
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
Bez peněz nelze rozvíjet území, stát by si to měl uvědomit  
Praha, 15. března 2016  

 

Financovat služby a rozvoj území ve prospěch veřejnosti komplikuje přebujelá administrativa. 

A nedostatek peněz. Tak se dá shrnout podstata debaty z pátého Krajského setkání 2016, které 

v Českých Budějovicích uspořádal Svaz měst a obcí ČR (SMO). Zúčastnilo se ho na sto 

starostek a starostů Jihočeského kraje. Uvítali, že se Svazu podařilo prosadit navýšení podílu 

samospráv na DPH v rámci rozpočtového určení daní (RUD) na úroveň před důchodovou 

reformou, tedy na 21,4 %. A podpořili záměr SMO, aby se nerušily motivační prvky na dani 

z příjmu fyzických osob. Pro mnoho měst a obcí by totiž znamenaly výpadek v řádu milionů 

korun.    

 

„Ze spousty rozhodnutí státu máme bohužel pocit, že jsou ušity horkou jehlou bez potřebné analýzy a 

vnímání potřeb a povinností území,“ říká členka předsednictva Svazu měst a obcí ČR a starostka 

Jílového u Prahy Květa Halanová a dodává: „Ukázkou jsou například dotace, které mají pomoci 

rozšířit kapacitu škol ve spádových oblastech, tedy v okolí velkých měst. Nejsme si jistí, zda částka, 

kterou přislíbilo Ministerstvo školství, bude stačit, navíc se katastrofální situace v okolí Prahy řeší 

velmi pozdě. Problémem bude i povinná předškolní výuka, kterou chce zavést MŠMT, skutečně 

nevíme, kde na ni vzít kapacity. Pokud bychom měli toto vzdělávání rozšířit, bude na to třeba čas, 

peníze a také jasná pravidla, které děti vzít a které ne.“      

 

„Dlouhodobě požadujeme, aby zásadním rozhodnutím státu předcházely analýzy. Aby se 

nerealizovaly nápady, vznikající takříkajíc přes noc podobně, jako to bylo u zrušení motivačních složek 

u daně z příjmu fyzických osob v rámci RUD,“ říká výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR Dan 

Jiránek a dodává: „Zde budeme usilovat o změnu, čas na to je, se zrušením zákon počítá od roku 

2017. Také chceme malou rozpočtovou úpravu, která by zvýšila podíl samospráv na RUD podle počtu 

žáků mateřských a základních škol. Například pro České Budějovice by to znamenalo 20 milionů 

korun do rozpočtu navíc, což určitě není zanedbatelná částka.“  

 

„Všichni bojujeme s úřednickým molochem a požadavky, které se na města a obce hrnou ze všech 

stran, nás zahlcují,“ říká primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda a dodává: „Zákony jsou často 

protichůdné a to, co je naprosto zásadní, je právě otázka financování samospráv. Efektivní stát 

nemůže před dlouhodobým podfinancováním měst a obcí zavírat oči, musí situaci řešit. Ať už se jedná 

o RUD, inkluzi, školství jako takové či příspěvek na přenesenou působnost. Výkony na radnicích 

samozřejmě vyžadují velmi kvalitní zaměstnance, ale umožňuje nám je stávající systém kvalitně 

zaplatit?“  

 

„Kraje často řeší velmi podobné problémy jako města a obce. A jsem velmi rád, že spolupráce mezi 

Asociací krajů a Svazem měst a obcí velmi dobře funguje, což potvrzuje v lednu podepsané 

memorandum o spolupráci v oblasti bezpečnosti, upravující předávání informací mezi složkami 

integrovaného záchranného systému, kraji a obcemi,“ říká hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a 

dodává: „Ukázkou kvalitní spolupráce jsou také dotace z Ministerstva vnitra pro dobrovolné hasiče. 

Pro rok 2016 o ně mohly – díky finanční pomoci krajů - žádat i ty nejmenší jednotky, a to do konce 

února. Pro rok 2017 mohou hasiči žádat – opět prostřednictvím generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru – do konce letošního dubna. Společně se zabýváme i církevními restitucemi, jen 

v Jihočeském kraji evidujeme 128 žalob církví a řádů, z toho 56 proti městům a obcím. Koordinujeme 

právní pomoc, jednáme i s představiteli místní církve aj.“ 

 



Generálními partnery Krajských setkání 2016 je Česká spořitelna a ČEZ. Hlavním partnerem Generali 

Pojišťovna. Partnery společnosti Asekol, Archconsulting, Česká telekomunikační infrastruktura, 

Colmex, Česká pošta, EKO-KOM, Empemont, Moram CZ, Rieder Beton, Wolters Kluwer a Zeppelin 

CZ. Mediálními partnery jsou Lidové noviny, Parlamentní listy, Veřejná správa a časopis Svazu 

Informační Servis (InS).  

 

Více informací včetně harmonogramu a programu Krajských setkání 2016 najdete na 

http://www.smocr.cz/cz/nase-akce/krajska-setkani/krajska-setkani-2016/krajska-setkani-2016.aspx. 

Další akce - pro Plzeňský kraj - se uskuteční v úterý 22. března v Plzni. 

 

Pro další informace kontaktujte:  

 Štěpánka Filipová, Svaz měst a obcí ČR, mediální zastoupení, mobil: 724 302 802, e-mail: 

filipova@smocr.cz 

 Radek Šíma, Jihočeský kraj, tiskový mluvčí, tel.: 386 720 486, e-mail:  

simar@kraj-jihocesky.cz 

 Jitka Welzlová, Magistrát města České Budějovice, tisková mluvčí, tel.: 386 802 910, e-mail: 

welzlovaj@c-budejovice.cz 

 

O Svazu měst a obcí ČR: 

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací. 

Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou 

reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v 

oblastech týkajících se kompetencí obcí a to jak na národní, tak evropské úrovni. Činnost Svazu je 

založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad 

rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. Svaz sdružuje více než 2 600 měst 

a obcí a svými členy tak čítá více než 8 milionů obyvatel České republiky. Více na www.smocr.cz a na 

facebooku. 
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