
1/2 

PETICE 
Stop dotacím z ústředí, zelenou samosprávám. 

 
 
 
Vážený pane prezidente,  
vážený pane předsedo vlády,  
vážené paní ministryně, vážení páni ministři,  
vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny Parlamentu, 
vážený pane předsedo Senátu, 
 

podpořte finanční samostatnost samospráv aneb stop dotacím.  

V posledních letech se dotace určené samosprávám vzdalují, s čímž 

nesouhlasíme. Za komunistů to byla Praha, v současnosti je to Brusel, kdo 

rozděluje peníze. Státní rozpočet ČR hospodaří s deficity blížící se v některých 

letech k částce 100 mld.Kč. Samosprávy mají celkové příjmy i výdaje vcelku 

vyrovnané a hospodaří s cca 370 mld.Kč, z toho je cca 40% dotací (rozpočet 2007). 

Obce v celé ČR mají celkové příjmy cca 245 mld.Kč, v tom je stále neuvěřitelných 

cca 70 mld.Kč dotací. Obce mají základní daňové příjmy téměř rovné deficitu 

státního rozpočtu. Pokud by peníze hovořily, říkaly by, že představitelé státu si 

dostatečně neváží samospráv. Obce přitom investují cca 1/3 veškerých svých 

výdajů, naproti tomu investice státního rozpočtu na rok 2007 (dle údajů rozpočtu) 

nedosahují ani výše deficitu (deficit dle rozpočtu 2007 je plánován ve výši 91 

mld.Kč a investice státního rozpočtu mají dosáhnout jen 80 mld.Kč). Jinak řečeno 

státní rozpočet neproinvestuje ani to co si půjčí.  

 

Vážený pane prezidente, vážení představitelé exekutivní a zákonodárné moci, 

podpořte prosím samosprávy ve svém snažení, kterým řeší problémy občanů se 

znalostí místních poměrů, příležitostí i slabých stránek.  
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Podpořte starosty, primátory, hejtmany a radní, kteří podepsali tuto petici 

a kteří jsou pro: 

 

1. Posílení finanční samostatnosti samospráv přesunutím státních dotací do 

vlastních, daňových příjmů samospráv v neprospěch státních úřadů 

a institucí. 

2. Přesunutí prostředků, které ČR platí do EU do vlastních, daňových příjmů 

samospráv. 

3. Zrušení centrálně řízených státních fondů ve prospěch samospráv. 

4. Posílení rozpočtů malých a středních obcí a měst v neprospěch ústředních 

správních úřadů a jim podřízených organizací. 

5. Zrušení účelově vázaných dotací do samospráv, o kterých se každoročně 

rozhoduje z úrovně Parlamentu. Parlament máme pro to, aby především 

stanovoval pravidla hry a ne rozděloval peníze bez znalosti místních 

poměrů. 

 

Jsme přesvědčeni o tom, že ústřední a ostatní státní správa neprošla od listopadu 

1989 odpovídajícím vývojem a samosprávy jsou těmi kdo investují do budoucnosti 

se znalostí místních podmínek s motivací a přímou politickou odpovědností 

voličům v místě. 
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