DŮVĚRA
Hezké odpoledne,
dovolím si dnešní informace ze Senátu začít krátkým zamyšlením nad otázkou důvěry
v instituce. Obecně se za důvěru považuje ochota jedné skupiny osob spoléhat se na jinou
skupinu osob. Osobně mě nepřekvapuje, že vláda bez důvěry Sněmovny má důvěru 35%
občanů nebo pan prezident, který intervenoval za pana Nikulina, 50%.
Alarmující pro zastupitelskou demokracii je to, že Sněmovna má důvěru 27% a Senát 32%
občanů. Jestliže by měl Parlament nadále nižší míru důvěry než vláda bez důvěry, bylo by jen
otázkou času, v jakém okamžiku by naše demokracie narazila na útes.
https://zpravy.idnes.cz/pruzkum-prezident-milos-zeman-cvvm-poslanci-hejtmani-vlada-pq7/domaci.aspx?c=A180403_114420_domaci_hm1
Proto považuji za velmi důležité, aby v letošních senátních volbách kandidovalo co nejvíce
důvěryhodných osobností. Dejte mi prosím vědět, pokud znáte nějakého člověka, kterého si
vážíte a který by byl ochoten do Senátu ve Vašem obvodu kandidovat. Spolupracuji nyní na
vytvoření platformy, která by takové osobnosti ve volbách podpořila.
Já jsem se rozhodnul kandidovat opět ve volebním obvodu 26, který zahrnuje převážně území
Prahy 2 a 3. Považuji za férové, abych skládal účty těm občanům, kteří mě v roce 2012
zvolili. V tomto obvodě chce kandidovat s podporou TOP09, STAN a KDU-ČSL i pan Hilšer,
kterému jsem podepsal prezidentskou kandidaturu. Mrzí mě, že není ochotný uvažovat
o jiném obvodu, kde by bylo dobré nahradit méně pracovité senátory.
Na straně druhé jsem rád, že Piráti dali v primárních volbách přednost mé kandidatuře.
Vzhledem k aktuálním odhadům volebních preferencí v Praze (Piráti 21%, ANO 17%, ODS
15%, TOP09+ STAN 13%) je reálná šance na úspěch některého z „pirátských“ kandidátů. Na
Praze 8 to bude pan Wagenknecht, na Praze 12 paní Tylová. Měl jsem možnost oba poznat a
velmi bych uvítal, pokud dostaneme příležitost v Senátu spolupracovat.
Budu dělat dál maximum pro to, aby se důvěra v Senát zvýšila. Důvěra se buduje tím, že lidé
splní, co slíbí. Chystám zveřejnit přehled toho, co jsem za téměř 6 let v Senátu udělal a jak má
činnost naplňovala program, se kterým jsem do Senátu v roce 2012 vstupoval.
Příští měsíc se chystám vydat knížku „Nová šance pro 2 století naší republiky“. Zaměřuji se
v ní na pozitivní hodnoty, které považuji za důležité pro prosperitu našeho národa. Kniha
obsahuje i vize, jak zlepšit pozici Česka v 12 klíčových oblastech. Budete-li mít o knihu
zájem, dejte mi prosím vědět na mail: michalekl@senat.cz.
Přeji hezké jarní dny!
Libor Michálek

Dobré zprávy
Objevil jsem web, který se zaměřuje na zviditelňování dobrých zpráv. Kdybyste měli pocit, že
naše média neposkytují dostatek pozitivních informací, zkuste jej navštívit. :-)
http://pozitivni-zpravy.cz/
Britský chlapec Ashya King, který se v roce 2014 v Česku podrobil protonové léčbě
mozkového nádoru, je zřejmě zcela vyléčen. Lékaři se podle chlapcova otce nedomnívají, že
by se nemoc vrátila, informoval server televizní stanice Sky News.
https://www.novinky.cz/domaci/465101-britsky-kluk-se-v-praze-vylecil-z-rakoviny-domarodine-tvrdili-ze-nejde-nic-delat.html
Český generál Petr Pavel ve Spojených státech převzal Řád Záslužná legie (Legion of Merit),
jedno z nejvyšších amerických vojenských vyznamenání. Šéf amerického sboru náčelníků
štábů Joseph Dunford mu ho udělil za působení na vedoucí pozici ve struktuře NATO.
https://zpravy.idnes.cz/general-petr-pavel-oceneni-usa-rad-nato-dyt/zahranicni.aspx?c=A180311_084117_zahranicni_jkk
Kampus v Dejvicích navštívila trojice univerzitních expertů z USA, kteří se věnují moderním
technologiím a jejich využití v dopravě. Chtějí pokročit ke konkrétním projektům.
https://domaci.ihned.cz/c1-66082290-americke-univerzity-zadaji-o-spolupraci-s-cvut-chtejivyuzit-vyzkum-o-samoriditelnych-autech-a-prenest-ho-do-praxe
Do projektu Nenech to být, který dává dětem možnost na webu upozornit na šikanu mezi
spolužáky, se za rok jeho fungování zapojilo 846 škol. Projekt loni spustili studenti z
gymnázia Brno Vídeňská. Podpořilo ho ministerstvo školství a Linka bezpečí.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/do-projektu-proti-sikane-nenech-to-byt-se-zapojilo-846skol/1603214

Legislativa
Mám radost. Sněmovna v prvním čtení podpořila můj návrh novely zákona o daních z příjmů.
Z přítomných 158 poslanců a poslankyň bylo PRO 145 a PROTI pouze 1. Jedná se o
odstranění nesystémové výjimky, které využívaly fondy kvalifikovaných investorů.
https://cs-cz.facebook.com/libormichalekfanclub/videos/1580739601979727/
Marně se pokoušela skupina 18 senátorů změnit pravidla pro fungování politických stran.
Návrh na zrušení několika ustanovení zákona zamítlo plénum Ústavního soudu (ÚS). Podle
rozhodnutí soudu současná pravidla nijak neomezují volnou soutěž politických stran.
https://www.novinky.cz/domaci/465191-financovani-politickych-stran-se-menit-nebuderozhodl-ustavni-soud.html
Senát se na plénu v tomto týdnu věnoval především evropským tiskům. Žhavá diskuse byla
především o opatřeních, která mají omezovat nerovné zacházení při odměňování mužů a žen
(návrh prošel pouze o 1 hlas) nebo o nakládání s obaly.

Zajímavé byly i diskuse o novelách volebních zákonů. Senát nepodpořil novelu zákona o
volbách, která měla měnit hranice senátních obvodů. Prvním čtením naopak prošel návrh, aby
volby do Senátu probíhaly jen v jednom kole, a to podle australského modelu. Jde o podobný
model, který se uplatňuje v Demokracii 2.1 (přidělování více hlasů). Volební zákony jsou
příkladem norem, které musí být schváleny v obou komorách Parlamentu.
Podrobné informace o mém hlasování naleznete ZDE
Odhalování a postih korupce a nekalého jednání
Soudce Vrchního soudu v Praze Ivan Elischer jde do vazby. Elischer byl zatčen, podle
obvinění přijímal úplatky. Podle informací agentury ČTK mu hrozí až 12 let vězení.
https://domaci.ihned.cz/c1-66079990-zalobci-chteji-poslat-soudce-elischera-do-vazby-viniho-z-brani-uplatku
Bývalý nucený správce Všeobecné zdravotní pojišťovny dostal dvouletý podmíněný trest za
to, že překročil svoje pravomoci a podepsal jejím jménem se soukromým Protonovým
centrem smlouvu, ve které se zavázal, že mu pojišťovna bude 15 let plně proplácet léčení
1650 pacientů ročně. VZP to mohlo přijít až na dvanáct miliard korun.
https://domaci.ihned.cz/c1-66084100-byvaly-nuceny-spravce-vzp-prekrocil-pravomoci-kdyzpodepsal-smlouvu-s-protonovym-centrem-rozhodl-soud-potvrdil-mu-dvouletou-podminku
V budovách ministerstva obrany a ministerstva vnitra zasahovala policie. Prověřuje vybrané
veřejné zakázky, které se resortů týkají. Zásah probíhal ve spolupráci Vojenské policie a
Národní centrály proti organizovanému zločinu. Mluvčí Vojenské policie Jan Šmíd ČTK
potvrdil, že zásah se vztahuje k IT veřejným zakázkám z minulých let.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zasah-policie-na-ministerstvu-obrany-a-vnitra-kvuli-itzakazkam/1602807
Patnáctiletý souhrnný trest pro uprchlého Radovana Krejčíře za skutky spáchané v Česku
platí. Pravomocně to potvrdil pražský Vrchní soud, když zamítl Krejčířovo odvolání v kauze
přípravy vraždy celníka a pokusu o vytunelování podniku Čepro.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vrchni-soud-potvrdil-krejcirovi-15-let-za-skutkyspachane-v-cr/1603117
Kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) začal projednávat dvě žaloby na Helenu
Gregorovou z Obvodního soudu pro Prahu 7. Nadřízení jí vytýkají jednak průtahy, jednak
postup a chování v konkrétním opatrovnickém sporu.
http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/karny-senat-zacal-projednavat-dve-zaloby-na-soudkynigregorovou/1603688
Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová chybovala v kauze vojenského
zpravodajství a Jany Nečasové, manželky bývalého premiéra Petra Nečase. Rozhodl tak kárný
senát Nejvyššího správního soudu (NSS).

https://www.novinky.cz/domaci/465503-soudkyne-kralova-z-kauzy-necasove-prijde-openize-ve-funkci-zustane.html

Zajímavosti
FTV Prima mne požádala o komentář k tzv. zlatým padákům. Komentuji zde potřebné
legislativní změny. Kdyby senátoři před 2 lety schválili můj návrh zákona, nemuseli jsme
dnes řešit "odměnu" 8,5 mil. Kč pro exředitele České pošty.
http://bit.ly/2FzeT61
Byl jsem pozván na besedu se studenty maturitního ročníku Gymnázia Jana Nerudy v Praze.
Mile mě překvapilo, jak jsou informovaní ohledně politiky a aktuálního dění.
V Senátu mě navštívily zástupkyně z Transparency International a jejich kolegyně z Arménie.
Tématem jednání byl mimo jiné i zákon na ochranu whistleblowerů. Byl jsem rád, když mi
oznámily, že v Arménii již tento zákon mají.
Na konferenci křesťanských politiků a podnikatelů v Bratislavě měl zajímavé povídání Lance
Wallnau z USA. Předpokládá, že změna v politice nastane, až budou Slováci vědět nejen to,
co nechtějí, ale také to, co chtějí.

