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7 Změny institucionálního rámce pro realizaci 
fiskální politiky 

V roce 2004 byl v České republice zahájen proces reformních kroků, které do rozpočtového 
procesu přinesly střednědobý horizont a opatření usilující o zvýšení motivace rozpočtových 
jednotek k efektivnějšímu vynakládání veřejných zdrojů. Právní a institucionální rámec 
reformy veřejných financí vytvořil podmínky pro naplňování cílů fiskální konsolidace a 
zvýšení transparentnosti veřejných financí. Postupně dochází k jeho dalšímu zkvalitňování, 
které reflektuje aktuální problémy veřejných financí.  

7.1 Změny rozpočtové legislativy 

Rezervní fondy 

Ke zvýšení hospodárnosti vynakládání veřejných zdrojů mělo přispět zavedení neomezených 
převodů uspořených rozpočtovaných prostředků do rezervních fondů rozpočtových jednotek. 
Od konce roku 2004 tak mohou jednotky státního rozpočtu čerpat rozpočtované výdaje nejen 
do závěru roku, pro který byly rozpočtovány, ale i v dalším období. Rozdíl mezi upraveným 
rozpočtem výdajů na každý rok a skutečnými výdaji daného roku je převáděn do rezervních 
fondů, které následně mohou být v dalších letech použity nad rámec rozpočtovaných výdajů. 

Současný způsob zapojování tzv. uspořených prostředků z rezervních fondů je prováděn tak, 
že v roce, kdy jsou tyto prostředky uspořeny, dochází ke zhoršení hospodaření státního 
rozpočtu, a to díky převodům do rezervních fondů rozpočtových jednotek realizovaných 
prostřednictvím výdajů.V roce čerpání pak jsou tyto prostředky z rezervních fondů převedeny 
do příjmů a zároveň prostřednictvím výdajů spotřebovány, tj. není ovlivněno saldo státního 
rozpočtu. Za současného stavu jsou uměle navyšovány výdaje v rozpočtovém roce a příjmy 
v roce, kdy je výdaj realizován, čímž dochází i ke zkreslení salda státního rozpočtu 
vykazovaného v národní metodice.  

Od začátku roku 2008 dochází k odstranění tohoto zkreslování hospodaření státního rozpočtu. 
Schválená opatření povedou ke snížení výdajů, které jsou ve druhé polovině prosince 
rozpočtovými jednotkami převáděny do rezervních fondů. Nově k těmto reálným převodům 
nebude docházet, místo nich budou na základě uspořených prostředků vznikat nároky na 
výdaje příštích let. Tyto nároky již nebudou v roce čerpání kryty převody z rezervních fondů, 
čímž dojde k nižší potřebě emise státních dluhopisů a díky tomu k úsporám vyplývajícím 
z nižších nákladů dluhové služby, ke kterým při deficitním hospodaření rozpočtu docházelo.  

Alokované výdaje převáděné do rezervních fondů jsou nově členěny na tzv. profilující, mezi 
které patří např. výdaje spolufinancované z rozpočtu EU, výdaje na výzkum a vývoj či výdaje 
na investiční programy, a ostatní tzv. neprofilující, které představují zanedbatelnou část 
převáděných výdajů. Obecně mohou rozpočtové jednotky používat převáděné profilující 
výdaje pouze v souladu s původním účelem. V případě masivního zapojování 
nespotřebovaných výdajů je vláda rozpočtovou legislativou zmocněna k jejich omezení. 
Rozpočtové jednotky povedou evidenci o stavu a pohybu nároků z uspořených výdajů.  

Protože uspořené prostředky převáděné do rezervních fondů byly doposud každoročně vyšší 
než výdaje z nich pak provedené, docházelo ke značnému nárůstu jejich objemu. Rozpočtové 
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jednotky doposud mohly tyto výdaje používat ke krytí svých dodatečných výdajů, což 
způsobovalo ve svém důsledku obtížnou predikovatelnost jejich dopadů do konečného 
výsledku hospodaření.  

Tabulka 7.1: Převody z a do rezervních fondů 
Rok Rok Rok Rok
2004 2005 2006 2007(1)

Převody z RF a FSZ (snížení příjmů SR) 4 325 43 676 46 892 54 900
Převody do RF a FSZ (snížení výdajů SR) 29 038 68 936 57 090 46 162
Zlepšení salda (+), zhoršení (-) 24 713 25 260 10 198 -8 738
Stav RF a FSZ ke konci roku 32 337 58 584 70 232 61 494

v mil. Kč

 
(1) Odhad 

Kromě výše uvedených opatření platných od začátku roku 2008 byly vládou realizovány 
kroky k odstranění tohoto problému již v roce 2007. Byla přijata usnesení vlády, která pro rok 
2007 stanovila maximální možnou výši použití rezervních fondů (mimo čerpání prostředků 
určených na předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU, investičních 
programů, odstraňování povodňových škod, sociální dávky) a současně byla část prostředků 
rezervních fondů použita na posílení výdajů kapitol ministerstev obrany, zdravotnictví a 
dopravy. Tato opatření plně neodstranila možnost převodů z a do rezervních fondů, nicméně 
vedla k částečné redukci objemu rezervních fondů. Současně tím dojde k dílčímu usnadnění 
při stanovování reálných fiskálních cílů. V metodice ESA95 nejsou uspořené prostředky 
z minulých let zapojené z rezervních fondů pokládány za příjem a převody do rezervních 
fondů za realizovaný výdaj. Výdaje realizované z těchto prostředků se zato do výdajů daného 
roku počítají.  

7.2 Ukončení činnosti České konsolidační agentury 

Vláda nadále pokračuje v postupné integraci a rušení tzv. mimorozpočtových institucí, které 
v devadesátých letech představovaly jeden z hlavních zdrojů fiskálních rizik a často také 
výraznou měrou snižovaly transparentnost celkového fungování veřejných financí. 

Ke konci roku 2007 ze zákona zanikne jedna z největších transformačních institucí, Česká 
konsolidační agentura (dále jen ČKA), jejíž působení bylo spojeno s řešením řady úkolů 
vyplývajících z procesu transformace. Její činnost bude ukončena bez likvidace. Právním 
nástupcem ČKA se stane stát zastoupený Ministerstvem financí ČR, na který ke dni jejího 
zániku přecházejí práva a závazky Agentury.  

Portfolio ČKA bude rozděleno podle kvality obsažených aktiv do tří skupin. Aktiva s tzv. 
strategickým zájmem státu a tzv. zbytkové jmění ČKA budou převedena na Ministerstvo 
financí. Nekvalitní aktiva pak budou převedena na dceřinou společnost ČKA – SPV, která 
bude ještě do konce roku 2007 prodána. ČKA před svým zánikem zpracuje podrobnou 
informaci o hospodaření za celé období svého fungovaní a předloží tuto souhrnnou informaci 
vládě. 

7.3 Zjednodušení systému daňové správy 

K zefektivnění systému daňové správy by měl napomoci návrh postupu sloučení výběru daní, 
cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění, který vzala na vědomí vláda. Postupně by mělo 
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dojít ke sloučení orgánů daňové a celní správy pro oblast výběru daní a cel, a to s platností od 
1. ledna 2010. V dalších fázích tohoto projektu se uvažuje i se sjednocením výběru sociálního 
a zdravotního pojištění. Těmito kroky by mělo dojít k výraznému snížení administrativní 
zátěže u plátců daní a pojistného, kteří by jednali pouze s jedinou autoritou. Realizací výše 
zmíněných opatření dojde k harmonizaci právní úpravy, organizační struktury, způsobu 
financování i informačních systémů u výběru daní a cel. 

Jako opatření vedoucí ke snižování administrativní zátěže bylo schváleno zrušení povinnosti 
používat pokladny s fiskální pamětí a další související povinnosti.. Ke snížení administrativní 
zátěže a k posílení právní jistoty podnikatelů rovněž přispěje rozšíření institutu závazného 
posouzení (tzv. editační povinnost). 


