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Milí přátelé, vážené starostky, vážení starostové,
je druhá adventní neděle, blíží se vánoční svátky a máme za sebou čtvrtý den od rozvolnění
opatření. Otevřely se prodejny, restaurace a další služby, ale také galerie, muzea nebo zoologické
zahrady. Lidé se vrátili do obchodů a hospod a naší zemí prošel Mikuláš s anděly a čerty. A já vám
píši už osmnáctý dopis, od jara, kdy naši zemi ochromila pandemie.
Aktuální čísla statistiků o pandemii nejsou nijak optimistická, reprodukční číslo se v posledních
dnech dostalo znovu přes 1 a to signalizuje růst počtu nemocných. Systém PES ukazuje čtvrtý
stupeň, dobrá zpráva je pomalý pokles lidí hospitalizovaných v nemocnicích. V pátek by měl
skončit nouzový stav, ale lze očekávat jeho prodloužení, ostatně co jiného lze dělat v situaci, kdy
velká část lidí vytěsňuje koronavirus mimo svoji mysl a svoje životy. Vlastně se tomu nelze divit,
trvání omezení je dlouhé a perspektiva konce opatření nejistá. Čeká nás nejspíš ještě dlouhá doba k
návratu do normálního života.
Celý svět, a taky Česko a my všichni, čeká na vakcínu. Bez ní se šíření viru v populaci zastavit
nepodaří. Popírači existence Covidu, odpůrci nošení roušek a příznivci konspiračních teorií mají
nový cíl. A tím je vakcína a očkování. Vývoj, který provádí řada světových farmaceutických
společností, dává naději, že vakcína bude k dispozici v prvním čtvrtletí příštího roku. Jsem rád, že
se k nutnosti očkování přihlásila anglická královna Alžběta druhá, snad se přidají také autority
českého veřejného života.
V Česku zatím trénujeme logistiku na dobrovolném testování pedagogů a veřejnosti. Systém
nastartoval v pátek a má celou řadu porodních bolestí, především spojených s tím, že se krize už od
jara řídí prohlášeními na tiskových konferencích a teprve potom se řeší, jak to rozumně zařídit.
V senátu se rodí kompromisní podoba daňového balíčku, která uspokojí premiéra, občanské
demokraty ve sněmovně a poslance za SPD. Pro rozpočet obcí, měst a krajů je dobrou zprávou
skutečnost, že návrh obsahuje zvýšení podílu obcí a krajů na sdílených daních. Výše kompenzace je
pro kraje 80 % z propadu příjmů, pro obce jen 60 % z propadu, který způsobí upravený balíček.
Osobně považuji procentuální rozdíl za nesmyslný a hlavně neodůvodněný. Argumentace tím, že
obce a města získaly v letošním roce mimořádnou kompenzaci 1250 korun na obyvatele a kraje,
kulhá na obě nohy. Asociace krajů totiž v květnu souhlasila s tím, že místo kompenzace do rozpočtu
získají kraje peníze na rekonstrukce silnic. Sice jsme s tímto řešením nesouhlasili, byly to totiž
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stejné peníze, které krajům Vláda slíbila už v roce 2019, ale většina bývalých kolegyň a kolegů byla
pro. Tak uvidíme, jak tato předvánoční taškařice skončí. Stále si stojím za názorem, že nejlepší
daňový balíček pro naši zemi by proto byl žádný daňový balíček.
Minulý týden bylo zvoleno nové vedení Asociace krajů a v kalendáři paní ministryně Schillerové se
snad konečně najde termín na společné jednání. Právě skutečnost, že se před schválením daňového
balíčku nekonalo žádné jednání se zástupci krajů, obcí a měst, v této situaci jen násobí nejistotu,
kterou všichni v době přípravy rozpočtů na rok 2021 prožíváme.
Chtěl bych vám všem poděkovat za práci a úsilí, které žádá současné situace a taky za nasazení při
přípravě na příští rok. Někdy jsem trochu smutný z toho, že se nenajde žádný člen vlády, který by
poděkoval lidem z obcí, měst a krajů za to, jak už od jara naplňují opatření, omezení a snaží se je
uvádět v život.
Mysleme na všechny, kteří v posledních týdnech přišli o někoho ze svých nejbližších, nebo
známých a taky na všechny, kteří se bojí o svoji práci, podnikání a živobytí a mají strach z toho, jak
se postarají o své rodiny.
Krásný a klidný adventní čas.
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