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V Praze 7. prosince 2020 

 

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore,  

 

obracíme se na Vás jako představitelé zaměstnavatelů a zástupci 

zaměstnanců s výzvou a prosbou o pomoc. Obsah právě projednávaného senátního 

tisku č. 11 představuje fatální ohrožení oblastí, které jsou již tak ohroženy 

dlouhodobým nedostatečným financováním a v jejichž zájmu každoročně bojujeme 

o dofinancování. V letošním roce jsou navíc silně zasaženy stále probíhající 

pandemií. Jde zejména o oblasti kultury, ale také o sociální služby.  

 

V důsledku rozsáhlé změny daňových zákonů, která byla v minulých týdnech 

schválena Poslaneckou sněmovnou, dojde k zásadnímu výpadku příjmů veřejných 

financí. Ministryně financí JUDr. A. Schillerová po schválení „daňového balíčku“ 

odhadla dopad na veřejné rozpočty na zhruba 130 miliard korun, z toho na rozpočty 

měst, obcí a krajů 33 mld. korun. To vše za situace, kdy návrh státního rozpočtu na 

příští rok počítá se schodkem 320 miliard korun, přičemž tyto daňové změny v něm 

zahrnuty nejsou. Již jsme zaznamenali, že představitelé obcí (viz otevřená výzva 

Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR z počátku prosince t.r.)     

i krajů zásadně nesouhlasí s dopady změn daňových zákonů a dalších opatření na 

samosprávy a jejich rozpočty. Hrozí, že po přijetí těchto návrhů dojde k trvalému 

poklesu daňových příjmů obcí i krajů o 10 %; pro obce to znamená propad v jejich 

rozpočtech -25 mld. Kč, pro krajské samosprávy propad -8,5 mld. Kč. Dosud žádný 

schválený zákon neměl na rozpočty samospráv takový negativní dopad, přičemž 



 
                            

 

 

 

 

 
 
Na Pankráci 1618/30 
140 00 Praha 4 

 

 
tel.:234 633 210 

 
e-mail: info@uzs.cz 

www.uzs.cz 
IČ 22718729 

 
 

k této změně dojde skokově. V reakci na tyto skutečnosti představitelé samospráv již 

ohlásili, jakou podobu budou mít nutná úsporná opatření. Bude omezena podpora 

kulturních institucí, podpora živého umění, bude omezeno kofinancování 

projektů, dojde k výraznému utlumení investičních aktivit samospráv a bude 

omezeno financování sociálních služeb, zejména těch, které mají preventivní 

charakter. 

 

Jak je z výše uvedeného zřejmé, kombinace dopadů velmi 

pravděpodobně způsobí nedozírné škody, které nebude možné již nikdy zcela 

napravit. Vyzýváme vás, abyste s ohledem na výše uvedené nedopustili přijetí 

návrhu v překládané podobě a podpořili tak pozměňovací návrhy, které by 

měly na veřejné rozpočty méně negativní dopady, nebo abyste daný návrh 

zcela odmítli. Vyzýváme vás, nenechte padnout českou kulturu!!!  

 

 

Za stranu zaměstnavatelů:    Za stranu odborových organizací: 

Unie zaměstnavatelských svazů ČR   Unie orchestrálních hudebníků ČR 
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident  Jiří Dokoupil, prezident 
 
 
Asociace hudebních festivalů ČR   Odborový svaz pracovníků kultury  
Jaromír Boháč, prezident  a ochrany přírody 

PhDr. Anna Machová, předsedkyně 
 
 
Asociace profesionálních divadel ČR  Herecká asociace 
MgA. Stanislav Moša, předseda    Ondřej Kepka, prezident  
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Asociace muzeí a galerií ČR, z. s.  Unie – odborový svaz  
Mgr. Irena Chovančíková, předsedkyně  profesionálních zpěváků ČR 
       Richard Rokos, předseda 
 
Asociace symfonických orchestrů   Odborový svaz pracovníků  
a pěveckých sborů ČR    knihoven 
Mgr. Roman Dietz, předseda    Iveta Bergerová, předsedkyně 
 
 
Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky 
Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda 
 
 
Česká asociace festivalů 
Michal Schmidt 
 
Svaz českých nakladatelů a knihkupců 
Ing. Martin Vopěnka, předseda 
 
Rada galerií ČR 
Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., předseda  
 
Sdružení knihoven České republiky 
RNDr. Tomáš Řehák, předseda 
 
 
 
 

 

 

 


