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Znovu zvedněme
hlavu!

Dopis od Kateřiny

ČSSD

SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE PŘESTALA ROZUMĚT OBČANŮM, I SVÝM VLASTNÍM ČLENŮM.
LIDÉ PROTO PŘESTALI ROZUMĚT SOCIÁLNÍ DEMOKRACII

Moje
priority

Vážená přítelkyně, vážený příteli,

Procházíme obrovskou zkouškou.
Chvílemi vyhráváme. Ale častěji
prohráváme. To se týká
i sociální demokracie.
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Prožili jsme šílený rok 2020 a prožíváme
šílený rok 2021.
Je to dlouhé. Mnozí z nás přišli o známé,
blízké, o kamarády. Ve chvíli, kdy píši tento
dopis, zaznamenávají statistiky přes 25 tisíc
lidí, kteří nás opustili kvůli nemoci, o které
jsme ještě před dvanácti měsíci většinou četli
jenom v novinách. A o pár týdnů dříve jsme ji
vůbec neznali.
Procházíme obrovskou zkouškou. Chvílemi
vyhráváme. Zatím častěji prohráváme. To se
týká i sociální demokracie. Povedlo se nám
během účasti v koalicích s ANO mnoho dobrého. Mnohé jsme prosadili, mnohému jsme
zabránili. Ale čím blíže jsou podzimní volby,
tím více se zdá, že za to zaplatíme obrovskou
cenu.
Dynamika toho, jak česká společnost ztrácí
důvěru v sociální demokracii, je mimořádná. Přesto jsem stále přesvědčena, že ještě
máme čas se tomu postavit a vyvést naši
stranu z cesty do mimoparlamentní opozice.
Já osobně nehodlám přihlížet tomu, jak
sociální demokracie vyklízí pozice a odchází.
K tomu jsou ale potřebné činy a je k tomu

potřebná změna. Albert Einstein definoval
šílenství takto: „Šílenství je dělat stejnou věc
znovu a znovu a očekávat jiné výsledky.“
Rozhodně si nemyslím, že pokud budeme
pokračovat tak, jako poslední tři roky, stane
se zázrak a důvěra občanů v ČSSD vyskočí do
nebes. A nemyslím si ani, že Češi jsou hlupáci, kteří nedokážou pochopit naši genialitu a
sebeobětování. Ne, něco děláme špatně, a to
špatně děláme jenom a pouze my.
Kdybych si myslela, že sociální demokracie již
nemá republice co dát, vrátím se ke kariéře
právničky a k tomu začnu znovu učit na vysoké škole. Tak tomu ale není.
Jenže nastartovat republiku po pandemii
nebude snadné. Nechat to na pravici by znamenalo, že náklady krize ponesou výhradně
„obyčejní lidé“ – od zaměstnanců po živnostníky, drobné podnikatele, farmáře. Sociální
demokracie je tady ale už 140 let od toho,
aby těmto lidem zajistila spravedlnost.
Můžeme ten nový start po pandemii dokázat.
Můžeme zvednout hlavu jako strana, můžeme zvednout hlavu jako národ!
Je nás přes deset milionů, máme nápady
a chuť se s tím porvat. A máme touhu žít,
udělat naši zemi lepším místem.

Naším hlavním úkolem je už nedělat další a další
špatné kompromisy a věci, které nám naši voliči
nemohou odpustit. Posledních osm let jsme byli
ve vládě, měli jsme vládní odpovědnost,
ale postupně jsme přišli o důvěru. Částečně
svými vlastními činy, částečně tím, s kým jsme
se spojili a čemu jsme čelili. Nyní se pokorně
musíme obrátit na občany a vlastní členy
a dokázat, že jsme připraveni na změnu.

•

PROGRAM NA PRVNÍ ROK: NÁPRAVA ŠKOD PO COVID-19

•

PROGRAM PODPORY RŮSTU MEZD: POCTIVÁ MZDA
ZA POCTIVOU PRÁCI

•

PROGRAM PODPORY KVALITNÍHO ŠKOLSTVÍ PRO 		
VŠECHNY DĚTI

•

PROGRAM PRO FÉROVÉ ZDANĚNÍ: VYŠŠÍ ZDANĚNÍ 		
VELKÝCH KORPORACÍ, VYŠŠÍ OBECNÁ DAŇOVÁ PROGRESE

•

PROGRAM PRO EKONOMICKÝ RŮST: PODPORA 		
ŽIVNOSTNÍKŮ, MALÝCH PODNIKŮ, MÍSTNÍCH ZEMĚDĚLCŮ

•

PROGRAM PRO ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ: STOP ATENTÁTŮM
NA PŘÍRODU

•

PROGRAM PRO SPRAVEDLNOST: NIKDO NENÍ NAD 		
ZÁKONEM, SPRAVEDLNOST PRO LIDI V DLUHOVÉ PASTI,
SPRAVEDLNOST PRO POCTIVÉ VĚŘITELE.
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ČSSD

Tři a půl roku ve sněmovně

Všichni víme, že některé aspekty vymáhání dluhů
u nás připomínají spíše právo útrpné než moderní časy. Díky chráněnému účtu už nebude moci
exekutor zabavit peníze, které mají dlužníkovi
podle zákona zůstat. Dluhy se musí platit, ale
civilizovaně a spravedlivě, ne jako ve středověku.

Zákaz dětských dluhů

Navzdory velkému odporu a zákulisnímu
lobby vymahačů dluhů se mi podařilo
ukončit situaci, kdy dvouleté dítě mohlo být
v jedenadvacátém století ve středu Evropy
v exekuci.

Jistota placení výživného

Osamocený rodič, který se stará o dítě,
mnohdy marně čeká na výživné od bývalého
partnera či partnerky. Běžná situace, která
roky neměla rychlé řešení. Nyní už je situace
lepší – výživné vyplatí alespoň částečně stát
a od hříšníka ho pak vymáhá.

Rychlé oddlužení pro studenty
a seniory

Již v roce 2019 jsme ve sněmovně hodně zlepšili
insolvenční zákon. Mně se do něj podařilo prosadit rychlejší oddlužení pro mladé, kteří ke svým
dluhům přišli ještě jako děti. A také pro seniory,
kteří byli v minulosti nejčastějšími oběťmi obchodnických „šmejdů“.

Ošetřovné během kovidu

Distanční výuka znamená pro mnoho rodičů
nutnost „být doma“ s dětmi. Nějakou dobu
to je se standardními 70 procenty výdělku
možné, ale co je moc, to je moc. Díky široké
podpoře ve sněmovně se podařilo dohodnout, že se ošetřovné na dobu epidemie zvýší
na 80 %.

Národní plán dorovnání
vzdělávání

Naše děti nechodily rok do školy, učily se u počítačů. Musíme jim pomoci „dohnat“ znalosti a dovednosti. To mne teď zaměstnává nejvíce – chci
mimořádných 7,5 miliardy navíc na programy
doučování a pomoci všem dětem a studentům.

To samozřejmě
není všechno...
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.... jsou tu také desítky pozměňovacích návrhů, práce ve výborech, ve Stálé komisi pro
Ústavu, v podvýborech, komisích a jinde...
Pokud ale ve sněmovně chcete něco opravdu prosadit, potřebujete přátele, spojence
a kolegy ochotné naslouchat. Musím proto
poděkovat Aleně Gajdůškové, se kterou jsme
spoustu bitev sváděly společně, mnoha kolegům z klubu ČSSD a poslancům jiných politických stran, kteří nás podpořili.

Konečně máme chráněný účet

Tabulku s kompletním přehledem odvedené
práce v Poslanecké sněmovně najdete zde.

Moje práce (klikněte zde)

Pokud máte tištěnou verzi newsletru, tabulku
naleznete na: www.bit.ly/valachovazakony
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Děti v tom nesmíme nechat

Navrhuji vyčlenit 7,5 miliard korun
pro české školství zasažené Covidem
Ať se mnozí učitelé snažili, jak to jenom šlo, prakticky rok distanční výuky se výrazně podepsal na vzdělání
celé jedné generace dětí a studentů. Je naší povinností udělat naprosté maximum pro to, abychom těmto
dětem umožnili výpadek dohnat a znalosti i praktické dovednosti doplnit.

Proto navrhuji mimořádný balíček opatření pro roky 2021 a 2022, který bude financován státem z vládního
rozpočtu částkou zhruba 7,5 miliardy korun. Jde o investici do budoucnosti, o malou splátku toho, co za
ten rok dětem dlužíme. Mají právo na to, aby mohly „dohnat“ to, co se v distanční výuce nezvládlo, i na to,
abychom jim dorovnali startovací čáru s dětmi v okolních zemích, které měly většinu času běžnou prezenční
výuku, protože u nich školy „vypnuté“ nebyly.

Obsah balíčku:
•

TÁBOR, KEMP, MIMOŘÁDNÁ ŠKOLA V PŘÍRODĚ NEBO OBDOBNÁ AKCE V DÉLCE 14 DNŮ ORGANIZOVANÁ 		
ŠKOLAMI, OBCEMI A KRAJI HRAZENÁ STÁTEM, PEDAGOGOVÉ ZDE INDIVIDUÁLNĚ I VE SKUPINÁCH 			
POSKYTNOU DĚTEM DOUČOVÁNÍ V TĚCH OBLASTECH, KDE TO KONKRÉTNÍ DĚTI BUDOU NEJVÍCE 			
POTŘEBOVAT. DALŠÍ DŮLEŽITOU SOUČÁSTÍ BUDU SPORTOVNÍ AKTIVITY.

•

PROGRAMY DLOUHODOBÉHO DOUČOVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH, ODPOLEDNÍ A PŘÍPADNĚ
VÍKENDOVÉ SEMINÁŘE NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH POD VEDENÍM ZKUŠENÝCH PEDAGOGŮ, KTEŘÍ SE
BUDOU S DĚTMI A STUDENTY ZABÝVAT INDIVIDUÁLNĚ A V MALÝCH SKUPINÁCH. A HLAVNĚ TĚMI
OBLASTMI, V NICHŽ TO BUDE NEJVÍCE POTŘEBA PRO ZDÁRNÉ POKRAČOVÁNÍ STUDIA
A PRO NÁVAZNOST VZDĚLÁVÁNÍ V DALŠÍCH LETECH.

•

PROGRAM ABSOLVENT 2021 PRO STUDENTY PŘIJATÉ NA VYSOKÉ ŠKOLY NEBO DO ZAMĚSTNÁNÍ, KTERÝ 		
JIM UMOŽNÍ DOPLNIT A ZOPAKOVAT NEZVLÁDNUTÉ UČIVO Z PŘEDCHOZÍHO STUDIA.

•

A DÁLE KONKRÉTNÍ PROGRAMY PRO UČNĚ, STUDENTY KONZERVATOŘÍ, ZÁKLADNÍCH UMĚLECKÝCH ŠKOL
I DALŠÍCH, KTERÉ JIM UMOŽNÍ „DOHNAT“ TO, CO BĚHEM KORONAVIRU ZAMEŠKALI.

Částka 7, 5 mld korun ze státního rozpočtu se zdá být hodně. Jistě, můžeme se k tomu těšit na peníze navíc
z Evropy, to ale nestačí. Toto jsou naše peníze. Peníze pro naši investici do budoucnosti, malá splátka toho,
co za ten rok dětem dlužíme. Nesmíme čekat na projekty a zda vůbec dopadnou, ale naše děti musí být
co nejrychleji na stejné startovací čáře jako žáci v okolních zemích, které školy narozdíl od nás prezenčně
na rok „nevypnuly“.
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Proč nelze opakovat celý ročník?
Na sítích se objevuje často „jednoduché“ řešení problémů s distanční výukou: opakovat
celý ročník. Prostě školní rok 2020/21 „vymazat“ a tvářit se, že neexistoval. Jistě by to bylo
důsledné, ale není to možné. Ať bychom to udělali jakkoliv, vždycky by nám v systému
„přebývalo“ více než 100 tisíc dětí. To by bylo možné, pokud by tento počet byl rozložen
do všech ročníků a stupňů vzdělávání. Ale těžko lze zvládnout, že bychom měli najednou
dvojnásobek dětí v prvních třídách a pak za rok ve druhých a tak dál. To v případě, že by
„opakovali“ opravdu všichni. Ale i řešení „ať opakují jenom deváťáci a maturanti“ nelze
příjmout. To bychom pak měli dvakrát deváté třídy, dvakrát maturitní ročníky, ale nikoho
v prvních ročnících středních škol a na učňovských zařízeních. Nu a za několik let by
se nám problém přenesl na školy vysoké. Ke všemu by jeden rok nenastoupily žádné
zdravotní sestry do nemocnic, nebyli by noví lékaři, žádní elektrikáři do služeb ani učitelky
MŠ k našim dětem...
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Čtyři procenta ve volbách,
nebo o dost více?
Na začátku tohoto newsletteru jsou moje politické a ekonomické priority. Jsou to programové
body, které chci napřed prosazovat v sociální demokracii a pak společně s vámi v naší vlasti.
Nehodlám přihlížet, jak se ČSSD dostává mimo Poslaneckou sněmovnu. Lze tomu zabránit.
Nemusíme mít čtyři procenta. Můžeme se dostat na podstatně lepší výsledek. K tomu ale
potřebujeme nabít naši politiku novou energií a jasně do ní vetknout několik staronových
zásadních principů. Mít odvahu, pracovat a jít do toho společně.

Řekněme lidem:
•

ŽE CHÁPEME A ROZUMÍME PROBLÉMŮM OBČANŮ TÉTO ZEMĚ

•

ŽE POŘÁD PLATÍ LIDSKOST PROTI SOBECTÍ

•

ŽE S NIMI SOUCÍTÍME A ŽE JEJICH OSUDY JSOU I NAŠE OSUDY

•

ŽE MÁME VŮLI I DOSTATEK ODBORNOSTI, ABYCHOM ZVLÁDLI PROBLÉMY ČESKÉ REPUBLIKY

•

A ŽE NESLIBUJEME VZDUŠNÉ ZÁMKY, ALE TVRDOU PRÁCI A LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO VŠECHNY

Budu ráda, když mne v této snaze podpoříte. Budu šťastná,
když podpoříte sociální demokracii.

@
valachova@psp.cz

@katavalachova

Vaše podněty, názory i kritika jsou pro mě
důležité. Pokud mi chcete něco říct,
setkat se, napište mi na:

facebook/katerina.valachova

@katerinavalachova
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