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1. místopředseda ČSSD

Milé přítelkyně, milí přátelé,
minulé dva měsíce patřily k těm nejobtížnějším v našem životě.
Ihned po zvolení do předsednictva ČSSD jsme museli řešit několik vnitrostranických problémů, z nichž každý by si
zasloužil týdny samostatné práce. Máme na mysli konsolidaci a usmíření strany, ale také ekonomické starosti či
přípravu podzimních voleb.
Strana ale nemůže žít jen vnitřním životem. Existuje proto, aby měnila zemi k lepšímu a prala se za spravedlnost
a rovné šance pro všechny.
Sjezd nás proto pověřil jednáním o možné účasti ve vládě a dnes Vám otevřeně říkáme: bylo to hodně těžké. Měli
jsme proti sobě tvrdý monolit s jediným šéfem, který odmítal kompromisy.
Přesto jsme to dokázali. Posuďte sami: máme nabídku na 5 ministerstev, mezi nimi Ministerstvo práce a sociálních
věcí a Ministerstvo zemědělství. Můžeme zajistit proplácení nemocenské v prvních třech dnech nemoci, zvýšení
minimální mzdy, důchodů a přídavků na děti či spravedlivé a dostupné zdravotnictví.
Více informací najdete na dalších stránkách tohoto dopisu a detailně jsou k dispozici v programovém prohlášení,
které Vám zašleme elektronicky a bude od začátku příštího týdne k dispozici také na www.cssd.cz.
Dále jsme dokázali uzavřít kompromis ohledně osoby Andreje Babiše. Každý prvoinstančně odsouzený člen vlády
bude muset rezignovat a pokud tak neučiní, skončí celá vláda.
Pojistili jsme se také pro případ, že by nás chtěl koaliční partner obcházet. Pokud totiž naši ministři odstoupí, musí
do 7 dnů rezignovat také premiér a zbývající členové vlády.
Samozřejmě, je to kompromis a každý musel v mnohém ustoupit. A my bereme vážně hlasy těch, kteří nás upozorňují na rizika vládnutí s ANO. Víme, že mnoho z nich má bohaté zkušenosti a k jejich varovnému postoji je vede
dobrá vůle a obava o budoucnost ČSSD.
Zároveň ale slyšíme například předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středulu, který
výsledek jednání považuje za skvělý a žádá nás, abychom jednání dovedli ku konci a ČSSD zasedla ve vládě.
Nemáme patent na rozum a víme, že kus pravdy je na obou stranách.
Ale musíme se rozhodnout. Pokud půjdeme do opozice, vidíme obrovské riziko v tom, že budeme muset hlasovat
pro levicové návrhy vlády, která vytunelovala náš program.
Pokud půjdeme do vlády, půjdeme tam jako silný tým, který si dokázal sjednat všeobecný respekt tím, jak dobré
podmínky pro ČSSD vyjednal. Který voličům ukáže, že levicová politika je doménou sociální demokracie. A který
ve vládě budou zastupovat nové tváře, jež nejsou spojeny s účinkováním v minulých kabinetech.
Proto v našem referendu budeme hlasovat pro vstup do vlády. Vás, všechny členy České strany sociálně demokratické pak především prosíme, abyste přišli volit a slibujeme, že se Vašemu rozhodnutí plně podřídíme.

Váš Jiří Zimola		

Váš Jan Hamáček

Co jsme vyjednali:
NA ZAČÁTKU JEDNÁNÍ

DOKÁZALI JSME VYJEDNAT

M I N I S T E R S T V A

pro ČSSD
Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Nemocenská od 1. dne nebude

Nemocenská bude od 1. dne

Hnutí ANO ještě v březnu odmítalo zrušení tohoto trestu
za nemoc zaměstnanců. Jeho ministři vyjadřovali zásadní
nesouhlas.

Hnutí ANO nejprve ustoupilo, ale chtělo proplácení nemocenské v prvních 3 dnech nemoci ve výši 30 % mzdy. ČSSD prosadila 60 %.

2,5 ministerstva
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„Čistě matematicky by podle výsledku měli mít nárok na
2,5 ministra,“ prohlašovali představitelé ANO.

Ministerstvo práce a sociálních
věcí zůstane ANO
Hnutí ANO se tohoto resortu, o který ČSSD tvrdě bojovala,
nechtělo vzdát.

Pochyby o zvýšení rodičovského
příspěvku
Hnutí ANO dlouho lavírovalo, zda přistoupí na návrh ČSSD,
aby se rodičovský příspěvek zvýšil na 300 tisíc.

Zálohované výživné?
ČSSD prosazovala do programového prohlášení případné
vlády zavedení zálohovaného výživného. S hnutím ANO
byl na tomto bodu dlouho spor.

5 ministerstev pro ČSSD
Výsledkem trpělivého a neústupného vyjednávání je zisk 5 resortů pro
ČSSD.

ČSSD připadne ministerstvo práce 		
a sociálních věcí
ANO nakonec s těžkým srdcem ustoupilo ČSSD a resort práce a sociálních věcí jí přenechalo.

Ministerstvo vnitra jsme vyjednali mimo jiné jako pojistku, aby policisté vyšetřující kauzy Andreje Babiše měli zaručený klid na práci
bez tlaku. Chceme ale také posilovat bezpečnost naší země, budeme navyšovat počet policistů, podporovat hasiče. Musíme také zaručit dostupnost služeb České pošty i pro malé vesnice a digitalizaci
státní správy.

Ministerstvo zemědělství

Rodičovský příspěvek se zvýší 				
na 300 tisíc
Na konci vyjednávání se nám podařilo prosadit, že do konce volebního
období vzroste rodičovský příspěvek na 300 tisíc korun.

Ministerstvo zahraničních věcí

Vláda bude řešit otázku zálohovaného
výživného
ČSSD nakonec prosadila, že případná vláda bude hledat řešení pro případy, kdy druhý rodič neplatí řádně výživné.

Nezvyšování spoluúčasti pacientů

Dlouho nebylo jasné, zda hnutí ANO přistoupí na zásadní
požadavek ČSSD, že případná vláda by nezvyšovala spoluúčast pacientů v českém zdravotnictví.

Programové prohlášení nakonec obsahuje záruku, že vláda nezvýší
spoluúčast pacientů.

Klíčová podmínka ČSSD pro případný vstup do vlády se
zdála být pro hnutí ANO nepřijatelná.

Ministerstvo vnitra

Zaměříme se na celkové zlepšení života lidí na venkově. Každý občan
má právo na stejné pracovní a životní podmínky, ať žije ve městě
nebo na vesnici. Budeme podporovat domácí výrobky, budeme bojovat za stejnou kvalitu potravin z celé EU. Nesmíme podcenit také boj
proti suchu.

Zvyšování spoluúčasti pacientů

Prvoinstančně odsouzený člen
vlády odstoupí? Absurdní!

Vlajková loď sociální demokracie, na které budeme realizovat značnou část našeho programu. Chceme spravedlivou a solidární společnost, které můžeme docílit právě přes MPSV. Budeme bojovat proti
chudobě, pomůžeme důchodcům, budeme rozvíjet sociální systém.

Prvoinstančně odsouzený člen vlády
rezignuje
Ve finální koaliční smlouvě stojí: V případě prvoinstančního odsouzení
jakéhokoliv člena vlády, pokud ten v přiměřeném čase od vynesení
rozsudku neodstoupí, pozbývá tato koaliční smlouva platnosti.

• GARANCE NEZÁVISLOSTI VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ JAKO
SLUŽBY VEŘEJNOSTI

• PODPORA MASIVNÍ VÝSTAVBY NÁJEMNÍCH BYTŮ

• ŘEŠENÍ SITUACE V HOSPODÁŘSKY PROBLÉMOVÝCH REGIONECH

• ČTYŘI MILIARDY ROČNĚ DO KRAJSKÝCH SILNIC

• SNÍŽENÍ DPH NA VODNÉ, STOČNÉ A PIVO

• OMEZENÍ BYROKRACIE VE ŠKOLSTVÍ I NA OBCÍCH

• VÍCELETÉ FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Českou republiku bude ve světě slyšet. V dnešním neklidném světě je
potřeba, aby ČR měla dobré vztahy se sousedy a spolehlivé spojence.
Naše zahraniční politika bude aktivní, budeme u klíčových jednání
v Evropě. Budeme tvrdě prosazovat naše národní zájmy a budeme
mít aktivní ekonomickou diplomacii.

Ministerstvo kultury
Podporu české kultury a zachování českého kulturního dědictví považujeme za velmi důležité, na ministerstvu kultury to bude náš hlavní
cíl. Navýšíme platy pracovníků v kultuře, budeme chránit památky
a podporovat rozvoj cestovního ruchu. Budeme zárukou zachování
nezávislosti veřejnoprávních médií.

Jak může být ČSSD
úspěšná ve vládě?
Někteří z Vás mají obavy, zda ČSSD může ve vládě
uspět. Přestože jsme v minulém volebním období měli
premiéra a výrazný počet ministrů, nedokázala ČSSD
čelit mediální mašinérii ANO. Je fér si přiznat, že naši
ministři se někdy až příliš soustředili na vnitřní chod
svých úřadů, nezbyl jim pak čas na prezentaci své
dobré práce navenek. Úspěchy, kterých nebylo málo
a oceňovali je podle průzkumů i občané naší země,
si přisvojilo svojí mediální obratností a dravostí ANO.
Taková situace se nebude opakovat! Poučili jsme se. Vedení sociální demokracie bude s našimi ministry koordinovat jejich výstupy, hovořit s nimi, každý týden se budeme scházet. Naši ministři nebudou vystupovat pouze
za své úřady a za sebe, ale za značku sociální demokracie a budou jasně prosazovat náš program. Každý ministr či ministryně dostane za úkol vypracovat plán, jak
bude prosazovat priority sociální demokracie na svém
ministerstvu a jak bude výsledky své práce prezentovat
široké veřejnosti. Naši ministři budou pravidelně dokladovat, jak postoupili v plnění svých programových priorit. Účty nebudou skládat jen vedení ČSSD, ale hlavně
straníkům a voličům. Každý ministr bude pravidelně vyjíždět do regionů, tam řešit reálné problémy a setkávat
se s Vámi. Ve spolupráci s odbornými komisemi strany
pro ně připravíme dostatečné zázemí v Lidovém domě.
Poučili jsme se z chyb minulého vládního angažmá. V Lidovém domě posilujeme sekci PR a marketingu a máme
připravený plán dlouhodobé mediální prezentace strany.
V případě, že bychom vstoupili do vlády, vznikne v Lidovém domě speciální tým, který bude koordinovat mediální aktivity našich ministrů a prezentaci naší práce. V podstatě lze říct, že v den vstupu našich lidí na ministerstva
bude Lidový dům připraven plnit roli výkonného zázemí
pro členy vlády a stranu jako takovou. Pro budoucnost
sociální demokracie je nezbytné plné nasazení nás všech.

Josef Středula
předseda ČMKOS

Jaký je pohled předsedy
Českomoravké konfederace
odborových svazů Josefa
Středuly na vstup ČSSD
do koaliční vlády?
Jednoznačný a jednoduchý:
Chce-li skutečně ČSSD efektivně
obhajovat nejpočetnější skupinu
občanů – zaměstnance, nemůže
být v opozici.
Nelze z opozičních lavic
prosazovat zvýšení minimální
mzdy, zrušení karenční doby, růst
platů ve zdravotnictví, školství,
veřejné správě, změny zákoníku
práce a další věci týkající se
potřebného zlepšování postavení
zaměstnanců v ČR.

Klíčová fakta o referendu
•

Text koaliční smlouvy a programového prohlášení naleznete na www.cssd.cz

•

Volit se bude v tajné volbě na schůzi místních organizací od 21. 5. do 14. 6.

•

Hlas každého člena se počítá, neplatí tedy 1 MO = 1 hlas.

•

Členové vedení navštíví kraje, aby diskutovali se členy strany.

•

Na intranetu ČSSD je k vnitrostranickému referendu otevřena diskuze, kde můžete vyjádřit
svůj názor a diskutovat.

