některé média opět poněkud více věnuji Ochrannému svazu autorskému.
Dovolil jsem si v této souvislosti oslovit nového ministra kultury, a to s cílem získání
podrobnějších informací o činnosti této organizace.
http://kultura.idnes.cz/osa-tajne-nahrava-koncerty-d0r-/hudba.aspx?c=A130321_125516_hudba_vha
http://neviditelnypes.lidovky.cz/pravo-napsali-mi-pani-z-osa-d0r/p_spolecnost.aspx?c=A140213_220900_p_spolecnost_wag

Jak jsem již zmínil v průvodní informaci, probíhá soudní řízení s panem Chytilem oceněným
Nadačním fondem proti korupci. Blíže se jeho kauze věnovala ČT ..
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/253964-protikorupcni-fond-ocenil-muze-kteriposvitili-na-dpp/

LEGISLATIVA
Senátní tisky č. N 093/09 a J 094/09 - Jednotný trh elektronických komunikací
Většinou se v této části nevěnuji problematice evropských tisků. Vzhledem k tomu, že na posledním
jednání Pléna Senátu byly většinou projednávány jen tyto tisky, připojuji komentář k předpisu, který
považuji za nejvíce přínosný.
Legislativní akt a související doporučení Evropské komise reformuje evropský trh elektronických
komunikací. Hlavní prvky reformy jsou: 1) zjednodušení pravidel EU pro poskytovatele
telekomunikačních služeb; 2) zákaz příplatků za roaming; 3) konec vyšších cen za mezinárodní volání
po Evropě; 4) právní ochrana otevřeného internetu; 5) nová práva pro spotřebitele a úplná
harmonizace těchto práv v celé EU; 6) koordinované přidělování spektra a 7) větší jistota pro
investory.

http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/13/14/

ZAJÍMAVOSTI
Senát letos převzal záštitu nad soutěží Žena regionu. Každý senátor a senátorka mohli
nominovat do soutěže osobnost, která se významně v uplynulém roce angažovala
v neziskovém sektoru, v oblasti zdravotnictví či na jiném veřejně prospěšném poli. Rozhodl
jsem se jako člen výboru pro zdravotní a sociální politiku nominovat paní Janu Doleželovou,
která se mj. angažuje v oblasti výzkumu nových metod léčby nádorových onemocnění.
Nominaci můžete podpořit hlasováním na přiloženém odkaze, a to o 24.2.2014.
http://www.denik.cz/zena-olomoucky-kraj/jana-dolezelova-siri-zdravotni-osvetu-mezi-verejnosti20140128.html

Snídaně s americkým prezidentem
Dne 6.2.2014 jsem měl možnost účastnit se ve Washingtonu slavnostní snídaně s prezidentem
Obamou, a to u příležitosti setkání věřících politiků, podnikatelů, akademiků a dalších osobností ze
140-ti zemí světa. V rámci projevu prezident Obama zdůraznil důležitost svobody vyznání, lidské
důstojnosti, vzájemného respektu a úcty mezi lidmi různého vyznání.
Na historických příkladech ukázal, že v zemích respektujících tato základní lidská práva bylo více
prosperity, míru a spravedlnosti než tam, kde byli lidé pro svou víru diskriminováni. Na příkladu Číny,
Barmy, Nigérie, Severní Koreji a dalších zemí, kde dochází nebo docházelo k potlačování lidských
práv, potom prezident Obama demonstroval, jak nedostatek úcty vede k nestabilitě, násilí,
extrémismu, radikalismu.

Přejme si tedy, aby i v naší zemi bylo více úcty mezi lidmi, více vzájemného porozumění a
respektu i tam, kde se neztotožňujeme s názory toho druhého, a to nejen v otázkách víry.

Mgr. Libor Michálek, MPA
Senátor

