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Jindřichovice pod Smrkem 
STAROSTA 

Mgr. Bohuslav Sobotka 
1. místopředseda vlády a ministr financí 
Ministerstvo financí ČR 
Letenská 15 
 
118 10 Praha 1 – Malá Strana 

 
Jindřichovice pod Smrkem, 27. června 2005 

 
Váš dopis ze dne 16. června 2005, č.j. 06/60 04/2005-124 

 
Vážený pane 1. místopředsedo vlády a ministře financí, 

 

děkuji Vám za promptní, Vámi podepsanou odpověď a reaguji v souladu s jednomyslným 
usnesením zastupitelstva obce. Nevím, kdo za Vás píše ty dopisy, ale navzdory zdánlivě korekt-
nímu tónu svědčí jejich obsahová část o značné míře nezájmu jak o vlastní problematiku, tak o 
škody z ní plynoucí tam, kde bych já (a většina občanů naší země) očekával odbornou zdatnost. 

 
Podrobné členění příjmové a závazkové části včetně hodnoty majetku obce Jindřichovice pod 

Smrkem naleznete, jak jste žádal, v příloze tohoto dopisu, a jak sám jistě uznáte, je její hospoda-
ření zdravé. 

 
Navzdory skutečnosti, že Vaše ministerstvo má prostřednictvím finančních úřadů, vlastních 

statistik, podrobných přehledů o vedeném účetnictví, krajského dohledu a auditů vhled do hospo-
daření obce a musí tedy její zdraví rozpoznat, vymyslí Vaši úředníci formulář ukazatele dluhové 
služby, který i podle slov ve Vašem dopisu vykazuje jenom nekomplexní zhodnocení (vrátím se 
k tomu). Jsem si jistý, že III. část materiálu č.j. 433/04, který jste předkládal vládě ke schválení a 
který byl schválen jejím usnesením č. 346/2004, na něž se odvoláváte, jste nečetl ani Vy osobně, 
ani žádný z jiných ministrů. Nemohu jinak, než předpokládat (jak už to tak chodí), že Vám byly 
materiály připraveny Vašimi úředníky, kteří k tomu nemají kvalifikaci a ministři na vládě zvedli 
ruku v naději, že to snad bude dobře. 

 
Píšete, že za dané období sledujete závazky obce (především splátky jistin úvěrů a půjček) a 

proti nim stavíte příjmy, které obec obdrží ze státního rozpočtu po daňovém přerozdělení. Vy si 
na Vaší pozici (a to platí zejména pro Vaše úředníky) neumíte zřejmě vůbec představit, že někdo 
veřejný rozpočet pouze „nesaje“, ale snaží se ho rozmnožovat. Vůbec tedy neberete v úvahu 
skutečnost, že obec má své vlastní příjmy mimo přerozdělené daně, ze kterých své závazky hra-
dí. Nepřihlížíte vůbec ke struktuře příjmů mimo státní příspěvek ani na jejich spolehlivost, která je 
často mnohem větší, než průběžná nejistota při čekání na peníze od Vás. A neberete v potaz 
podrobné časové rozlišení, ani výnosy z majetku (ochuzené o skutečnost, že obce nemohou 
uplatňovat odpisy, což je další z mnoha nesmyslů). 

 
Obec by na tom byla velmi špatně, kdyby byla odkázána pouze na státní příspěvek, protože 

by musela neustále snižovat rozsah svých služeb vlastním občanům a přitom by jí nikdo nepůjčil, 
protože by neměla čím zajistit úvěr nad rámec státního příspěvku, který není ani na přežití. Vy a 
Vaši úředníci byste ovšem mohli být spokojeni, protože (Váš) ukazatel dluhové služby by byl 0%.  

 
Obec, která aktivně a úspěšně usiluje o rozvoj formou výdělečných projektů, financovaných 

převážně z fondů EU, státních programů, krajských grantů a soukromých dotací, doplňkově pak 
formou úvěrů, krytých příjmy mimo státní příspěvek, je trestána a vážně poškozována chybným 
formulářem ukazatele dluhové služby, neboť jak sám víte (a ve Vašem dopise uvádíte), u obcí 
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s ukazatelem vyšším než 30% má být k tomuto faktu „přihlíženo při posuzování“ žádostí o dota-
ce. 

Je zřejmé, že jste ve své „velké politice“ zcela odtržen od reality českého venkova v pohra-
ničních, hospodářsky slabých oblastech. Obce, které se sice v malé, ale zato reálné politice snaží 
nepředstavitelným osobním nasazením svých volených zástupců vykompenzovat chyby Vašeho 
úřadu, už často neví, kudy kam. Několik konkrétních postřehů: 

 
• Příspěvek ze státního rozpočtu na žáka klesl v uplynulých letech o čtvrtinu, ale nároky 

státní správy (úředníků) na školy a jejich zřizovatele (obce) se zněkolikanásobil. Kdyby-
chom byli odkázáni na státní příspěvek, museli bychom školu zavřít. Stát si ponechal své 
pravomoci a nástroje šikany, ale závazky a tíhu opatření, vycházející z rozhodnutí státu, 
přenesl na obce. Připomínám, že stát je povinen zajistit bezplatné školství, což nečiní. 

 
• Příspěvek ze státního rozpočtu na dopravní obslužnost byl v uplynulých letech ponížen 

téměř na polovinu, ale náklady na její provozování stouply. Obce doplácí ze svých roz-
počtů velké částky, aby se lidé dostali do práce, k lékaři nebo na úřady a děti do škol. Při-
pomínám, že stát je povinen zajistit základní dopravní obslužnost, což nečiní. 

 
• Obce v našem regionu připlácí za dojíždění lékařů specialistů do frýdlantské nemocnice 

vzdálené 15 km, aby lidé mohli být ošetřeni. Připomínám, že stát je povinen zajistit bez-
platnou a dostupnou lékařskou péči, což nečiní. 

 
• Obce v našem regionu s nezaměstnaností přes 20% iniciativně zřizují veřejně prospěšná 

pracovní místa, aby pomohly snížit tíživé sociální dopady na své obyvatele. Obec Jindři-
chovice pod Smrkem je největším zaměstnavatelem v oblasti VPP v ČR (25 pracovních 
míst). Vedeme nad rámec svých povinností agendu střední firmy, ale finančně se uvede-
ný program začíná vymykat našim možnostem. V uplynulých letech navýšila vláda několi-
krát minimální mzdu, ale příspěvek z ministerstva práce a sociálních věcí zamrzl na výši 
stanovené před čtyřmi lety. Rozdíl do minimální mzdy doplácí obec ze svého rozpočtu. 

 
• Nároky ministerstva vnitra kladené na výstroj a výzbroj dobrovolných hasičů rostou kaž-

doročně exponenciálně, ale výmysly byrokratů platí obec ze svého rozpočtu navzdory 
skutečnosti, že naši hasiči jsou součástí integrovaného záchranného systému státu. 

 
• Nárůst státem požadované administrativy, kterou mají obce vykonávat, stojí několikaná-

sobek času a peněz, než kolik stála administrativa před pár lety. Obecní úřad se 652 oby-
vateli  udělal za 2 roky přes 70 tisíc kopií a odrovnal tak kopírku (nepočítám les, který byl 
zpracován na kancelářský papír). Pro koho jsme ty kopie dělali? Pro nás NE, pro naše 
občany NE, takže pro stát. Ale platíme to z obecního rozpočtu. 

 
• Cena za elektřinu stoupla v uplynulých letech o více jak 300%. Zdražení státem vlastně-

ného monopolisty táhnou obce ze svých rozpočtů bez jakékoliv valorizace ze strany stát-
ního rozpočtu. 

 
Mohl bych napsat knihu, popisující nesmyslná nebo škodlivá opatření, vedoucí k likvidaci ma-

lých obcí českého venkova (úmyslně se nepouštím do podnikatelského a občanského sektoru). 
Řadu z nich má přímo na svědomí Váš úřad, ostatní nepřímo, neboť jste hlavní správce státního 
rozpočtu. 

 
Všechna uvedená i neuvedená opatření státu zvyšují neúměrně zátěž na obecní rozpočet. 

Dorovnávání rostoucích nákladů a inflace ze státního rozpočtu pokulhává tak silně, že jsme si ho 
ani nevšimli. Důsledkem takového macešského přístupu státu by byla likvidace obce – ovšem 
s ukazatelem dluhové služby 0%. Alternativou je rozvoj obce, hledání finančních zdrojů na inves-
tice mimo základní obecní rozpočet a zajišťování stabilních příjmů mimo státní příspěvek. Kdy-
byste pochopil výše uvedené, nemohl byste překroutit můj příklad s rodinným rozpočtem. 
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Píšete, že Vaše konstrukce ukazatele dluhové služby je přísně transparentní a jednoduchá. 

Nabízím překlad slova „transparentní“ do českého jazyka, znamená to „průhledná“. Nechám se 
rád od Vás nebo někoho z Vašich podřízených vyškolit, abych si té průhlednosti a jednoduchosti 
užil. Nemám nic proti různým ukazatelům, koeficientům a finančním modelům, pokud jsou nasta-
veny správně a ten, kdo je tvoří, jim rozumí a umí je následně i číst. Ukazatel dluhové služby je 
mezinárodně uznávaný nástroj pro posuzování zdraví veřejných rozpočtů. Musí však být nasta-
ven jako vícekriteriální a s časovým rozlišením. Takový ukazatel pak sice není tak „jednoduchý“, 
jako ten Váš, ale zato je „transparentní“, přesný a má reálnou vypovídací hodnotu. 

 
Píšete, že zadluženost na jednoho obyvatele naší obce činí 43.380 Kč oproti celostátnímu 

průměru 4.230 Kč. Pokusím se Vás provést několika jednoduchými výpočty na příkladu největší-
ho úvěru, který obec má, abyste měl možnost rozpoznat vícekriteriální a časové rozlišení (ostatní 
úvěry nepřesahují dohromady 4.000.000 Kč rozložených do 10 let): 

 
Úvěr na větrné elektrárny ve výši 24.798.000 Kč na 12 let, úroková míra 1,5% p.a., roční 

splátka činí 2.429.379 Kč (jistina 2.068.000 Kč + úrok 361.379 Kč), z toho první 2 roky jsou již 
řádně splaceny, zbývá 10 let. 

 
Váš výpočet vezme celkovou výši úvěru, přičte úroky a vydělí ji počtem obyvatel, tedy  zao-

krouhleno: 
24.000.000 (jistina úvěru) + ca. 1.500.000 (úroky) = 25.500.000 (úvěrová zátěž celkem) ÷ 650 

(počet obyvatel) = 39.230 Kč na obyvatele. 
 
Vsuvka: Obec provozuje v přenesené působnosti výkonu státní správy matriku a je tedy prv-

ní, kdo zná přesně počet obyvatel (narození, zemřelí, nahlášení, odhlášení apod.). Matrika mě-
síčně odesílá statistické výkazy statistickému úřadu a dalším orgánům státní správy. Obec má 
653 obyvatele. Trochu nás mate, když nám je již léta ubíráno obyvatelstvo v řádech desítek (vždy 
20 – 40) v centrální statistice, a navzdory mnohým apelům zůstává tento stav nezměněn. Pro 
Vás to má několik výhod; nejste ten, kdo neumí opisovat námi zasílané výkazy, ani ten, kdo ne-
umí provést jednoduchou operaci sčítání (tenhle Černý Petr zůstává na Statistickém úřadu), ale 
můžete nás šidit na rozpočtu (což činíte), protože méně obyvatel znamená méně peněz. 

 
Méně obyvatel ovšem mj. znamená vyšší zadluženost na hlavu podle Vašeho výpočtu. Tak 

ještě jednou s méně obyvateli: 
24.000.000 + 1.500.000 = 25.500.000 ÷ 620 = 41.129 Kč na obyvatele. 
 
Jestliže se úvěr splácí 12 let (rok je podle Vás sledované období pro příjmy a výdaje), měli 

bychom zadluženost na obyvatele vydělit 12, což by v reálnějším případě znamenalo: 
39.230 ÷ 12 = 3.269 Kč na obyvatele. 
 
Za čistou elektřinu z obecních větrných elektráren utrží obec ročně v průměru 3.700.000 Kč. 

Roční příjem na obyvatele mimo státní příspěvek činí ca. 3.700.000 ÷ 650 = 5.692 Kč. 
 
Rozdíl mezi příjmy a závazky na hlavu ležící MIMO Vámi zmiňovaný státní příspěvek z pře-

rozdělených daní tak činí 5.692 (příjem) – 3.269 (závazky) = 2.423 Kč na obyvatele PLUS. 
 
Když nechcete pracovat s ročním časovým rozlišením a chcete použít celkovou dluhovou zá-

těž, prosím, sledujte mě: 
25.500.000 Kč je úvěrová zátěž. Příjmy za elektřinu jsou 3.700.000 x 12 = 44.400.000 Kč. 

Rozdíl činí 18.900.000 Kč PLUS. 
 
Po splacení úvěru za 10 let budou příjmy za prodanou elektřinu hrubým příjmem obce ještě 

nejméně 5 let podle Zákona 66/2005 Sb. (plus 18.500.000 Kč) a dalších ca. 10 let do ukončení 
životnosti technologie (plus 37.000.000 Kč). 
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K tomu prosím přičtěte majetek v hodnotě 62.000.000 Kč, který obec získala, vybudovanou 
infrastrukturu a vedlejší pozitivní efekty pro obec i její občany (nárůst cestovního ruchu – jenom 
v roce 2004 navštívilo větrné elektrárny a obecní ekologické informační centrum na 12.000 ná-
vštěvníků). 

 
Jak jste si mohl všimnout, NIKDE se nevyskytuje Váš státní příspěvek do obecního rozpočtu, 

ale VŠUDE se vyskytují obcí vydělané peníze na pokrytí našich závazků, které my plníme, a Va-
šich povinností, které Vy zanedbáváte! 

 
Proto nemůžete postavit proti zátěži rozložené v čase pouze příjmy ze státního příspěvku 

přerozdělených daní. Tento Váš příspěvek pomalu nestačí ani na plnění povinností, které stát na 
obec klade, jak bylo již rozvedeno. Myslíte si, že by nějaká banka nebo fond půjčili peníze malé 
obci na jištění rozpočtem? Obec vždy jistí půjčky svými příjmy mimo základní rozpočet a majet-
kem, který nabyla svým investičním hospodařením. 

 
Velmi neseriózní a v civilizovaném světě žalovatelná je skutečnost, že poškozujete naši obec 

vykonstruovaným ukazatelem dluhové služby při procesu vyhodnocování žádostí o finanční pro-
středky z fondů EU, státního, krajského nebo soukromého sektoru a následně rozesíláte dopis 
s dotazem, jak to vlastně je a hodláte „provádět komplexní zhodnocení zadluženosti obce“. 

 
Vážený pane ministře, opětovně Vám nabízím konzultace při rozkrývání problémů českého 

venkova bez filtru úřednického šimla a žádám Vás o okamžitou nápravu při výpočtu ukazatele 
dluhové služby a pozastavení jeho účinnost do doby, než bude zpracován funkční formulář. 

 
 
S pozdravem 

 
 
 
 

Ing. Petr  P á v e k 
starosta 

 
 
Přílohy: 3 listy celkem (závazky / příjmy, příjmy ze státního rozpočtu apod., majetek) 
 
 
PS: V souladu s usnesením zastupitelstva obce podáváme k orgánům činným v trestním řízení podnět k prošetření 

možného spáchání trestných činů „Maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti“ podle § 159 a „Šíření poplašné 
zprávy“ podle § 199 Zákona č. 140/1961 Sb. (Trestního zákona) proti neznámému pachateli z Ministerstva financí 
ČR. 

 
Tímto odpovídám i na Vaši poslední otázku, „co s tím obec hodlá dělat?“ …. 


