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Sdružení místních samospráv ČR, zastupující takřka 2000 menších měst a obcí, a Liberecký kraj, 

Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Zlínský kraj a Jihomoravského kraje - jsou solidární se státem v této 

nelehké době. Obecní i krajské samosprávy jsou si vědomy, že tato globální krize představuje 

největší výzvu naší země v moderní historii a také vlastní zodpovědnosti při jejím zvládnutí. I proto 

drtivá většina obcí a všechny kraje nadále pomáhají v zajištění nezbytných ochranných pomůcek, 

dezinfekce a aktivizovaly své další zdroje, které nepochybně pomáhají zvládnout epidemii a s ní 

spojenou krizi. 
 

Doposud prakticky všechna vládní opatření míříla především na podporu udržení zaměstnanosti, 

podporu podniků a živnostníků, nájemců atp. Samosprávám nepřísluší hodnotit efektivitu či vhodnost 

těchto opatření, to nepochybně patří parlamentní diskusi. Jsme však přesvědčeni, že již nastal čas, 

aby byla vládou ČR a Parlamentem ČR přijata opatření i na podporu samospráv v naší zemi. 

Jsme přesvědčeni, že je na místě nejen nekrátit příjmy obcí, měst a krajů, jak ujistilo Ministerstvo 

financí ČR prohlášením ze dne 21.4.20201, priority vládních opatření musí zahrnout reálnou 

zvýšenou pomoc státu samosprávám pro rozpohybování regionální ekonomiky. Jinými slovy 

tématem není příslib vládních představitelů o nekrácení příjmů samospráv2, ale naopak jejich přímá 

a cílená podpora.  
 

Možností se nabízí řada. Jak Vládě ČR navrhlo SMS ČR již v dopisu ze dne 30.3.20203, mmj.  
 

1) novelou zákona o rozpočtovém určení daní, které podpoří rozpočtové možnosti samospráv, 
 

2) dále efektivnějším a cílenějším nastavením národních dotačních toků či evropských fondů, mířící 

především do oblasti životního prostředí – opatření směřující k obnově krajinných struktur, proti 

suchu, podporující výstavbu a obnovu vodovodů a ČOV vč. decentralizovaného čištění odpadních 

vod, odpadové hospodářství, dále rekonstrukce či výstavba školských zařízení, komunitních center, 

sociálních bytů, energetická opatření, zateplení veřejných budov aj., dále opravy místních komunikací, 

cyklostezek apod. Všechny tyto investice (zdůrazňujeme zejména ty enviromentální) se státu, 

občanům a samosprávám vyplatí v těchto časech dvojnásob,  
 

3) v neposlední řadě třeba pomocí pro samosprávy při vyjednávání bezúročných půjček a další pomocí 

pro jednání s bankami poskytnutím státních záruk či jiného zajištění, příp. dalšími opatřeními.  
 

                                                 
1 https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obce-a-mesta-mohou-bez-obav-investovat-d-38249  
2 https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/smo-cr-ziskal-prislib-premiera-investice-obci-jsou-prioritou-vlada-proto-nebude-

kratit-rozpoctove-urceni-dani-a-nasmeruje-dalsi-dotace-obcim 
3 www.smscr.cz Projednáváno na videokonferenci se zástupci MMR, MV ČR, MF ČR a CzechInvest, zatím bez 

konkrétních závěrů.  

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/obce-a-mesta-mohou-bez-obav-investovat-d-38249
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/smo-cr-ziskal-prislib-premiera-investice-obci-jsou-prioritou-vlada-proto-nebude-kratit-rozpoctove-urceni-dani-a-nasmeruje-dalsi-dotace-obcim
https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/smo-cr-ziskal-prislib-premiera-investice-obci-jsou-prioritou-vlada-proto-nebude-kratit-rozpoctove-urceni-dani-a-nasmeruje-dalsi-dotace-obcim
http://www.smscr.cz/


Vláda ČR schválila dne 4. 11. 2019 svou Strategii regionálního rozvoje, v níž na řadě míst uznává 

zásadní vliv samospráv na místní ekonomiku4 a navazuje tak na uznávané zásady podpory 

regionálního rozvoje5. Stejně tak jejich potřeby investic uznává Národní investiční plán6. 

Předpokládáme, že právě tyto vládní rozvojové dokumenty získávají na urgentnosti v době 

krize, kdy je nutné investovat veřejné zdroje do obnovy české ekonomiky. Samosprávy se hlásí 

o díl své odpovědnosti, ale také veřejných zdrojů. Udržet však naplánované investice s ohledem na 

očekávaný propad v příjmech samospráv7 nejde bez dodatečné veřejné podpory. Zejména menší 

města a obce a strukturálně postižené regiony, které pocítí dopady krize nejcitelněji, rozhodně na 

svých účtech nedisponují žádnými výraznými přebytky hospodaření, jak se často zavádějícím 

způsobem uvádí. Samosprávy v roce 2018 také dokázaly výrazně zvýšit svou investiční aktivitu8 s 

ohledem na stimulační impuls volebního cyklu a tento impuls nyní očekávají od vlády ČR a 

Parlamentu ČR. 
 

Posílení rozpočtů samospráv znamená mimo transparentní užití veřejných zdrojů co nejblíže 

občanům, jež pochopitelně pomůže obnovit regionální ekonomiky, rovněž podporu živnostníků a 

znovuobnovení ekonomických řetězců v území. Každá jedna koruna takto směřovaná z veřejných 

zdrojů do území přináší podle našeho pevného přesvědčení nejefektivnější užití finančních prostředků 

daňových poplatníků. Samosprávy jsou zároveň připraveny se zavázat, že všechnu podporu, 

kterou od státu v této krizi získají, investují výhradně do veřejných potřeb svého území, 

především do shora uvedených oblastí.  

 

5. května 2020 

 

  Za SMS ČR               Za Liberecký kraj 

Stanislav  P o l č á k, předseda     Martin  P ů t a, hejtman  

Radim  S r š e ň, místopředseda   Jiří  L ö f f e l m a n n, radní  

        Dan  R a m z e r, zastupitel 

 

Za Pardubický kraj          Za Zlínský kraj 

Martin  N e t o l i c k ý, hejtman   Jiří  Č u n e k, hejtman 

Hana  Š t ě p á n o v á, radní    Petr  G a z d í k, radní 

 

  Za Plzeňský kraj         Za Jihomoravský kraj 

Josef  B e r n a r d, hejtman    Bohumil  Š i m e k, hejtman 

Pavel  Č í ž e k, radní     Martin  M a l e č e k, radní 

       Radomír  P a v l í č e k, zastupitel  

 

                                                 
4 Strategie regionální rozvoje ČR, https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/strategie-regionalniho-rozvoje-

cr-2021: “Strategický cíl 5 - Dobrá kvalita života v hospodářsky a sociálně ohrožených územích. Rozvoj místní 

ekonomiky zároveň přispívá jak k rozvoji lokálních kapacit, tak k tvorbě lokálních pracovních míst pro osoby, které 

obtížně nacházejí uplatnění na trhu práce, i pro mladé, kteří z regionu odcházejí za pracovními příležitostmi do 

ekonomických center. V územích, která lze označit za hospodářsky či sociálně ohrožená, je nutné podpořit místní 

ekonomiku. str. 115 
5 Provazníková, R.: Financování měst, obcí a regionů. Grada Publishing 2015, str. 48, kde se zdůrazňuje, že regionální 

samospráva “prodělávající recesi se může pokusit stimulovat lokální ekonomiku. Asymetrické šoky tak mohou být 

efektivněji řešeny prostřednictvím regionálních stabilizačních politik z důvodu lepších informací a nástrojů, které jsou 

dostupné na nižších vládních úrovních. Mohou se se např. zapojovat do politiky plné zaměstnanosti, protože se 

předpokládá, že mají lepší informace o struktuře fungování místních trhů práce.”  
6 https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Narodni-investicni-plan-CR-2020_2050.pdf str. 5, 19 aj. 
7 U sdílených daní je konzervativní odhad prohlubován. SMS ČR očekává v současnosti až 20% pokles oproti očekávání 

r. 2020. viz www.smscr.cz RUD a daňová kalkulačka 
8 https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/obce-loni-hospodarily-s-rekordnimi-prijmy-i-vydaji-celkove-investice-

obci-dosahly-77-miliard-a-byly-tak-nejvyssi-v-historii-cr/ 

https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/hospodareni-obci/mesicni-zpravy-o-hospodareni-uzemnich-

ro/2018/zprava-o-vyvoji-rozpoctoveho-hospodareni-34787  

https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021
https://www.mmr.cz/cs/microsites/uzemni-dimenze/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021
https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Narodni-investicni-plan-CR-2020_2050.pdf
http://www.smscr.cz/
https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/obce-loni-hospodarily-s-rekordnimi-prijmy-i-vydaji-celkove-investice-obci-dosahly-77-miliard-a-byly-tak-nejvyssi-v-historii-cr/
https://www.investujeme.cz/tiskove-zpravy/obce-loni-hospodarily-s-rekordnimi-prijmy-i-vydaji-celkove-investice-obci-dosahly-77-miliard-a-byly-tak-nejvyssi-v-historii-cr/
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/hospodareni-obci/mesicni-zpravy-o-hospodareni-uzemnich-ro/2018/zprava-o-vyvoji-rozpoctoveho-hospodareni-34787
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/hospodareni-obci/mesicni-zpravy-o-hospodareni-uzemnich-ro/2018/zprava-o-vyvoji-rozpoctoveho-hospodareni-34787

