
 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku  

podle ust. § 46 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)  
 
 

Zakládající strany Smlouvy: 
 
Zlínský kraj 
 
Obec Babice, zastoupená starostou Miloslavem Maňáskem  
Obec Bánov, zastoupená starostou Zbyňkem Králem 
Obec Bílovice, zastoupená starostou Jiřím Dohnalem 
Obec Břest, zastoupená starostkou Marií Zavadilovou 
Obec Březnice, zastoupená starostou Josefem Hutěčkou 
Obec Březová, zastoupená starostou Josefem Trechou 
Město Bystřice pod Hostýnem, zastoupená starostou Zdeňkem Pánkem 
Obec Bystřice pod Lopeníkem, zastoupená starostou Milanem Baukou 
Obec Doubrany, zastoupená starostou Jiřím Šulákem 
Obec Drnovice, zastoupená starostou Tomášem Zichou 
Obec Horní Bečva,zastoupená starostou Oldřichem Ondryášem 
Obec Horní Lhota , zastoupená starostou Ladislavem Jakubčákem  
Obec Hradčovice, zastoupená starostou Janem Popelkou 
Obec Hvozdná, zastoupená starostou Miroslavem Válkem 
Obec Chomýž, zastoupená starostou Oldřichem Navrátilem 
Obec Chvalnov-Lísky, zastoupená starostou Jiřím Švagerou  
Obec Jalubí, zastoupená starostou Karlem Malovaným 
Obec Jankovice.  zastoupená starostkou Miloslavou Šišákovou 
Obec Jasenná, zastoupená starostou Petrem Machovským 
Obec Kašava, zastoupená starostou Milanem Zaoralem 
Obec Komárno, zastoupená starostkou Karlou Komžákovou 
Obec Korytná, zastoupená starostou Vladimírem Jančou 
Město Kunovice, zastoupené starostou Jiřím Vařechou 
Obec Lípa, zastoupená starostou Jiřím Křivinkou a místostarostou Radkem Palánem 
Obec Litenčice , zastoupená starostou Josefem Smažinkou 
Obec Lopeník, zastoupená starostou Vojtěchem Vráblíkem  
Obec Loučka, zastoupená starostkou Martinou Bartošovou 
Obec Ludslavice, zastoupená starostou Miroslavem Konečným  
Obec Lutonina, zastoupená starostou Vítězslavem Zichou 
Obec Lužná, zastoupená starostou Jiřím Pechalem 
Obec Modrá, zastoupená starostou Miroslavem Kováříkem 
Obec Mrlínek , zastoupená starostou Pavlem Hynkem  



Obec Návojná, zastoupená starostou Františkem Macharou  
Obec Nivnice, zastoupená starostou Jiřím Bršlicou a místostarostkou Marií Kománkovou 
Obec Nedakonice, zastoupená starostou Jiřím Smělíkem 
Obec Nová Dědina, zastoupená starostkou Marií Musilovou 
Obec Ostrata, zastoupená starostou Karlem Krátkým 
Městys Osvětimany, zastoupený starostou Josefem Bartoňkem 
Obec Pacetluky, zastoupená starostou Ladislavem Darebníkem 
Obec Poteč, zastoupená starostou Josefem Manou 
Obec Pozděchov, zastoupená starostkou Vlastou Sláčíkovou 
Obec Pozlovice, zastoupená starostkou Olgou Tkáčovou 
Obec Prakšice, zastoupená starostou Vladimírem Vlkem 
Obec Prlov, zastoupená starostou Ladislavem Gargulákem 
Obec Prostřední Bečva, zastoupená starostou Františkem Juříkem 
Obec Přílepy, zastoupená starostou Rudolfem Solařem 
Obec Roštění, zastoupená starostou Ladislave Zajícem 
Obec Sazovice, zastoupená starostkou Editou Hrbáčkovou 
Obec Slopné, zastoupená starostou Karlem Mozgvou 
Obec Staré Hutě, zastoupená starostou Radimem Piknerem 
Obec Střelná , zastoupená starostou Petrem Kráčmarem 
Obec Stříbrnice, zastoupená starostou Františkem Pištěkem 
Obec Suchá Loz, zastoupená starostou Petrem Gazdíkem 
Obec Tichov, zastoupená starostou Josefem Slovákem 
Obec Topolná zastoupená starostkou Hanou Maráškovou 
Obec Traplice zastoupená starostou Pavlem Chrástkem a místostarostou Jiřím Kolaříkem 
Obec Troubky – Zdislavice, zastoupená starostou Františkem Čechem 
Obec Tupesy, zastoupená starostou Oldřichem Vávrou 
Obec Újezd, zastoupená starostou Vladimírem Kráčalíkem 
Obec Ústí, zastoupená starostou Jakubem Hladkým  
Obec Valašská Bystřice, zastoupená starostou Miroslavem Martinkem 
Obec Valašské Příkazy, zastoupená starostou Stanislavem Chovancem 
Obec Vápenice, zastoupená starostou Zdeňkem Zigou 
Obec Vážany, zastoupená starostou Františkem Drobilem 
Obec Vlachova Lhota, zastoupená starostou Liborem Manou 
Obec Vlachovice, zastoupená starostou Zdeňkem Hověžákem 
Obec Vlčnov, zastoupená starostou Janem Pijáčkem  
Obec Vysoké Pole, zastoupená starostou Josefem Zichou a místostarostou Stanislavem Polčákem 
Obec Zádveřice Raková, zastoupená starostou Lubomírem Kokešem 
Obec Zdounky, zastoupená starostou Martinem Drkulou 
Obec Žálkovice, zastoupená starostou Radomírem Palou 
 
Středočeský kraj 
 
Obec Chýně, zastoupená starostou Jiřím Klemem a místostarostkou Věrou Kovářovou 
Městys Chotětov, zastoupený starostou Ladislavem Šiftou 
Obec Kropáčova Vrutice, zastoupená starostou Miroslavem Hrázkým 
Obec Skalsko, zastoupená starostou Petrem Juhaňákem 
  
Olomoucký kraj 
 

 
Obec Daskabát, zastoupená starostou Antonínem Venclíkem 
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Moravskoslezský kraj 
 
Obec Jistebník, zastoupená starostou Josefem Voralem 
 
 

Čl. I) Úvodní deklarace 
 

Obce a města, jejichž zvolení představitelé vyslovili souhlas s touto smlouvou,  
 
prohlašují, že 
 
-   protestují proti  diskriminaci svých občanů založenou stávajícími zákony, které určují 

jejich daňovou hodnotu ve srovnání s občany největších  měst až 6,5krát nižší, 
 
- protestují proti porušování ústavní zásady rovnosti občanů před zákonem tím, že polovina 

všech prostředků rozdělovaných z daňových výnosů samosprávám je neodůvodněně 
přidělována  čtyřem největším městům, v nichž žije jen pětina občanů ČR, 

 
a vědomy si skutečnosti, že 

 
- finance rozpočtového určení daní jsou určeny na zajištění samosprávy obcí a výkonu 

samosprávných činností pro občany každé obce, neboť provozy nemocnic, vlastní školní 
výuka, střední či vysoké školy apod. jsou financovány z krajských, státních či unijních rozpočtů,  
 

- větší samosprávné celky mají legitimní nárok na náhradu podílu ztráty z provozování těch 
samosprávných činností, které vykonávají i pro občany samosprávných celků menších, 
 

- Svaz měst a obcí ČR nedokázal po dobu šesti let docílit zásadní změny diskriminačních 
pravidel stávajícího zákona, 
 
a s cílem  
 

- odstranit neodůvodněné a v demokratické společnosti nepřijatelné rozdíly ve financování 
samospráv a diskriminaci většiny občanů měst a obcí České republiky,  
 

- ochrany ústavně zaručeného práva obcí a měst na samosprávu prosadit takové rozdělování 
daňových výnosů místním samosprávám, které bude v souladu s přijatými články 
Evropské charty místní samosprávy úměrné odpovědnosti jednotlivých samospráv, které 
bude systémové a odůvodněné, a které nebude popírat rovnost nejen občanů, ale ani 
regionů na všech úrovních,  

 
- prosadit důsledné plnění Evropské charty místní samosprávy, zaručující právo obcí 

na samosprávu a přiměřené vlastní finanční zdroje, s nimiž mohou v rámci svých 
pravomocí volně nakládat 

 
uzavírají za níže uvedených podmínek tuto 

 
 „Smlouvu obcí a měst proti daňové diskriminaci“. 
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Čl. II) Předmět smlouvy 
 
1. Obce a města, jež jsou účastníky této Smlouvy obcí a měst proti daňové diskriminaci (dále 

i „Smlouva“), s cílem chránit hodnoty uvedené v čl. I této smlouvy se dohodly 
na společném postupu, popsaném níže v této smlouvě, ve snaze o dosažení legislativních 
změn v rozdělování daňových příjmů obcím a městům a o ochranu práv obcí a měst 
na samosprávu. 
 

2. Obce a města, které jsou účastníky této Smlouvy,  
 

- usilují o změnu zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní 
územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém 
určení daní), na jejímž základě bude respektována územní samospráva obcí a měst, 
odstraněny stávající diskriminační koeficienty rozdělování daňových příjmů a zajistí 
odpovídající úroveň příjmů obcí a měst, 

 
- podporují aktivity, jež směřují proti neústavním koeficientům zákona o rozpočtovém 

určení daní, jako je stížnost senátorů, obcí a měst proti zásahu státu do práv obcí 
a měst na samosprávu,  

 
- iniciují stížnost pro porušení evropského práva k institucím EU a Evropskému soudu 

pro lidská práva ve Štrasburku, pokud stát nebude ochoten či schopen vůli obcí 
vyslyšet, 

 
- ve spolupráci s Ministerstvem financí, vládou České republiky a Parlamentem České 

republiky hájí právo obcí a měst na informace, podíl na rozhodování o rozdělení 
daňových příjmů obcí a měst a chrání právo obcí a měst na samosprávu, zaručené 
Ústavou ČR, Evropskou chartou místní samosprávy a zákonem o obcích, 

 
- pořádají odborné semináře, zajišťují a připravují projekty, posudky a vyjádření a jiné 

aktivity, které se věnují problematice rozdělování daňových příjmů obcí, 
 

- prostřednictvím médií informují občany o cílech a poslání, činnosti a aktivitě obcí 
a měst, které podepsaly tuto smlouvu,  

 
- prostřednictvím médií informují občany měst a obcí o míře jejich diskriminace 

a o postoji jednotlivých politických stran k této problematice, 
 

- plní další úkoly prostřednictvím předsednictva (čl. III Smlouvy) při ochraně práv 
a zájmů obcí a měst na samosprávu. 

 

Čl. III) Podmínky činnosti, předsednictvo 

1. Obce a města, která se účastní této Smlouvy, realizují vymezené aktivity neformálně 
a nevytváří,  až do okamžiku dohody o jejím vytvoření, právnickou osobu (čl. V);  
z tohoto důvodu 
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- jménem obcí a měst, které jsou stranou této smlouvy, v rámci realizaci cílů dle čl. I 

Smlouvy na základě 2/3 shody vystupují starostové, kteří se podíleli či podílí na 
přípravě návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní, v prozatímním (do 
doby dle čl. VI odst. 2 Smlouvy) složení předsednictva:  
 
1. Ing. Jana Juřenčáková, senátorka a předsedkyně Iniciativy za živý venkov 

jakožto mluvčí obcí a měst 
 
2. Jiří Vařecha, starosta města Kunovice (Zlínský kraj) 
3. Jan Pijáček, starosta obce Vlčnov (Zlínský kraj) 
4. Ing. Věra Kovářová, místostarostka obce Chýně (Středočeský kraj)  
5. Ing. Jan Horník, starosta města Boží Dar a senátor (Karlovarský kraj) 
6. Antonín Venclík, starosta obce Daskabát (Olomoucký kraj) 
7. Ladislav Šifta, starosta obce Chotétov, (Středočeský kraj) 

 
Členové předsednictva nemají nárok na odměnu za svoji práci, ani na úhradu 
nákladů, spojených s činností, které pro obce a města této Smlouvy vykonají. 

 
- realizují vymezené úkoly prostřednictvím odborníků určených předsednictvem, 

případně z těchto odborníků složených komisí, 
 

- nenesou žádné závazky při realizaci předmětu činnosti, stejně jako je nenese žádný 
účastník této smlouvy; takové závazky nesou pouze účastníci zvláštních smluv 
o objednání služeb či činností. 

 
2. Předsednictvo realizuje vymezené úkoly a informuje o své činnosti a provedených 

opatřeních účastníky této smlouvy. Veškeré dokumenty a aktivity při realizaci 
vymezených úkolů jsou účastníkům této smlouvy přístupné a předsednictvo 
je v možné míře vhodným způsobem zveřejňuje. 

 
3. Předsednictvo organizuje společná jednání obcí a měst, na nichž podává zprávu o své 

činnosti. Každý účastník této smlouvy je zastoupen vždy starostou či místostarostou 
anebo jiným zástupcem obce, který byl k zastupování obce pověřen.  

 
4. V případě, že některý z členů předsednictva odstoupí ze své funkce nebo není sto dále 

vykonávat odpovědně funkci, zvolí účastníci Smlouvy na společném jednání účastníků 
této smlouvy nebo hlasováním per rollam většinovým způsobem nového člena 
předsednictva.  

 

Čl. IV) Přistoupení ke Smlouvě, odstoupení od Smlouvy 

1. Ke „Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci“ může přistoupit obec či město, 
které se ztotožní s úvodní deklarací této smlouvy (čl. I). Okamžikem uložení 
příslušného souhlasu u předsednictva taková obec či město přistupuje k této smlouvě.  

 
2. Každá obec či město může ze od Smlouvy odstoupit, a to doručením na adresu 

uvedenou v čl. VI odst. 1 Smlouvy ; vystoupení je účinné okamžikem doručení.  
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3. Předsednictvo vede aktuální seznam obcí a měst, které jsou účastny této smlouvy. 
Tento seznam je veřejně přístupný na www.nezavislistarostove.cz a 
www.jurencakova.cz. 

 

Čl. V) Vznik samostatné právnické osoby 

Obce a města výslovně sjednávají, že po vyhodnocení činnosti a výsledků dosažených 
na základě této Smlouvy, je předsednictvo oprávněno iniciovat vznik samostatné právnické 
osoby, sdružující obce a města; v takovém případě osloví všechny obce a města, které se 
účastní této Smlouvy, s konkrétním návrhem veškerých listin a dokumentů, jež jsou 
pro založení takové samostatné právnické osoby nezbytné. Každá obec či město následně sama 
rozhodne podle zákonem stanovených pravidel, zda se stane členem takové právnické osoby. 

 

Čl. VI) Závěrečná ustanovení 

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které jakožto originály zůstanou 
uloženy v obci Suchá Loz č. 72, PSČ: 687 53.  

 
2. Nejpozději do 30.11.2007 provede předsednictvo vyhodnocení činností a výsledků 

dosažených na základě této Smlouvy (čl. V) a v téže lhůtě svolá účastníky této 
Smlouvy k jednání o dalším postupu. Na tomto jednání bude každopádně zvoleno 
řádné předsednictvo.  

 
3. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují, že nejde o smlouvu, předpokládanou ust. § 

46 odst. 2 písm. a) zákona o obcích, ale o smlouvu, jejímž prostřednictvím obce a města 
pouze chrání své ústavně zaručené právo na samosprávu a právo spolupracovat dle § 
46 odst. 1 zákona o obcích. Dále účastníci prohlašují, že Smlouvu podepisují 
oprávnění představitelé obcí a měst (zpravidla starostové), po schválení radou města či 
obce (§ 99 odst. 1 zákona o obcích), v případě obcí, v níž rady nejsou zřízeny, na 
základě souhlasu starosty obce (§ 99 odst. 2 zákona o obcích). Souhlas zastupitelstva 
obce či města se však nevylučuje. 

 
4. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem připojení posledního podpisu 

zakládajícího účastníka této Smlouvy.  
 
5. Účastníci této Smlouvy svým podpisem potvrzují, že si Smlouvu přečetli a plně 

souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čeho připojují níže své podpisy. 
 
 

V Praze dne 12. června 2007 
 
Zakládající smluvní strany: 
 
  
 
S textem Smlouvy souhlasí: 

Ing. Jana Juřenčáková  
senátorka a předsedkyně Iniciativy za živý venkov 
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