
SOCIÁLNÍ SLUŽBYDOPRAVA
SEZNAMTE SEŠKOLA, 

ZÁKLAD ŽIVOTA

„Rozjedeme mašinu!“

 Poslankyně Poslanecké sněmovny PČR

 Místopředsedkyně hnutí 

Starostové a nezávislí

 Zastupitelka Středočeského kraje

 Nejpilnější středočeská poslankyně a nejaktivnější žena ve Sněmovně vůbec, přednesla nejvíce ústních interpelací na členy vlády a podala dvě desítky pozměňovacích návrhů a (spolu)předložila třicet návrhů 
zákonů. 

 S řadou svých návrhů uspěla, 
přestože je opoziční poslankyní

 Dorostenecká basketbalová mistryně republiky

 Hrdá členka pěveckého sboru Chláchol

 Manželka architekta Petra a maminka dcery 

Klárky, vysokoškolské studentky

 Žena regionu 2012 ve středních Čechách

 Absolventka VŠE (obor zahraniční obchod)
 Absolventka postgraduálního programu Master 

of International Management na European 
Business School Prague

 Bývalá starostka obce Chýně
 Ředitelka Chýňská, o.p.s. – Občané, přátelé, 

sousedé
 Učitelka a překladatelka němčiny
 Relaxační zahrádkářka, vášnivá plavkyně

SPLNĚNO: Dotační program 

na podporu výstavby škol v okolí Prahy

Před čtyřmi lety jsme prosadili dotační program, ze kterého 

se fi nancuje rozšíření školních kapacit. Díky tomu se (nejen) ve 

středních Čechách staví nebo rekonstruují školy. Příkladem je 

nová budova základní školy v Mukařově o kapacitě 270 žáků, 

v Černošicích, Mnichovicích, Velkých Přílepech, Dolních Břežanech 

či v Králově Dvoře. 

SPLNĚNO: Dětské skupiny jsou 
skvělé, ale ne samospasitelné
Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětských skupi-
nách, který jsme prosadili, měl za cíl řešit nedostatek míst 
v mateřských školách. Na rozdíl od případného budování 
nových školek, které klade velké nároky na veřejné rozpočty, 
jsou dětské skupiny ekonomicky přijatelným řešením třeba 
i pro malé obce. 

SPLNĚNO: Podpora pro dárce krve a kostní dřeně

Musím se pochlubit, tenhle návrh je unikátní. Unikátní v tom, že ho podpořily snad 

všechny politické strany. A ještě aby ne. Prosazení tohoto návrhu by totiž mělo zame-

zit snižování počtu dobrovolných dárců krve a krvetvorných buněk (kostní dřeně). To 

byl můj cíl. Konkrétně novela navyšuje daňový odpočet pro dárce krve ze dvou tisíc 

možného daňového odpočtu na tři tisíce korun za každý odběr. Dárci krvetvorných 

buněk si pak budou nově moci odečíst od daňového základu 20 000 Kč. Jistě, hlavní 

motivací dárců určitě nejsou peníze. Ale navýšení v zákoně uvedených částek na 

důstojnější úroveň přesto rozhodně dává smysl. 

SPLNĚNO: Finanční injekce pro sociální služby 
Provozní dotaci od kraje na celý rok dostávaly organizace, které se starají např. o staré nebo nemocné lidi až na přelomu března a dubna a fi nancování na první měsíce roku si musely obstarat samy. Zadlužovaly se a musely na platech krátit své zaměstnance, jejichž příjmy i tak nejsou nijak závratné. Spolu s kolegy jsem prosadila, že peníze z ministerstva fi nancí obdržely kraje dříve tak, aby je nezis-kovky dostaly v únoru a mohly vyplatit mzdy již za leden. Snižování platů ani propouštění tak nebylo nutné. Věřím, že to tak zůstane i do budoucna! Poskyto-vatelé sociálních služeb by se měly věnovat hlavně poskytování kvalitních služeb pro své klienty, ne opatřování úvěrů…

SPLNĚNO: Velký krok pro neziskovky
Díky mému pozměňovacímu návrhu k novele zákona o účetnictví nebudou mu-

set neziskové organizace s majetkem v hodnotě do 3 000 000 korun vést podvoj-

né účetnictví. Kdyby byla schválena přísnější vládní předloha, činila by hranice 

rovnou půlku, tedy 1 500 000 korun. Myslím, že taková hranice je moc nízká 

(historický majetek v takové hodnotě má leckteré občanské sdružení) a aktivním 

lidem na úrovni obcí a měst by zbytečně komplikovala život. Trvám na tom, že 

povinnosti nesmíme požadovat tam, kde nedávají žádný nebo jen malý smysl! 

A přesně o to šlo v popisovaném případě. 

SPLNĚNO: Nové železniční zastávky

Už od začátku svého veřejného působení se snažím o propojení 

malých obcí železniční dopravou. Je to běh na dlouhou trať. 

Například boj za zřízení zastávky v Chýni trval téměř deset let. 

Společně s dalšími novými zastávkami v Hostivici, Rudné a Ji-

nočanech došlo k dopravnímu propojení těchto obcí – a věřím, 

že (nejen) místním je to k užitku. Nejen kraj, ale i stát by měl 

tenhle důležitý trend podporovat.




 NOVÉ VÝZVY: Výstavba mateřských škol Ve středních Čechách máme málo míst v mateřských školách. Obce přitom mají řadu připravených projektů, na které ale stát nepřipravil dost peněz. Je to trochu absurdní, protože ten samý stát nařídil, že od září 2017 je poslední ročník školky povinný. Co s tím? Budu se snažit, aby vláda dotač-ní tituly co nejdříve posílila. Za první vlaštovku považuji novou mateřskou školu v obci Drhovy, na kterou děti čekaly celá desetiletí. Rozšíření dětských skupin a posílení dotačních programů na výstavbu a rekonstrukce mateř-ských škol by měly vést k rozšíření tolik potřebných kapacit, které rodiče v řadě obcí a měst postrádají.

NOVÉ VÝZVY: Kratší úvazky 
pro rodiče školních dětí
Zkrácené úvazky. Dalo by se toho o nich napsat 
mnoho, ale snad postačí říct, že jejich využití v České 
republice je ve srovnání s ostatními státy dost malé. 
Přitom pro určité kategorie zaměstnanců, třeba ma-
minky s malými dětmi, jsou zkrácené úvazky správ-
ným receptem, jak udržet kontakt s trhem práce. 

NOVÉ VÝZVY: Zákon o veřejném opatrovnictví je potřeba jako sůl
Ve Sněmovně jsem se zasazovala také o přijetí zákona o veřejném opatrovnictví, který poskytne přehledná a jas-ná pravidla pro péči obcí a měst o spoluobčany s omeze-nou svéprávností. Tento zákon je potřeba jako sůl. Moc dobře vím, že některé obce jeho neexistencí skutečně trpí. Opatrovnickou agendu totiž vykonávají místo státu - a donedávna hlavně na svůj účet. Pokud jde o menší obec, na jejímž území se nachází třeba sociální ústav, je na světě skutečně velký problém, který stát zatím bohu-žel přehlíží. Je načase s tím něco udělat!

NOVÉ VÝZVY: 
Na jednu jízdenku po celé republice
Naším cílem je dlouhodobě společná integrace pro Středočeský kraj 
i Prahu, aby mohli Středočeši, Pražané i návštěvníci obou krajů jezdit na 
jednu jízdenku do práce, do školy, na výlety, zkrátka křížem krážem kra-
jem i Prahou. Pilotním projektem spolupráce byla v roce 2015 integrace 
Mělnicka a Neratovicka, Do konce roku 2018 má být podle tohoto har-
monogramu dopravně propojen celý Středočeský kraj a Praha do jednoho 
systému, dle zásad „1 jízdenka, 1 tarif, 1 jízdní řád, 1 síť“. Postupně se 
rozbíhá i spolupráce s ostatními kraji. Říkám, že cílem musí být cestování 
po celé republice na jednu jízdenku – a motivovat k tomu musí i stát!po celé republice na jednu jízdenku – a motivovat k tomu musí i stát!po celé republice na jednu jízdenku – a motivovat k tomu musí i stát!


NOVÉ VÝZVY: Kamiony na železnici  
Využití železnice pro nákladní dopravu? Za mě jasně palec na-

horu! Kamionů je na silnicích více než dost a odklonění tranzitní 

dopravy na koleje je příslibem pro zklidnění dopravy zejména 

v malých obcích a městech. Na silnice nižších kategorií totiž ka-

miony až na výjimky nepatří – a o tom víme ve středních Čechách 

své… Stát zkrátka musí podniknout vše proto, aby se nákladní 

doprava co nejdříve přesunula na koleje.doprava co nejdříve přesunula na koleje.doprava co nejdříve přesunula na koleje.
  


NOVÉ VÝZVY: Nižší daň na jízdné
Někdo říká, že je potřeba snížit DPH na pivo (a ještě si myslí, že takovému populistickému nápadu lidé nadšeně zatleskají). Já souhlasím s tím, že se sazbou DPH je mož-né pracovat, ale spíš než pivo bych do snížené sazby pře-sunula třeba jízdné ve veřejné dopravě. Jasně, nadšeného potlesku od pivařů se určitě nedočkám, ale pokud tenhle nápad povede k většímu využití veřejné dopravy, na je-jímž rozvoji je veřejný zájem, budu opravdu spokojená. 



Cílová stanice: 
Poslanecká sněmovna
Odjezd: 20. 10. 14:00
Příjezd: 21. 10. 14:00

Poznámka: 
Vlak jede pouze 
v pátek a v sobotu 
20. a 21. října 2017.

BEZ VÁS TO 
NEPOJEDE!

E-GOVERNMENT SVĚT, 
VE KTERÉM ŽIJEME 

RODINA, 

OBEC A STÁT
PROGRAM STAN 

vera.kovarova@stan.cz , www.vera-kovarova.cz 
Tel.: 605 984 253, www.facebook.com/kovarova.v

ESTONSKO V SRDCI EVROPY?

Využití IT (informačních technologií) v oblasti veřejné správy 

má ohromný potenciál. V ČR také proto, že dosavadní vlády se 

v tomhle ohledu moc neukázaly. Přitom témata jako elektro-

nická identita nebo úplné elektronické podání sice možná zní 

jako z jiného světa, ale nám všem by mohly výrazně zjednodušit 

život. Stejně je tomu v případě zpřístupnění základních registrů 

dalším institucím, z něhož by mohli těžit občané, kterým by 

ubylo papírování například při vyřizování úvěrů. Říkám to jasně: 

obíhat musí informace, ne občan! A říkám taky to, že ustrnout 

ve 20. století si prostě a jednoduše nemůžeme dovolit, nebo se 

nám to moc ošklivě vymstí. Druhým Estonskem už asi nebude-

me, ale měli bychom se mu alespoň přiblížit!
me, ale měli bychom se mu alespoň přiblížit!

SPLNĚNO: 
Řidičáky nyní snadně a kdekoli
A že změny k lepšímu jsou možné, ukazuje náš malý legislativní 
úspěch, díky kterému už nemusíte nosit při žádosti o řidičský 
průkaz foto v papírové podobě, použijí se fotky, které už jsou 
v jiných registrech nebo vás vyfotí přímo na místě. Požádat mů-
žete v jakékoliv obci s rozšířenou působností a jakákoliv „troj-
ka“ vám pak řidičák také vydá. Tuto změnu máme na svědomí 
s kolegou Janem Farským, kterého určitě znáte jako bývalého 
starostu Semil a především jako našeho volebního lídra.starostu Semil a především jako našeho volebního lídra.

URGENTNÍ: Vysokorychlostní 
internet do každé vesnice
Opakovaně a nahlas jsem poukazovala na výrazné potí-že při čerpání dotací na vysokorychlostní internet. A vý-sledek? Nula. Většinu poslanců to bohužel nezajímalo. Miliardy na sítě nové generace uvolnila Evropská unie se záměrem, aby se ve členských zemích připojila k rych-lému internetu i ta nejodlehlejší vesnice. Na přelomu srpna a září se ale objevila informace, podle které tyhle peníze (14 miliard korun) budeme muset vrátit Bruselu. Proč? Protože je neumíme vyčerpat… A jak to vypadá, nejspíš ani nebude možné použít tuto částku ani na nic jiného. Když řeknu, že jsem rozzlobená, bude to ještě velmi mírný popis toho, co cítím.

SPLNĚNO: Usnadnění výstavby rodinných 

domů i komunikací
V zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu se objevilo ustanovení, 

podle kterého za vynětí pozemku na stavbu rodinného domu občané mu-

seli zaplatit obrovské částky, třeba 300 tisíc korun, i když to nedávalo dobrý 

smysl. A to se nám samozřejmě nelíbí, mladé rodiny, které si chtějí postavit 

svůj dům, by měl stát podporovat, a ne jim házet klacky pod nohy. A tak jsme 

prosadili novelu, která výstavbu rodinných domů zlevňuje, ale také usnadňuje 

výstavbu obecních a krajských komunikací.  

SPLNĚNO: Obce mohou opět pokládat sítě 
podélně pod krajskými silnicemi
Zákaz vést vodovody, kanalizaci či kabely osvětlení pod silnicemi prvních až tře-
tích tříd přinesla v roce 2015 nepromyšlená vládní novela zákona o pozemních 
komunikacích. Ta neumožňovala například uložení kanalizačního řádu do tělesa 
komunikace, kromě místních komunikací. Vzhledem k tomu, že většinu obcí logic-
ky protínají silnice státní i krajské, šlo o jasný legislativní zmetek - a ten novela, 
kterou jsem připravila společně s Petrem Gazdíkem, pomohla odstranit. 

SPLNĚNO: Vyšší podíl obcí na DPH Obce a města si opět polepší. Ráda jsem podpořila návrh Libereckého kraje, kte-rý do obecních a městských pokladen pošle 8,5 miliardy korun ročně. A protože obce a města hospodaří lépe než stát, považuji to za velmi rozumný krok. Jeho praktické dopady uvidíme snad už brzy třeba na náměstích, návsích, chodnících nebo na obecních cestách.

Navrhneme po slovenském vzoru, aby Parla-

ment (lze uvažovat jen o Senátu) zí skal pra-

vomoc 3/5 vě tš inou vš ech svý ch č lenů  ruš it pro 

zá sadní  rozpor s principy prá vní ho stá tu vyhlá š e-

nou amnestii č i individuá lní  milost (např . Klauso-

va amnestie, která  také  zastavovala trestní  stí há -

ní  u  zá važ ný ch hospodá ř ský ch trestný ch č inů  

s vý razný m dopadem na poš kozené , by tak mohla 

bý t zruš ena). 

U  EET (elektronické  evidence trž eb) odsuneme 3. a  4. 
fá zi. Vyhodnotí me dopady 1. a  2. fá ze a  na zá kladě  

jejich analý zy rozhodneme, na koho dalš í ho ješ tě  (a  zda 
vů bec) se bude EET vztahovat. Prová ž eme EET na potvr-
zení  fi nanč ní  sprá vy o  obratové m př í jmu. Zvá ž í me, zda 
u ž ivnostní ků  nenahradit EET stanovení m pauš á lní  daně . 

Navrhneme ucelený  koncept dů chodové  reformy s cí lem 
vytvoř it systé m, který  bez defi citů  vydrž í  ně kolik de-

setiletí . Koneč nou podobu reformy projedná me s opozicí  - 
nesmí  se opakovat situace, kdy nová  garnitura zcela změ ní  
pravidla hry. 

Pení ze na pé č i o seniory obcí m. Poz-mě ní me rozpoč tové  urč ení  daní  tak, aby stá t smě ř oval pení ze nejen na dě ti v (př ed)š kolní m zař í zení , ale té ž  na se-niory s př í sluš ností  k obci. Obce budou mí t vyš š í  motivaci pomá hat rozvoji vol-noč asový ch aktivit a denní ho vyž ití  se-niorů . Senioř i se stanou partnery obcí  a tak i stá tu. 

Kaž doroč ní  odliv dividend z dceř iný ch společ ností  za-

hranič ní ch korporací  mimo č eskou ekonomiku dosa-

huje ř á dově  stovky miliard korun. Ř eš ení m je zavedení  

sní ž ené  nebo dokonce nulové  daně  na tu č á st zisku, kte-

rou korporace reinvestuje na č eské m ú zemí  nebo kterou 

použ ije na zvý š ení  mezd zamě stnanců m č eský ch po-

boč ek a dceř iný ch společ ností . 




NOVÉ VÝZVY: Obce na kraji Prahy 
musíme ochránit před hlukem 
Ano, ochrana před hlukem se musí týkat i obcí a měst na okraji Prahy.  

O tom jsem přesvědčená - stejně jako každý, kdo v okolí hlavního města 

bydlí. Ministerstvo pro místní rozvoj zaujalo opačné stanovisko, když 

loni rozeslalo do mezirezortního připomínkového řízení návrh vyhláš-

ky, podle kterého se v řadě obcí a měst na okraji Prahy do budoucna 

nepočítá s prováděním hlukového mapování - a tedy ani s prováděním 

protihlukových opatření. Spolu se starosty dotčených obcí jsme se proti 

vyhlášce hodně hlasitě ozvali – a světe, div se, přineslo to výsledek: 

ministryně Šlechtová návrh vzala zpět! Ve Sněmovně chci i v budoucnu 

dohlédnout na to, aby podobné návrhy dostaly stopku. 

NOVÉ VÝZVY: 
Pryč s černými skládkami!
Skládky zeminy, to je téma, o kterém by se dalo napsat hodně. Několik problematických, které hyzdí krajinu, vyrostlo v Praze a středních Čechách – a radost nedělají nikomu, snad s výjimkou fi rem, které na ně naváže-jí další a další zeminu. Jednu takovou „povedenou“ skládku máme mezi Chrášťany a Hostivicí. Dlouho to vypadalo, že se úřadům zdá vše v pořádku, ale teď se blýská na lepší časy: rozhodnutí několika soudů dávají za pravdu majitelům pozemků pod skládkami! Jejich práva byla dlouho popírána a já to považuji za velkou ostudu. Pokud se taková situace nemá zopakovat, mu-síme změnit zákony, a právě to bych si chtěla vzít na starost.

SPLNĚNO: 
Více peněz na kulturní památky
Spolu s kolegy se nám podařilo posílit podfi nancované národní dotační programy na podporu obnovy kulturních památek o stovky milionů. Snaži-li jsme se tak řešit situaci, kdy Česko získá z fondů EU na podporu kultury méně peněz než doposud, na což ale státní rozpočet dostatečně nepama-toval. Přitom počet kulturních památek, jejichž obnova se neobejde bez dostatečného veřejného fi nancování, je přibližně 40 tisíc, mnohé čekají na opravy i 25 let a jsou bezprostředně ohroženy. V situaci, kdy vnitřní dluh na kulturních památkách činí 318 miliard korun, navýšení problém neřeší uspokojivě, ale stojím si za tím, že je to určitě lepší, než nedělat vůbec nic.

č.   2   na kandidátce Starostů a nezávislých

praktické dopady uvidíme snad už brzy třeba na náměstích, návsích, chodnících 
praktické dopady uvidíme snad už brzy třeba na náměstích, návsích, chodnících 
praktické dopady uvidíme snad už brzy třeba na náměstích, návsích, chodnících nebo na obecních cestách.

SPLNĚNO: Stop diskriminaci rodičů 
ve státních službách
I když nový služební zákon nepovažuji za úplně ideální, ma-
lým úspěchem je alespoň schválení mého pozměňovacího 
návrhu, který usnadní situaci úředníkům – rodičům, tatín-
kům i maminkám: budou-li se ucházet o vyšší post, nebude 
je diskriminovat to, že strávili nějaký čas na mateřské nebo 
rodičovské dovolené, jak vládní návrh předpokládal. 

SPLNĚNO: Omezení byrokracie pro obceObce a města, přestože neplatí daň z převodu nemovitosti, měly mít podle vládní novely zákona o dani z nabytí nemovitých věcí povinnost podávat daňové přiznání. Že je to nesmysl? Je. To ale nevadilo vládním úředníkům, kteří tento návrh připravili, ani vládě, která jej poslala do Poslanecké sněmovny. Naštěstí jsem si téhle „boty“ v předloze všimla a pozměňovacím návrhem k vládní novele ji pomohla odstranit. 


