
Vážení občané našich 
obcí a měst,

TOP 09 podporuje všechny kraje a oblasti a jsme 
rádi, že na naší straně jsou stovky starostů z celé 
země. Usilujeme o srovnatelnou kvalitu života ve 
městech a obcích a podařilo se nám odstranit 
znevýhodnění venkova díky novele zákona o roz-
počtovém určení daní. 

Velmi si vážím podpory starostek a starostů a vyni-
kajících osobností ve všech krajích naší země, kteří 
kandidují za TOP 09 a podporují náš program. 

Chtěl bych Vás závěrem poprosit, abyste se za-
mysleli nad dalším směřováním naší země a přišli 
25. a 26. října k parlamentním volbám. Je jen a jen 
na Vás, koho zvolíte. Jděte ale, prosím, k těmto 
volbám s maximální odpovědností. 

Starostové díky TOP O9 odstranili 
diskriminaci obcí a měst

Starostové se podle všech výzkumů veřejného  
mínění těší vysoké důvěře veřejnosti. Občané na 
jejich práci vidí a každodenně ji mohou kontrolo-
vat. TOP 09 jako jediná strana vyřešila nesprave-
dlnost ve financování obcí a měst a podporovala 
silnější postavení obcí, měst a krajů. Na kandidát-
kách TOP 09 najdete po celé zemi více než  
200 úspěšných komunálních politiků s podporou  
v místě, kde působí. Uvědomujeme si stejně jako 
mnoho občanů, že naše země stojí na rozcestí.  
Na rozdíl od ostatních stran ale víme, kam jdeme. 

Přijďte 25. a 26. října k volbám

VÍME, 
CO CHCEME 

Karel Schwarzenberg
předseda TOP 09

Petr Gazdík
předseda hnutí Starostové a nezávislí



Meziroční nárůst výnosu 

Odvod z loterií       

Daň z nemovitosti 

DPFO z přiznání, 30 % 

Recese 

Vliv nového zákona, který prosadila  

TOP 09 s podporou Starostů

Silnější obce a menší stát
Změna zákona, kterou prosadila TOP 09 s podporou Starostů, posílila příjmy všech obcí a měst na 
úkor státu. Více peněz vybraných od občanů a firem zůstalo v jejich městech a obcích a o jejich užití už 
rozhodují přímo volená zastupitelstva. To je dobrá zpráva pro všechny, kteří si přejí co nejmenší daňové 
odvody a efektivní stát. 
TOP 09 také prosadila změny v regulaci loterií, dala více pravomocí obcím v boji s hazardním průmyslem 
a odblokováním historického majetku církví umožnila územní rozvoj stovkám obcí, které dvacet let 
nemohly plánovat svůj rozvoj. 

Rodina – obec – stát 
V tomto pořadí a v tomto významu vidíme uspořádání klíčových institucí. Obce by na sebe měly převzít 
nejen více kompetencí, ale také odpovídající zvýšený podíl zodpovědnosti. Samotní voliči by pak měli 
být tím nejlepším „hlídacím psem demokracie“. Hlídají si přece své odevzdané daně. Stát a politici by jim 
v tom neměli překážet. 

DražšÍ a VětšÍ stát, 
nEbO bOHatšÍ  
a silnějšÍ ObCE?
Prosadili jsme pravidla, která posilují obce a města

TOP 09 a Starostové prosadili zákon, který přinesl téměř všem obcím a městům více 
peněz na jejich rozvoj – již letos v řádech statisíců až milionů korun (podle velikosti 
obce). Tyto prostředky chceme pod dohledem veřejnosti investovat tak, abychom  
zabránili vylidňování menších obcí, abychom motivovali mladé lidi zůstat v regionu  
a vychovávat zde děti. Budeme dál zlepšovat síť veřejných služeb v regionech,  
zachování škol, školek, pošt, zdravotní péče a přiměřené dopravní obslužnosti.
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Znaménko minus znamená odečtení  
pro zjištění vlivu samotné novely RUD.

Daňové příjmy obcí a měst
Leden–červenec 2012 / 75,9 mld. Kč  
Leden–červenec 2013 / 82,6 mld. Kč

Srovnání daňových příjmů obcí za leden až červenec 
2012 a za stejné období 2013, více než +7 miliard ve 
prospěch obcí a měst. Za celý rok 2013 lze očekávat 
navýšení jejich příjmů o +12 miliard. To už na rozvoji 
regionů bude vidět!

Čísla o podpoře TOP 09 ve prospěch regionů


