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Ve Zlíně dne 2. srpna 2011

Navýšení rozpočtu obce, žádost o podporu a spolupráci
Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
dovolte mi prosím, abych Vás nejdříve pozdravil jménem Sdružení místních
samospráv České republiky (SMS ČR). Jak jistě víte, naše organizace dlouhodobě zastupuje
a hájí zájmy obcí a měst z celé republiky. Je všeobecně známo, že jednou z trvalých priorit
naší organizace je úsilí o nápravu stávajícího způsobu rozdělování financí mezi obce a města
podle zákona o rozpočtovém určení daní (RUD). A v této věci se na Vás nyní obracíme.
Ministerstvo financí v těchto dnech předalo do připomínkového řízení návrh novely
uvedeného zákona, který má zmírnit stávající neodůvodněné rozdíly v příjmech samospráv.
Nesystémovost dnešního stavu potvrdily výsledky analýzy financování obcí zpracované
před 2 roky českými vysokými školami. Konečným cílem SMS ČR je úplné odstranění
diskriminace obcí a měst do 150 tis. obyvatel při rozdělování sdílených daní a nastavení
systému ve financování obcí. Aktuální návrh novely zákona sice dnešní nespravedlnost
neodstraňuje, ale v rámci současných možností státního rozpočtu a rozložení politických sil
je jistě krokem žádoucím směrem. Proto jsme přesvědčeni, že si tento návrh zaslouží širokou
podporu ze strany samospráv bez ohledu na skutečnost, jestli jsou členy naší organizace
nebo ne.
Jaký konkrétní přínos by přijetí novely představovalo každoročně pro rozpočet Vaší
obce či Vašeho města si můžete zjistit na stránkách ministerstva financí
(http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskove_zpravy_63335.html).
Uvedené posílení rozpočtu je nepochybně v zájmu Vaší obce, Vašich občanů a voličů.
Nejen z toho důvodu, že napomůže rozvoji Vašeho sídla, ale také proto, že přispěje
ke zmírnění diskriminace Vašich spoluobčanů při dělení financí ze státního rozpočtu. Z toho
důvodu věříme, že v zájmu občanů, kteří Vám ve volbách dali svou důvěru, má návrh Vaši
podporu.
Ti z Vás, kteří nevedou radnice první funkční období, dobře vědí, že změna zákona
o RUD se nerodila lehce a vznikla i díky více než pětiletému úsilí SMS ČR a jeho členských
obcí. Proto víme, že promeškáme-li současnou příležitost, připravíme se na dlouhá léta
o možnost napomoci zmírnit diskriminaci občanů sídel pod 150 tis. obyvatel a zmenšit
nerovnoměrnost ve financování a tím i možnostech rozvoje našich měst a obcí.
Dovolujeme si Vás oslovit se žádostí o pomoc z toho důvodu, že novela zákona nemá
všeobecnou podporu. V rozporu se zájmy občanů ji nepodporují poslanci největších
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politických stran, kteří usilují o hlasy voličů ve čtyřech největších městech, a rovněž oficiální
stanovisko Svazu měst a obcí ČR je dlouhodobě negativní Jedinečná a zcela mimořádná
naděje na odstranění nespravedlivé diskriminace a posílení obecních rozpočtů nebude
naplněna, pokud ze strany samospráv nezazní jasný a razantní požadavek na přijetí novely.
Vyzýváme Vás tedy všechny, členy i nečleny SMS ČR, abyste podle svých možností
kontaktovali poslance, senátory, představitele a vedení parlamentních politických stran,
vedení komor SMO ČR a další orgány SMO ČR, je-li Vaše obec jeho členem, a žádali od nich
schválení a podporu předložené novely.

Vážená paní starostko, vážený pane starosto,
právě teď je ta správná chvíle zvednout hlas proti diskriminaci občanů Vašich měst
a obcí. Věřím, že se přidáte a že se nám společným úsilím podaří získat pro zmírnění
diskriminace našich spoluobčanů dostatečnou podporu.
Děkuji předem za odpověď a přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší náročné práci
pro obec či město.
S úctou

Ing. Josef Bartoněk
předseda SMS ČR

