REGION
V únoru a březnu pokračovaly pravidelná pondělní setkávání s občany v kavárně Coffee Day
na Flóře. Dva z účastníků setkání upozornili na zásadní nedostatky v administrativních
postupech dvou významných projektů. V jednom případě jsem již věc řešil s nově
jmenovaným ředitelem Státního fondu životního prostředí, ve druhém případě je plánováno
jednání s ministrem životního prostředí.
Na radnici Prahy 2 jsem se rovněž zajímal o administrativní překážky, které brání realizaci
výstavby podchodu na hlavní nádraží, a to nejen z území Prahy 2, ale také z Prahy 3. V této
věci je plánováno jednání s ředitelem Správy železničních dopravních cest.
Začátkem března jsem se účastnil v pražském Karolinu slavnostní inaugurace nového rektora
Karlovy univerzity, kterým je Tomáš Zima. Pan prezident při této příležitosti přednesl
„hlubokou“ myšlenku .
Diskutovat před ním o tom, kdo má rektory jmenovat, je údajně podobně opovážlivé jako
mávat pánskou ochranou před papežem. No, domnívám se, že takové mávání by nechalo
papeže Františka naprosto klidným. Pana prezidenta ale asi rozhořčují oponenti velmi silně.
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/265063-rektor-zima-byl-uveden-do-cela-uk-odzemana-dostal-brk-a-bibli/
Když jsem se už dotkl „horkých“ témat z univerzitního prostředí, připojím ještě informaci o
jednání se zástupcem Univerzity Jana Amose Komenského, která sídlí na Praze 3. Diskutovali
jsme na téma změn mediální legislativy a výroční zprávy České televize.
V restauraci Demínka proběhlo také setkání se zástupci stran, které podpořily mou
kandidaturu do Senátu a byly diskutovány oblasti spolupráce nejen při přípravě legislativy, ale
také při volebních kampaních. V této souvislosti dojde k některým změnám ohledně míst
setkávání s občany. Informace budou dostupné na níže uvedené adrese.
Některé mé aktivity přesahují rámec regionu. Jedná se např. o besedy na téma prosazování
práva a spravedlnosti. V uplynulém období proběhly tyto besedy např. ve Vítkově, v Břeclavi
a v Hradci Králové. Plánovány jsou besedy v Přerově (10.4.), v Praze (14.4.) a v Mladé
Boleslavi (24.4.). Přesná místa a termíny besed jsou uvedeny na:
http://www.libormichalek.cz/lang_cs/clanek/22/23/
MÉDIA
Zřejmě největší pozornost v oblasti korupčních kauz věnovala média případu lobbisty Rittiga.
V českém prostředí již není příliš překvapivá skutečnost, že vyšetřování probíhá na svobodě.
Podrobněji se poslednímu vývoji věnuje zpravodajský server www.idnes.cz.
http://zpravy.idnes.cz/mf-dnes-bradacova-a-borgula-k-rittigovi-dyz/domaci.aspx?c=A140328_223333_domaci_vez

Neméně zajímavý je vývoj v kauze nákupů vozů TATRA pro českou armádu. Připojuji odkaz
na zpravodajství České televize, které se týkalo výpovědi klíčového svědka. Škoda, že si pan
William Cabaniss nepořídil nahrávku rozhovoru s panem Bartákem.  Kdyby spolu mluvili
po telefonu, možná by záznam pořídila aspoň NSA .
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/266549-exministr-bartak-si-o-uplatek-reklvypovedel-william-cabaniss/
S tématem armády trochu souvisí i blog, kde se v souvislosti s vývojem na Krymu zamýšlím
nad otázkou významu referend.
http://blog.aktualne.cz/blogy/libor-michalek.php?itemid=22534
Stále aktuální je otázka nákladů na IT služby. Minulý týden vyšel článek, který popisuje, jak
IT zakázky, které veřejný sektor pořizuje často za miliardy korun, je soukromý sektor schopen
pořídit za zlomek této sumy.
http://libormichalek.cz/lang_cs/aktualita/65.html
Poněkud stranou mediální pozornosti zůstaly výstupy kontrol, které se konaly v souvislosti se
sporem paní Bradáčové a pana Martince. V případě zájmu jsou tyto popsány na připojeném
odkaze. Ve stručnosti řečeno: paní vrchní státní zástupkyně poněkud přestřelila.
http://www.ceskapozice.cz/domov/pravo-bezpecnost/bradacova-versus-martinec-jak-presnedopadly-kontroly-protikorupcni-policie
Závěrem mediálního přehledu ještě pohled do zahraničí. Čínské úřady tam v souvislosti
s prošetřováním korupce zabavily majetek v přepočtu za téměř 300 miliard korun. Dávám na
zvážení, zda neuvolnit částku 3 miliónů korun pro několik našich vyšetřovatelů, aby se
v zahraničí něčemu naučili. Možná by to ani TV NOVA nepovažovala za nehospodárné
nakládání s veřejnými prostředky. 
http://zpravy.idnes.cz/cina-vysetruje-nejvetsi-korupcni-skandal-bezpecnostnimu-sefovi-coujung-kchangovi-zabavili-300-mili-ilm-/zahranicni.aspx?c=A140330_153636_zahranicni_im

LEGISLATIVA
Novela zákona o hmotné nouzi

Regulace obchodu s chudobou. Tak by se dala ve stručnosti shrnout hlavní teze novely zákona
o hmotné nouzi. Po účinnosti této normy už nebude možné, aby dávky na bydlení v určité
lokalitě násobně přesahovaly obvyklé nájemné. Dosud k tomu dochází díky tomu, že jsou tyto
dávky vypláceny na osobu a každý si dovede představit, kolik takových osob může být
v jednom bytě nahlášeno.
Přehled o hlasování o dalších právních normách najdete na:

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

Novela zákona o státní službě

Tato novela zatím není projednávána Senátem, ale je již předmětem velké pozornosti.
Zúčastnil jsem se v Poslanecké sněmovně jednání Ústavně právního výboru a upozornil na to,
aby se velmi opatrně nakládalo s výjimkami v tomto zákoně. Je jednoduché konstatovat, že se
zákon na určité osoby (fyzické či právnické) nebude vztahovat jako celek, ale je velmi
důležité doplnit, které části se aplikovat budou. Tak třeba povinnost jednat s péčí řádného
hospodáře by měla být vztažena i na „politické“ náměstky a poradce. A nebude-li se zákon
jako celek vztahovat např. na Státní fond životního prostředí (většina zaměstnanců má zde
smlouvu na dobu určitou a nelze tak uplatnit všechny zásady pro kariérní postup), považuji za
důležité, aby se uplatnil alespoň postup pro jmenování a odvolání ředitele.
Novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu

Ani tato novela zatím nebyla projednávána v Senátu, ale stala se předmětem diskuse na
jednání se členy kontrolního výboru Evropského parlamentu, a to mj. za účasti mé i některých
dalších senátorů. Jednalo se např. o tom, zda je dostatečný systém kontroly obcí jako příjemců
evropských dotací. Obce mají nakládat s majetkem účelně a hospodárně, ale Ministerstvo
vnitra, které může uložit pokutu za porušení této povinnosti, se v minulosti příliš nezabývalo
výkladem těchto neurčitých právních pojmů. Naproti tomu NKÚ má v této oblasti bohaté
zkušenosti, podobně jako ČNB v oblasti finančního trhu.

ZAJÍMAVOSTI
Zkusili jste někdy napsat nějakému politikovi? Odpověděl Vám? Já zkusil před časem oslovit
cca 20 senátorů a senátorek, kteří se v minulém roce při projednávání novely zákona o NKÚ
zdrželi hlasování. Ve stručnosti jsem se ptal, za jakých podmínek by o podpoře návrhu
uvažovali. Dodnes jsem neobdržel ani jednu odpověď.
Závěrem bych chtěl poděkovat těm z Vás, kteří podpořili nominaci Jany Doleželové v soutěži
Žena regionu. Ve svém regionu zvítězila. Ocenění získala za svou práci v nadaci, která se
zabývá výzkumem léčby některých nádorových onemocnění a za charitativní činnost pro
handicapované děti. Blahopřeji!
Mgr. Libor Michálek, MPA
Senátor

Studenti, kteří obdrželi cenu Jana Zajíce.

Oceněná Jana Doležalová.

