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Poukázky pro výplatu dávek? Komplikace místo zjednodušení
vloženo: 28.2.2018, 19.30
Poslední tři měsíce ukázaly, že nový systém vyplácení části dávek na živobytí formou poukázek je
problematický. Nepříznivý dopad má především pro určitou část jejich příjemců – lidi s handicapem či
seniory.

Sociální dávky ve stravenkách ruinují chudé
vloženo: 26.2.2018, 10.50
Měl to být účinný způsob, jak zabránit zneužívání sociálních dávek – jejich utrácení za alkohol, cigarety nebo
hazard. Od prosince nahradily část státní pomoci v nouzi stravenky. Novinka se však...

GDPR: Nutná ochrana dat nebo likvidační strašák?
vloženo: 25.2.2018, 23.35
Vysočina - GDPR je nařízením Evropského parlamentu a Rady EU. Má zlepšit způsoby uchovávání dat a
nakládání s nimi. Novinka postihne skutečně každého. Nařízení, které schválila Evropská unie, u nás začne
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platit...

Změny v protikuřáckém zákoně
vloženo: 23.2.2018, 23.50
Jakub ŽELEZNÝ, moderátor -------------------- Se zmírněním takzvaného protikuřáckého zákona by souhlasila
většina poslanců. Návrh na zavedení kuřáren dostávají politici k posouzení ani ne rok poté, co se všechny
hospody, bary...

Chceme mít svatbu, ozývají se lesby a gayové. Petice má 22 tisíc podpisů
vloženo: 22.2.2018, 09.25
Přes 22 tisíc lidí se podepsalo pod petici neziskových organizací Jsme fér (Koalice za manželství) na podporu
manželství homosexuálních párů. Rýsuje se už také podpora některých poslaneckých klubů. Jediní, kdo...
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Poukázky místo dávek trápí postižené i seniory. Poslanci projednají jejich omezení
vloženo: 21.2.2018, 22.45
Svítá naděje pro lidi v nouzi, kteří od prosince dostávají část dávek v poukázkách a jsou kvůli tomu v
problémech. Ve Sněmovně leží dva návrhy, jak zmírnit opatření proti zneužívání...

Umělé klouby podraží. Zkušebny propadly v auditech
vloženo: 21.2.2018, 09.59
Implantáty, které vpustily na trh české zkušebny, mohou být nebezpečné. Zákonodárci proto chtějí klinické
testování převést pod univerzity
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Ministr zdravotnictví chce odstřihnout poslance od VZP. Bude to složité, připustil
vloženo: 15.2.2018, 09.44
Vláda v demisi dokončila obměnu členů zdravotních pojišťoven. Schválila nominanty ministerstva ﬁnancí. Již
dříve schválila své zástupce i Poslanecká sněmovna. Ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (nestr. za
ANO) zároveň...

Petice brojí proti sankcím o ochraně osobních údajů, stojí za ní i poslanci
vloženo: 9.2.2018, 13.35
Žďárská podpisová akce hodlá oslovit vládu, aby omezila pokuty v souvislosti se zákonem o ochraně
osobních údajů

Beseda: Zdravotnictví v ČR
vloženo: 6.2.2018, 15.30
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Přijměte pozvání na besedu nejen o zdravotnictví v ČR. Přijďte diskutovat o kvalitě zdraví v ČR a dalších
tématech. Těším se na setkání s Vámi! Vít Kaňkovský

KDU-ČSL: Petice proti sankcím dle nařízení GDPR
vloženo: 5.2.2018, 16.41
tisková zpráva Žďár nad Sázavou 5. 2. 2018 – Zástupci KDU-ČSL iniciovali e-petici proti likvidačním sankcím
dle nařízení GDPR a vyzvali veřejný i podnikatelský sektor k jednotnému postupu.

Poslanec Kaňkovský se v Pelhřimově zajímal o oblast zdravotní a sociální péče
vloženo: 31.1.2018, 11.13
Pelhřimov, 30.1.2018 - Vidět v praxi, jaké dopady mají zákony schvalované ve Sněmovně, je pro poslance
klíčové. I proto se dnes Vít Kaňkovský (KDU-ČSL) v rámci poslaneckého dne v Pelhřimově setkal
s ředitelem tamní nemocnice, dále...
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Vít Kaňkovský (KDU-ČSL): Nevzdávejme to, naděje trvá
vloženo: 28.1.2018, 18.25
V sobotu si Česká republika zvolila prezidenta na další pětilté období. V historicky druhé přímé volbě zvítězil
stávající prezident Miloš Zeman. Vít Kaňkovský, podporovatel protikandidáta Jiřího Drahoše, však vidí, i...

Poslanci rozhodnou o dočasném odkladu sankcí za nevydávání elektronických receptů
vloženo: 28.1.2018, 10.30
Martin BENDA, moderátor -------------------- Poslanci rozhodnou o dočasném odkladu sankcí za nevydávání
elektronických receptů. Platil by pro letošní rok. Elektronický recept je povinný od začátku roku. Lékařům
podle platného zákona...
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Vít Kaňkovský: Lidem po pracovních úrazech svitla naděje
vloženo: 23.1.2018, 18.53
Praha 23. 1. 2018 - Sněmovna dnes schválila v prvním čtení návrh našeho poslance Víta Kaňkovského
/podán společně s Patrikem Nacherem/, kterým se mění zákoník práce. Konkrétně jde o změnu
nelogického a nespravedlivého...
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