Vážená paní ředitelko,
děkuji za Váš podnět, který samozřejmě plně chápu a akceptuji.
Již včera jsem reagovala a upozornila tým pana premiéra na nevhodný výrok,
který byl zřejmě učiněn v časové tenzi a který naprosto neodpovídá reálnému
stavu a tomu, co neziskovky v současné době ve prospěch minimalizace
negativních důsledků koronavirové krize v rámci vlastních sil, zpravidla
zdarma a s velkými riziky pro své zdraví činí. A proto plně chápu i jejich
rozhořčení, když se jim namísto poděkování dostalo nezaslouženého kritického
vyjádření, které však, a tím jsem si jista, bylo učiněno bez záměru jejich
úsilí a pomoc v tomto směru nějak znehodnotit nebo podcenit.
Pokud budu mít příležitost, samozřejmě toto řeknu i na tiskovce.
Nejpozději se k tomu budu moci vyjádřit v rámci svého vystoupení ve sněmovně
příští týden (7.4.2020), až budeme hlasovat o prodloužení nouzového stavu
(byť stručně, neb máme limitovaný čas na vystoupení).
Rovněž pokud jde o návrh KSČM, která se týká dotací pro NNO, již jsem se
vyjádřila veřejně, že jej nebudu podporovat a nedoporučím to ani našim
poslancům. Toto je pro mne naprosto jasné i proto, že jsme počátkem roku
2020 vypracovali a na Radě vlády pro NNO již i schválili nové Zásady pro
dotační postupy. Je proto pro mne nepochopitelné, že předmětný návrh zákona
z dílny KSČM toto zcela ignoruje a pokouší se znovu zavést postupy, které
jsou t.č. již neaktuální.
Chci Vás ujistit, že stejně jako v minulosti budu ve prospěch neziskovek
vystupovat a hájit jejich zájmy - vždyť patříte k naší občanské společnosti
a jste její živou, aktivní součástí.
Díky za důvěru a věřím tomu, že Vás ani ostatní v tomto ohledu nezklamu.
S kolegiálním pozdravem a přáním pevných nervů a zdraví
Helena Válková
P.S. Toto moje vyjádření je určeno nejen pro Vás, paní ředitelko, ale je
pouze na Vás, zda jej rozešlete i dalším, na věci zainteresovaným NNO.

