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7 Změny institucionálního rámce fiskální 
politiky 

7.1 Chystané změny v daňové oblasti 
Vláda ČR koncem roku 2008 schválila Projekt vytvoření jednoho inkasního místa pro příjmy 
veřejných rozpočtů neboli tzv. projekt JIM. Návazně bylo vládou ČR rozhodnuto připravit 
koncepční návrh harmonizace daní a pojistného.  

Projekt JIM předpokládá vytvoření jednoho výběrného místa pro daně, cla a veřejnoprávní 
pojistné. Projekt by měl být realizován v několika časových fázích s tím, že prvním krokem 
by mělo být vytvoření samostatné daňové správy jako soustavy orgánů v čele s generálním 
ředitelstvím podřízeným Ministerstvu financí, která by postupně přebírala další inkasní 
funkce. Cílového stavu by mělo být dosaženo již v roce 2014. 

Cílem připravovaného koncepčního návrhu harmonizace daní a pojistného je zajistit zejména 
snížení administrativních nákladů, a to přímých u správců těchto odvodů i nepřímých 
u poplatníků a plátců, dále pak snížení složitosti stávajícího systému a zvýšení jeho 
srozumitelnosti pro všechny uvedené subjekty. Harmonizací dojde ke sjednocení přístupu 
k vymezení osoby poplatníka a základu pro vyměření, rozhodného období, termínu splatnosti, 
sankčních přístupů a prováděných kontrol. Předpokládá se také eliminace rozdílných 
výkladových přístupů spojených se současnou roztříštěností této problematiky do resortu 
financí, práce a sociálních věcí a zdravotnictví a dalších resortů, které mají ve správě výběr 
pojistného na sociální zabezpečení. Tento projekt úzce souvisí se zmiňovaným projektem 
JIM, s nímž bude souběžně realizován. 

7.2 Státní pokladna 

Základním cílem zaváděného Integrovaného informačního systému Státní pokladny je 
vytvoření efektivního a transparentního nástroje pro řízení veřejných financí umožňujícího 
postupné snižování deficitu vládního sektoru a zajištění dlouhodobě udržitelného vývoje jeho 
hospodaření. Činnost státní pokladny spočívá v adresném plánování, evidenci a realizaci 
příjmů a výdajů státu, investičním, neinvestičním i finančním účtování o jeho majetku, 
okamžitém účetním zachycení jakéhokoli pohybu při nakládání s aktivy a pasivy státu, 
zavedení automatizovaných finančních a řídících kontrol při vynakládání prostředků státního 
rozpočtu a dále ve výkaznictví o hospodaření státu. 

Vytvoření státní pokladny by mělo probíhat jako kombinace prvků centralizované kontroly 
a decentralizovaného výkonu práv a odpovědnosti. Dojde k vytvoření systému, který na 
centrální úrovni poskytne přesné informace o celkovém vývoji hospodaření státu, a to při 
zachování výkonu a odpovědnosti za operace s veřejnými prostředky na příslušné úrovni 
vlády. Toto vše bude probíhat plně automatizovaně a v reálném čase. Sjednocené účetnictví, 
rozpočtový informační systém poskytující informace pro rozpočtový management a finanční 
řízení v reálném čase, které tento systém umožní, přispěje ke snížení nákladů dluhové služby 
a administrativní zátěže účetních jednotek. Vedle těchto přímých úspor připravovaný systém 
státní pokladny povede k zefektivnění veřejných výdajů. 

Český systém státní pokladny lze charakterizovat následujícím souborem hlavních činností: 
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 finanční a rozpočtové plánování (programování veřejných výdajů), 
 realizace rozpočtu, 
 centrální systém účetních informací státu, 
 řízení likvidity a dluhu, 
 finanční a řídící kontrola (ex-ante a ex-post), 
 centrální zpracování statistických výkazů a finančních analýz, 
 platební styk a realizace jediného účtu státu. 

Projekt integrovaného informačního systému státní pokladny je rozdělen do čtyř funkčních 
fází. V první fázi dojde k zprovoznění centrálního systému účetních informací státu a spuštění 
ekonomického informačního systému. Pilotní provoz těchto funkcí probíhá u organizační 
složky státu Úřad vlády. Provoz první fáze projektu bude zahájen na začátku roku 2010. 
Těžiště druhé fáze projektu bude soustředěno na přípravu a sestavení rozpočtu, přičemž 
k jejímu spuštění dojde v dubnu 2010. Začátkem roku 2011 pak bude zahájena třetí fáze 
projektu věnovaná realizaci rozpočtu. Rok poté bude následovat čtvrtá fáze spočívající 
v propojení systému státní pokladny s funkcí platebního styku. 


