JUDr. Stanislav P o l č á k
předseda, poslanec Evropského parlamentu

V Praze dne 14. května 2020
Č.j.: T076-SMS ČR-2020

Věc:

Nespravedlivé důsledky kompenzačního bonusu na samosprávy

Minus -12 mld. Kč pro všechny obce a města

Promluvte s Vaším poslancem, hlasování Sněmovny je příští týden
Vážené starostky, Vážení starostové,
Milí členové SMS ČR a přátelé samospráv,
již opakovaně jsme deklarovali, že obce, města a kraje jsou solidární se státem v této
nelehké doby a uvědomují si, že pandemie koronaviru představuje největší výzvu naší
země v její moderní historii. Samosprávy udělaly a stále dělají dost proto, abychom tuto
výzvu společně zvládli (zajištění ochranných pomůcek, dezinfekce, odpouští nájmy,
poplatky atd.). Samosprávy počítají s poklesem sdílených daní, je jasné, že ekonomická
situace se promítne do jejich rozpočtů ve významném rozsahu. S tím vším počítáme, ale
nesouhlasíme s touto ad hoc úpravou, která ve skutečnosti boří pracně a dlouhodobě
budované nastavení celého systému RUD!
S čím jsme ovšem nepočítali a nemůžeme souhlasit, je dopad zákona č. 159/2020 Sb., o
kompenzačním bonusu do samosprávných rozpočtů, který znamená pro obce další
výraznou ztrátu - 12 mld. Kč. Nemáme nic proti podpoře OSVČ, společníků malých firem
či dalších ekonomických subjektů. Vždyť zejména malé živnostníky, na které krize
bohužel tak výrazně dopadá, podporujeme dlouhodobě ve svých obcích. Stát ovšem
rozhodl, že se tyto kompenzace pro OSVČ a další ekonomické subjekty budou hradit jako
vratka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti (§ 6 odst. 2). To ve výsledku
znamená, že bonusy pro OSVČ aj., z nichž samosprávy od r. 2017 nemají v důsledku
zákonných změn prakticky žádný příjem, ten si ponechává stát, se kompenzace budou
hradit z příjmů daně za zaměstnance, z nichž samosprávy naopak mají výrazný
příjem. Bohužel vláda tak porušila příslib předsedy vlády, že příjmy samospráv nebudou
kráceny1.
Jaký dopad pak má celá tato nespravedlivá konstrukce na samosprávy? Jejich očekávaný
pokles ve sdílených daních je tak ještě dále prohlubován, když SMS ČR předpokládá,
že propad ve sdílených daních může překročit - 20%. Ostatně porovnejte si očekávaný
pokles i na Vaši obec a podívejte se, jak tento kompenzační bonus projeví na příjmy Vaší
obce v naší daňové kalkulačce - https://www.smscr.cz/kalkulacka/rud/index.html
Zákon již sice byl schválen, nicméně v jeho aktuálně projednávané novele se včera Senát
samospráv zastal a navrhl zákon změnit. Dík patří především senátorům STAN a KDU1

https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/smo-cr-ziskal-prislib-premiera-investice-obci-jsou-prioritou-vlada-protonebude-kratit-rozpoctove-urceni-dani-a-nasmeruje-dalsi-dotace-obcim

ČSL, kteří zákon odmítli podpořit v tomto nespravedlivém znění a vrátili jej poslancům
s návrhem, aby kompenzace pro OSVČ aj. hradil stát (a nikoli i samosprávy). Klíčové
hlasování poslanců se uskuteční příští týden.
Žádáme Vás, abyste se obrátili na své poslance, zejména z vládního hnutí ANO, ČSSD a
KSČM a požádali je o schůzku a ozřejmili jim dopady na Vaše obce. Pokud schůzka
nebude možná, prosíme Vás, abyste jim zaslali níže přiložený text, který si pro Vaše
potřeby můžete upravit. Nenechme se odbýt! Jde o 12 mld. Kč, které citelně budou
našim obcím chybět a které NAVÍC prohlubují naši očekávanou ztrátu. Tato částka je
srovnatelná s tou, jakou stát v minulosti obcím v RUD přidal. Teď ji jim nespravedlivě
z RUD bere. Nenechme se také odbýt tvrzením, že návrh Senátu je kusý, neproveditelný či
nedostatečný. Podle čl. 78 Ústavy je vláda zmocněna k provedení zákona a v jeho mezích
vydávat nařízení. Jinými slovy vláda je plně oprávněna zákon blíže rozvést ve svém
nařízení a nepotřebuje k tomu žádné další zákonné zmocnění a také to pravidelně dělá.
Návrh Senátu je proto možné schválit a vlád jej může podrobně provést do detailní
podoby. Musíme také odmítnout včerejší zavádějící argumentaci ministryně Aleny
Schillerové, že se tím poškodí OSVČ aj. a že požadavek Senátu je nereálný. Podporu
OSVČ aj. přejeme, ale také doufáme, že poslanci pochopí důsledky těchto opatření na
samosprávy. Bohužel na přímé dotazy senátorů, zda ministryně financí tedy navrhne
změnu rozpočtového určení daní (RUD) a tyto ztráty obcím nahradí, ministryně uvedla, že
to slíbit nemůže s tím, že stát chystá výrazné dotační tituly pro obce a opakovaně
samosprávy vyzývá obce k investicím.
Jsme jednoznačně přesvědčeni, že je krajně nereálné udržet naplánované investice s
ohledem na negativní zásahy státu do příjmů samospráv a reálnou hrozbu až 25%
poklesu u sdílených daní. Menší města, obce a strukturálně postižené regiony pocítí
dopady krize nejcitelněji, rozhodně však na svých účtech nedisponují výraznými přebytky
hospodaření, jak se často zavádějícím způsobem uvádí. Bez pomoci státu za této situace
hrozí zastavení prakticky všech nezasmluvněných samosprávných investic. Proto
prosíme, vysvětlete tuto situaci poslancům Vašeho kraje.
Pojďme zabojovat o prostředky nás všech a odmítněme nespravedlivý postup státu.
Děkujeme Vám za Váš čas a úsilí.
Stanislav P o l č á k
předseda SMS ČR
poslanec Evropského parlamentu

Radim S r š e ň
místopředseda SMS ČR
starosta obce Dolní Studénky

Věra K o v á ř o v á

Oldřich V á v r a

Radek B r á z d a

místopředsedkyně SMS ČR
poslankyně PSP ČR

člen předsednictva SMS ČR
starosta obce Tupesy

člen předsednictva SMS ČR
starosta obce Troubky

Petr H a l a d a

Tomáš D u b s k ý

Dagmar V a ň k o v á

člen předsednictva SMS ČR
starosta obce Kamýk n. Vltavou
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Jan S e d l á č e k
1. místopředseda SMS ČR
starosta obce Křižánky

člen předsednictva SMS ČR členka předsednictva SMS ČR
starosta obce Vysočina
starostka obce Jerišno

Přílohou:
Návrh dopisu starostů poslancům
Usnesení Senátu ze dne 13.5.2020
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