
 

7 Změny institucionálního rámce fiskální 
politiky 

7.1 Střednědobý horizont rozpočtového procesu 

V první polovině tohoto desetiletí uskutečnila ČR řadu reformních kroků, které do 
rozpočtového procesu vnesly střednědobý horizont. Bylo zavedeno střednědobé fiskální cílení 
a začaly se sestavovat střednědobé výdajové rámce (od roku 2004, podrobný popis viz minulé 
programy). To přispělo k formulování střednědobé výdajové politiky státního rozpočtu a 
státních fondů. Informaci o fungování těchto nástrojů vláda předkládá pravidelně při 
schvalování státního rozpočtu Poslanecké sněmovně Parlamentu společně s rozpočtovou 
dokumentací. 

Sestavování výdajových rámců tvoří dnes již nedílnou součást rozpočtové legislativy a 
obsahuje také povinnost vlády vysvětlit jejich případné nedodržení. Přesto byly v minulosti 
výdajové limity zvyšovány nad rámec zákonem povolených úprav. 

Souhrn reformních opatření uskutečňovaných od začátku roku 2008 sice neobsahuje kroky 
směřující k posílení závaznosti a vynutitelnosti fiskálních pravidel, nicméně explicitně 
deklaruje princip nepřekročitelnosti výdajových rámců jako jeden z hlavních fiskálních 
nástrojů pro fiskální konsolidaci. Dodržování výdajových rámců je silně závislé na veřejné 
kontrole a poskytovaných transparentních informacích. Ministerstvo financí proto pravidelně 
vyhodnocuje jejich dodržování ve své publikaci Fiskální výhled ČR.  

7.2 Rezervní fondy 

Od roku 2008 došlo k ukončení možnosti převodů neutracených prostředků do rezervních 
fondů. Tvorba rezerv a jejich čerpání rozpočtovými jednotkami ke krytí dodatečných výdajů 
výrazným způsobem zkreslovaly saldo vládního sektoru, což znesnadňovalo vytváření 
rozpočtové politiky a dodržování stanovených fiskálních cílů. Vlivem realizovaných 
hotovostních převodů dále docházelo k narušování efektivní dluhové politiky státu a 
neúměrnému nárůstu nákladů dluhové služby. 

Toto nahrazení hotovostních převodů do rezervních fondů nároky povede k efektivnějšímu 
financování deficitu státního rozpočtu. Dále pak přijatá novela rozpočtových pravidel vládě 
umožní na základě jejího rozhodnutí snížit výši vzniklých nároků. Nevyčerpané prostředky 
v rezervních fondech organizačních složek státu budou na konci roku 2008 tvořeny zejména 
zdroji určenými na výdaje spolufinancované z rozpočtu EU. 

7.3 Místní vládní instituce 

Vedle zmíněných opatření implementovaných v minulosti na úrovni centrální vlády je 
připravován nový postup pro monitorování a hodnocení hospodaření obcí a jimi zřízených 
příspěvkových organizací.  
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Subsektor místní vlády představuje významnou část sektoru vládních institucí. Přitom může 
stát zasahovat do hospodaření obcí jen velmi omezeným způsobem. Nový monitorovací 
postup bude probíhat na základě systému vzájemně provázaných indikátorů inspirovaných 
finanční analýzou používanou v podnikové sféře. Hlavní pozornost je věnována tzv. 
monitorujícím ukazatelům – věřitelskému riziku a celkové likviditě. Ty jsou doplněny 
souborem ukazatelů sloužících jako podpora pro objektivní hodnocení stavu hospodaření 
obcí. 

Pro monitorující ukazatele jsou vytvořeny intervaly indikující zvýšená rizika spojená 
s hospodařením obcí a jejich příspěvkových organizací. Obce, jejichž hospodaření bude 
shledáno jako neuspokojivé, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány 
o zdůvodnění. Seznam těchto obcí bude také zasílán příslušným vyšším uzemním 
samosprávným celkům. Informace o výsledku bude dále předkládána vládě. Všechny datové 
zdroje nezbytné pro výpočet těchto ukazatelů budou volně přístupné na internetových 
stránkách Ministerstva financí. Poprvé by měl být monitoring hospodaření jednotlivých obcí 
proveden za rok 2008.  

7.4 Transformační instituce a autonomní vládní agentury 

Po ukončení činnosti Fondu národního majetku a České konsolidační agentury byla v prvním 
čtvrtletí roku 2008 ukončena činnost společnosti Česká inkasní, která v minulosti realizovala 
například transformaci Československé obchodní banky. Jejím výhradním posláním byla 
deblokace nebonitních a nedobytných pohledávek a finanční restrukturalizace vybraných 
subjektů.  

V polovině roku 2008 vláda také schválila ukončení činnosti Státního fondu kultury České 
republiky, jehož činnost byla od počátku jeho existence omezena nedostatkem vlastních 
finančních zdrojů. Dochází tak k postupnému snižování fragmentace vládního sektoru a 
k postupnému rušení výdajových center s nedostatečnými vlastními zdroji financování své 
činnosti.  

7.5 Zjednodušení daňového systému 

Vedle postupného snižování daňové zátěže patří mezi hlavní cíle reformy veřejných financí 
zjednodušování daňového systému. Postupně by měl být sloučen výběr daní, cel a pojistného 
na veřejnoprávní pojištění.  

Stěžejní principy připravovaných změn vycházejí z doporučení a závěrů technické mise 
Světové banky uskutečněné v roce 2008. Mělo by dojít k vytvoření jednotné a integrované 
soustavy orgánů, která převezme současné  kompetence daňové a celní správy a rozšíří je o 
pravomoc k výběru povinného sociálního pojistného a příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a povinného zdravotního pojištění.  

Daňová a celní správa by současně měly projít výraznou modernizací. Cílovým stavem je 
sjednocení správy všech daní, cel a výběru veřejnoprávního pojistného do jedné instituce. 
Občanům by mělo napomoci sjednocení formulářů pro daňová přiznání a placení všech daní a 
pojistného na jeden účet. Vytvořen by také měl být specializovaný daňový a celní úřad pro 
velké a specifické daňové subjekty.  
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Sjednocení výběru daní, cel a pojistného do jednoho místa významně zjednoduší 
administrativu ve vztahu k daňovému poplatníkovi, sníží byrokratickou zátěž a zlepší vnímání 
povinných plateb. Výsledkem bude celkové zpřehlednění systému daní, cel a pojistného 
a zlepšení dostupnosti a zkvalitnění služeb pro veřejnost. Posílena by měla být také 
elektronická komunikace s klienty. To sníží přímé administrativní náklady spojené s výběrem 
daňových příjmů, a rovněž sníží nepřímé tzv. vyvolané administrativní náklady daňových 
poplatníků. Sloučení orgánů daňové a celní správy by mělo proběhnout od 1. ledna 2010 a 
výběru daní a pojistného na veřejnoprávní pojištění od 1. ledna 2012.  

7.6 Opatření pro regulaci a řízení fiskálních rizik 

K výraznému pokroku dochází v posledním období v oblasti budování metodické podpory 
v rámci procesu partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP). Ministerstvo financí 
zpracovalo a ve spolupráci s externími subjekty připravuje řadu metodických pokynů. Některé 
z nich již byly publikovány na jeho internetových stránkách (např. Zobrazení PPP projektů 
v dokumentaci státního rozpočtu, Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za 
peníze v projektech PPP, Řízení rizik v projektech PPP atd.). Řada dalších metodických 
podpůrných dokumentů je ve fázi zpracování.  

Dané metodické materiály jsou doprovázeny souborem seminářů a přednášek pro pracovníky 
odvětvových ministerstev i zástupce z vyšších územních samosprávných celků a významných 
municipalit.  

Ministerstvo financí také v rámci rozpočtové dokumentace státního rozpočtu začalo v zájmu 
maximální fiskální obezřetnosti a transparentnosti uvádět vyčíslení dlouhodobých fiskálních 
dopadů připravovaných pilotních projektů PPP (i doposud vládou neschválených) na 
hospodaření státního rozpočtu a státních fondů.  

7.7 Státní pokladna 

K lepšímu řízení veřejných financí a finančních rizik by měla přispět realizace vládou 
schváleného projektu státní pokladny. Cílem projektu je vytvoření integrovaného 
informačního plně automatizovaného systému, který bude zaměřen na podporu procesů a 
činností státní pokladny.  

Byl schválen harmonogram implementace s termínem provozu od roku 2010. V první fázi 
budou do systému zahrnuty organizační složky státu a příspěvkové organizace. Činnost státní 
pokladny bude spočívat v adresném plánování, evidenci a realizaci příjmů a výdajů státu; 
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. V současné době jsou již známy výsledky 
výběrového řízení, které vyhlásilo Ministerstvo financí na dva subsystémy integrovaného 
informačního systému státní pokladny. 
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7.8  Programové rozpočtování 

ČR dlouhodobě usiluje o zohlednění hlediska účelnosti a efektivnosti vynaložených výdajů do 
rozpočtového procesu s cílem přispět k jeho optimalizaci. K tomu by měly sloužit úpravy 
stávajícího systému programového financování reprodukce majetku a zavádění výkonově a 
cílově orientovaného rozpočtování u všech výdajů státního rozpočtu. Jeho součástí budou také 
kontrolní a hodnotící mechanismy.  

Rozpočtování prostřednictvím výdajových bloků bude založeno na jednoznačném stanovení 
cílů, kterých má být danými činnostmi dosaženo a které jsou měřitelné pomocí předem 
definovaných ukazatelů. Cíle budou stanovovány na rozpočtový rok a minimálně na další dva 
následující roky.  

V současné době jsou připravovány změny zákonných norem pro transformaci současného 
programového financování a pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu, které 
by měly nabýt účinnosti k 1. 1. 2009. Již v roce 2009 se předpokládá pilotní aplikace 
metodiky cílově orientovaného rozpočtování při sestavování rozpočtu u kapitoly Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy na určitý úsek regionálního školství. Tento příklad bude 
následně využit jako metodická pomůcka pro ostatní kapitoly státního rozpočtu. 
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