
Tisková zpráva šumavských obcí k novému rozpočtovému určení daní 

Černý pátek pro Šumavu! 

 
 

V pátek 13. července schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky novelu zákona 

o rozpočtovém určení daní. V rámci nového modelu přerozdělování vláda vymyslela a sněmovna 

schválila systém, kterým několika velkým městům ubral 3% stávajících příjmů, naprosté většině 

přidal přerozdělením 12 miliard, které nemá, ale sebere je z národních dotačních titulů a 53 

obcím sebral až 70% dosavadních příjmů v celkové výši 36 miliónů korun. Státní rozpočet České 

republiky činí tisíc miliard a jeho výdaje je možné charakterizovat všemi možnými přívlastky, 

jenom ne odpovědné. 

 

Šumavské obce považují tento systém za zcela diskriminační, kterým stát poškodil zejména 

území Národního parku Šumava. Od roku 1938 je šumavský prostor trvale destabilizován. 

Předválečný odsun českého obyvatelstva, poválečné vysídlení německého obyvatelstva, železná 

opona a v roce 1991 národní park - to jsou zrealizované státní zájmy, které zlikvidovaly tradiční 

kulturní, sociální a ekonomické prostředí. Zmizely vesnice, lidé, školy, kostely, hřbitovy, 

tradiční dřevozpracující průmysl, kultura. Snížila se hustota obyvatel a na ty kdo zůstali, byla 

navalena správa rozlehlých území. V roce 2006 si tento stát uvědomil, že na ty nejmenší obce 

nemůže navalit velikou odpovědnost bez podpory za státní neschopnost vyrovnat se se vzniklým 

stavem a rozhodl se přijmout zásadu velikosti katastru.  

V roce 2012 tuto zásadu vyhodnotil jako chybnou a 10 pohraničních šumavských obcí přijde 

v rámci tohoto „úsporného“ modelu o 16.218.000,- Korun českých, což je plných 44% z celkově 

uspořených 36 miliónů. Některé šumavské obce přijdou až o polovinu svých příjmů. Stát nejenže 

není schopen schválit kvalitní a stabilní šumavskou koncepci, ale likviduje již tak zkoušenou 

šumavskou samosprávu.   

 

Jako zástupci šumavských samospráv veřejně prohlašujeme, že tento stát rezignoval na péči o 

obyvatele Šumavy, nemá finance na kvalitní péči o Národní park Šumava a minimalizuje péči o 

jeho návštěvníky. Novela zákona o rozpočtovém určení daní bude projednávána v Senátu a poté 

předložena ke schválení prezidentu republiky. Apelujeme veřejně na senátory i prezidenta, aby 

nepodporovali tuto pro nás likvidační novelu zákona o rozpočtovém určení daní. I obyvatelé 

odlehlých míst Šumavy jsou rovnoprávnými občany České republiky a nezasluhují permanentní 

diskriminaci. 
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