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Anotace 

V předložené práci je zpracován popis reformy stávajícího systému výběru daní, cel  

a pojistného na veřejnoprávní pojištění v ČR a jsou zde zhodnoceny rizika a přínosy této 

reformy. V první části jsou popsány důvody reorganizace, je popsán návrh reformy  

a mezinárodní zkušenosti. Následně je vysvětlen současný stav systému výběru daní, cel  

a pojistného v ČR. V další části je reforma zhodnocena, její rizika a přínosy a jsou popsány 

opoziční názory. Na závěr práce je doporučen uvážlivý postup při tak rozsáhlé reformě a je 

nastíněn alternativní návrh. 

Klí čová slova : sloučení výběru; daně, cla a pojistné; reforma daňové správy 

Summary 

This study describes reform of the contemporary system of tax, customs and social 

contributions collection in the Czech Republic. It evaluates reform’s risks and benefits. 

The first part contains reasons of reorganization, reform’s proposal and international 

expediencies. Subsequently the contemporary system of tax, customs and social 

contributions collection is elaborated. Further part of the study evaluates risks and benefits 

of the reform and indicates the opposite opinions. As a conclusion a perspective procedure 

during so extensive reform is recommended and an alternative proposal is outlined. 

Keywords : collection’s integration; tax, customs and social contributions, tax 

administration reform. 
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MF Ministerstvo financí 
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MZ Ministerstvo zdravotnictví 

NRA Národní finanční správa Bulharska 

OS Odborové svazy 

OSSZ Okresní správa sociálního zabezpečení 

OSVČ Osoby samostatně výdělečně činné 

PO  Právnické osoby 

SFÚ Speciální finanční úřad 

SP Sociální pojištění 

SZ Sociální zabezpečení 

ÚFDŘ Ústřední finanční a daňové ředitelství 

ÚFO Ústřední finanční orgány 

ÚP Územní pracoviště 

VZP Všeobecná zdravotní pojišťovna 

ZP Zdravotní pojišťovny 
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1 ÚVOD 

Vláda České republiky postupně chystá slučovat systémy výběru daní a sociálního 

a zdravotní pojištění. Dne 20.12.2006 byl Usnesením č. 1462/2002 schválen Záměr 

sloučení výběru daní, cel a pojistného na veřejnoprávní pojištění.  

Hlavními důvody vedoucí k připravované modernizaci daňové a celní správy jsou 

úspory nákladů na činnost jednotlivých úřadů, zvýšení vnitřní i vnější efektivity výběru 

daní a pojistného a zjednodušení placení daní a pojistného pro plátce. Ve stále více 

globalizovaném světě je kladen důraz na spolupráci mezi celními a daňovými orgány  

a orgány sociálního zabezpečení. Nedostatek spolupráce mezi těmito orgány pak vede 

k poklesu účelnosti, efektivnosti a i k poklesu vybraných příjmů. Sloučení výběru daní, cel 

a pojistného by mělo vést ke zjednodušení a racionalizaci správy daní a pojistného,  

ke snížení počtu míst pro jejich výběr, zamezit daňovým únikům a zvýšit motivaci 

k placení daní. Snížení počtu výběrčích orgánů, které mají oprávnění kontrolovat účty 

plátců daní, je též protikorupčním opatřením. Z dlouhodobého hlediska by pak 

připravovaná reforma měla vést ke zvyšování hospodářského růstu, zvyšování daňového 

výnosu a ke snižování nezaměstnanosti. 

Reforma systému výběru daní, cel a pojistného je rozdělena do dvou kroků, kdy 

prvním krokem je sloučení daňové a celní správy a druhým krokem je jedno společné 

místo pro výběr daně i sociálního pojištění. Konečný model by pak vypadal tak,  

že všechny odvody se budou provádět na jednom místě, jednom formuláři a jednou 

platbou. 

Motivem pro řešení této práce je charakterizovat připravovanou reformu systému 

výběru daní, cel a pojistného, popsat stávající systém výběru veřejných financí, naznačit 

jeho nedostatky a přínosy, uvést opoziční názory na tuto reformu, zhodnotit rizika  

a přínosy reformy a nastínit alternativní řešení. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

2.1 Integrace DS a CS 

Integrace DS a CS je přirozeným řešením, které by mělo přinést množství úspor  

a odstranění duplicit činností orgánů daňové a celní správy. S těmito přínosy by měla 

integrovaná DS a CS přinést zlepšení celé státní správy i z pohledu subjektů vůči nimž 

vykonává své kompetence, tj. fyzickým i právnickým osobám. Samotné rozdělení 

kompetencí ke správě daní mezi DS a CS jako dvou soustav orgánů je přirozeným zdrojem 

duplicit a nedostatečného využití potenciálu. Zároveň znamená vyšší počet výběrních míst, 

což znamená vyšší administrativní zátěž daňových subjektů. 

Cílem navrhovaných změn je vybudovat moderní daňovou a celní správu s vysokou 

efektivitou a produktivitou, která klade důraz na dobrovolné plnění finančních a jiných 

povinností vůči státu a vykazuje vysokou kvalitu služeb kompetentních a motivovaných 

daňových a celních úředníků, za existence vzájemné důvěry těchto úředníků a subjektů, 

vůči nimž daňová a celní správa vykonává své kompetence. [7] 

2.1.1 Důvody integrace DS a CS 

Vzhledem k poznatkům z dlouhodobého fungování DS a CS lze jmenovat možnosti 

zlepšení v následujících oblastech, které mají přímý vztah k organizačnímu uspořádání DS 

a CS a k definování jejich kompetencí : 

� „vnit řní efektivita“ - dosažení úspornějšího a kvalitnějšího fungování organizace 

samé 

� „vnější efektivita„ - zkvalitnění výkonu samotné státní správy ve vztahu ke správě 

daní a cel 

� snížení počtu výběrních míst veřejnoprávních příjmů, snižování administrativní 

zátěže a zvyšování „uživatelského“ komfortu FO i PO 

� zamezení daňovým a celním únikům 

� zprůhlednění systému správy daní a cel 
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Co se týče vnitřní efektivity, je třeba posílit možnosti DS určovat si interní 

strukturu, funkční organizaci a alokaci zdrojů v celé organizaci, čímž by se vytvořil 

efektivní systém hospodaření s majetkem státu, řízení lidských zdrojů, zajištění rozvoje 

vzdělávání zaměstnanců a zajištění efektivního využívání informačních technologií. 

Současný stav můžeme nazvat „roztříštěným“, kdy u DS existuje osm FŘ jako 

samostatných účetních jednotek, na rozdíl od CS, kde existuje GŘC jako jediná účetní 

jednotka. Tento stav by měl být nahrazen vytvořením jediné účetní jednotky pro celou DS. 

Také je třeba se zmínit o duplicitách či obdobných činnostech obou správ, které vedou 

k neefektivitě. Jedná se např. o tyto kompetence CS a FÚ : 

- vybírání a vymáhání peněžitých plnění uložených jinými orgány 

- vymáhání nedoplatků cel a daní 

- potvrzování bezdlužnosti 

- správa DPH  

- kontrolní působnost v některých oblastech  

Vstup ČR do EU znamenal výrazný zásah do kompetencí, struktury i činnosti CS. 

Součástí CS je i bezpečnostní sbor, jehož provoz klade vyšší nároky na státní rozpočet. Je 

důležité posoudit v rámci reformy, které kompetence a činnosti ze své povahy vyžadují 

výkon bezpečnostním sborem a které jsou převoditelné na „civilní“ úřady. Negativum 

současné právní úpravy spočívá v omezení trestněprávních oprávnění celních orgánů pouze 

na ty daňové trestné činy, které souvisí s daněmi spravovanými celními orgány. Tímto  

se vyjímá velký okruh trestných činů, které souvisejí s daněmi spravovanými DS, kdy DS 

nemá trestněprávní oprávnění. 

V rámci připravované reformy by měl vzniknout specializovaný FÚ pro výkon 

daňové kontroly u velkých a specifických daňových subjektů. S tímto uspořádáním mají 

zkušenosti ve většině států EU. Vytvoření specializovaného FÚ v ČR představuje možnost 

výrazného zkvalitnění výkonu daňové kontroly a omezení daňových úniků. 

Současná právní úprava dovoluje fungování DS a CS asymetricky vzhledem 

k následujícímu : 

1) DS – existence ÚFO a MF jako ústředního orgánu, uvnitř něhož existuje ÚFDŘ. 

ÚFDŘ je organizační součástí MF a zabezpečuje výkon DS. Uvedené znamená,  



Petra Lecjaksová : Sloučení výběru daní, cel a pojistného v ČR 

2009  4  

že DS nemá potřebnou míru samostatnosti, která by umožnila zvýšení nezávislosti 

fungování daňových orgánů 

2) CS – v minulosti bylo vyčleněno GŘC z MF a vytvořena CS jako soustava orgánů 

podřízená MF, což znamená určitou nezávislost fungování orgánů CS 

Nedostatek současné právní úpravy též tkví v nutnosti zřizování pracovišť FÚ 

cestou vyhlášky MF, což neodpovídá charakteru pracovišť jako vnitřních organizačních 

jednotek příslušného správního orgánu. Útvary je každý orgán oprávněn zřizovat sám 

svým vnitřním aktem řízení, s čímž zřizování pracovišť FÚ cestou vyhlášky výrazně 

koliduje. [7] 

Počet systemizovaných míst je ovlivněn též právem podávat podání (zejména 

daňová přiznání v papírové podobě) a následná nutnost jejich ručního převodu  

do elektronické podoby. Zde je možnost, změnou zákonných ustanovení, zavést povinnost 

podávat daňová přiznání elektronicky alespoň pro některé daňové subjekty. Touto úpravou 

by bylo možno snížit počty systemizovaných míst. 

Integrace DS a CS by měla přinést následující konkrétní opatření :  

a) vyčlenění DS vně MF z důvodu větší transparentnosti a nezávislosti 

b) sjednocení správy všech daní do jediné soustavy orgánů a rozšíření trestněprávní 

kompetence těchto orgánů na trestné činy týkající s všech spravovaných daní 

c) sloučení výběru a vymáhání daní a cel do jediného místa v zájmu snížení 

administrativní zátěže poplatníků (včetně jednotného potvrzení o bezdlužnosti) 

d) snížení počtu zaměstnanců v rámci integrované soustavy o 16 % spojené s redukcí 

počtu příslušníků bezpečnostního sboru 

e) odstranění duplicitního výkonu kompetencí 

f) nahrazení osmi samostatných účetních jednotek v rámci DS jedinou účetní 

jednotkou pro celou integrovanou soustavu DS a CS 

g) vytvoření Specializovaného FÚ [7] 
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2.1.2 Organizace nov ě vytvo řené FCS 

Ústředním orgánem státní správy pro daně a cla bude MF. FCS bude zřízena jako 

soustava správních úřadů, která bude podřízena MF. FCS bude tvořit  viz. Obrázek č. 1: 

� generální finanční a celní ředitelství (podřízenost MF) 

� daňová správa, která bude tvořena 8 finančními ředitelstvími (podřízenost GFCŘ), 

93 finančními úřady (podřízenost FŘ) se 106 pobočkami a jedním Specializovaným 

FÚ (podřízenost GFCŘ) s 8 pobočkami  

� celní správa, která bude tvořena Ředitelstvím CS (podřízenost GFCŘ) a 9 

inspektoráty CS  (podřízenost ŘCS) s 30 – 50 pobočkami 

Obrázek č. 1- Organizační schéma nově vytvořené FCS 

DAŇOVÁ SPRÁVA CELNÍ SPRÁVA  
 

MF 

GFCŘ 

Ředitelství CS 
1 

Inspektoráty CS 

9 

Pobočky CS 
30 - 50 

Pobočky 
8 

SFÚ 
1 

Pobočky 
106 

FÚ 
93 

FŘ 
8 
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GFCŘ bude správním úřadem s celostátní působností podřízeným MF a bude řídit 

FCS. V čele GFCŘ bude generální ředitel, který bude za činnost úřadu odpovídat 

ministrovi financí. Bude jmenován a odvoláván vládou na návrh ministra financí. 

Generální ředitel bude oprávněn interním aktem zřídit pobočky FÚ a pobočky inspektorátů 

CS jako jejich vnitřní organizační jednotky. Generálního ředitele GFCŘ bude zastupovat 

zástupce generálního ředitele, kterého bude jmenovat a odvolávat ministr financí. GFCŘ 

bude organizační složkou státu a účetní jednotkou. Sídlem GFCŘ bude Praha. 

FŘ a FÚ budou správními úřady s lokální působností a budou zabezpečovat výkon 

správy daní a další úkoly stanovené zákonem. Budou organizačními složkami státu, ale 

nebudou účetními jednotkami. Pro účely hospodaření s majetkem státu budou mít FŘ a FÚ 

postavení vnitřních organizačních jednotek. FŘ bude řídit ředitel, který bude za činnost 

úřadu odpovídat generálnímu řediteli. Ředitel FŘ bude zastupován svým zástupcem a jak 

ředitele tak jeho zástupce bude jmenovat a odvolávat generální ředitel. FÚ bude řídit také 

ředitel, který bude za činnost úřadu odpovídat řediteli FŘ. Ředitel FÚ bude zastupován 

svým zástupcem a oba bude jmenovat i odvolávat generální ředitel na návrh ředitele FŘ. 

CS bude vytvořena jako ozbrojený bezpečnostní sbor, v jehož čele bude stát 

generální ředitel. V rámci CS budou působit příslušníci ve služebním poměru a občanští 

zaměstnanci v pracovním poměru. Generální ředitel bude příslušníkem CS jako 

bezpečnostního sboru, kdy toto postavení nabude bez dalších podmínek automaticky 

jmenováním do funkce generálního ředitele FCS. Ředitelství CS bude správním úřadem 

podřízeným GFCŘ a bude ho řídit ředitel, který bude za jeho činnost odpovídat 

generálnímu řediteli. Ředitel ředitelství CS bude mít svého zástupce, kdy oba bude 

jmenovat a odvolávat generální ředitel. Inspektoráty CS budou správními úřady 

s regionální působností. Bude je řídit ředitel inspektorátu, který bude za činnost úřadu 

odpovídat řediteli ředitelství CS. Ředitele inspektorátu bude zastupovat jeho zástupce a oba 

bude jmenovat a odvolávat generální ředitel. Ředitelství CS a inspektoráty CS budou 

organizačními složkami státu, ale nebudou účetními jednotkami. Pro účely hospodaření 

s majetkem státu budou mít postavení vnitřních organizačních jednotek GFCŘ.  

Všechny orgány FCS budou ve stanoveném rozsahu správci daně a celními orgány. 

[7] 
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2.1.3 Mezinárodní zkušenosti s integrací DS a CS 

Spolupráce mezi CS a DS může nabývat různých forem a uskutečňovat se na 

různých úrovních integrace. Bez ohledu na úroveň integrace je ve většině moderních 

finančních orgánů běžná intenzivní spolupráce mezi celními a daňovými orgány. Většina 

funkcí je úzce koordinována a centrálně monitorována. Informační systémy daňových  

a celních orgánů jsou vzájemně propojeny, aby bylo usnadněno vyhledávání informací  

bez nutnosti využívat účelové a zdlouhavé procesy schvalování.  

Snaha zvýšit účelnost a efektivnost je hlavní motivací pro slučování. V Dánsku, 

Kanadě, Lotyšsku či Nizozemsku měly před sloučením daně a cla samostatné hierarchické 

struktury, nezávislé postavení a vlastní organizační strukturu, což vedlo k paradoxním 

situacím, kdy např. přeplatky na daních v jedné oblasti nemohly být použity k vyrovnání 

dlužných daní v jiné oblasti. V Dánsku začal proces slučování v roce 1990, v Kanadě 

v roce 1992 a v Nizozemsku probíhal v letech 1987 – 1992. Samotný proces integrace 

neprobíhal vždy jednoduše nebo hladce. Vždy trval 6 až 10 let a slučování narazila  

na obtíže zejména v personálních otázkách. 

Ve Francii působí celní a daňové orgány jako samostatné agentury. V roce 2003 

byla vytvořena mezirezortní struktura s názvem GIR. Ta se skládá se zástupců policie, 

četnictva, celních a daňových orgánů. GIR byla založena zejména z následujících důvodů : 

1) jediný orgán často neměl ucelený soubor pravomocí pro vyšetřování 

případu 

2) finanční tresty byly pružnější a měly větší odrazující účinek než formálnější 

soudní proces 

3) významné trestné činy nebyly v plném rozsahu sledovány z hlediska 

daňového práva, což vedlo k velkým daňovým únikům. 

GIR sdružuje veškeré právní a zpravodajské zdroje a ten orgán, který je v dané 

situaci v nejlepším postavení, je požádán, aby vedl vyšetřování . [8] 

I když uvedené příklady potvrzují, že integrace DS a CS má ve své základní 

myšlence podstatný význam, zároveň je důležitá skutečnost, že zahraniční zkušenosti jsou 

nepřenosné vzhledem k výrazným místním specifikům jednotlivých zemí. 
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Tabulka č. 1 : Institucionální uspořádání centra daňových správ (2006) 

Země Typ úřadu 
Vybírá většinu 

pojistného 

Vykovává celní 

správu 

Vykonává i 

nedaňové úkoly 

ČR 
Jedno 

ředitelství MF 
ne ne ano 

Francie 
Více ředitelství 

MF 
ne ne ano 

Kanada 

Sjednocený, 

kvazi-nezávislý 

úřad 

ano ne ano 

Lotyšsko 

Sjednocený, 

kvazi-nezávislý 

úřad 

ne ne ne 

Maďarsko Jedno ředitelství ano ne ano 

Německo 
Více ředitelství 

MF 
ne ne ano 

Slovensko 

Sjednocený, 

kvazi-nezávislý 

úřad 

ne ne ano 

2.1.4 Specializovaný FÚ 

Specializované úřady pro velké a specifické daňové subjekty jsou celoevropským 

trendem, vzhledem k tomu, že daňové příjmy z těchto velkých subjektů tvoří ve vyspělých 

zemích 30 – 50 % celkových fiskálních příjmů. Ve většině případů se jedná o nadnárodní 

společnosti, kdy pro kontrolu těchto daňových subjektů je nutné vyčlenit vysoce 

kvalifikované týmy kontrolních pracovníků pod jedním koncepčním vedením. Dle 

zahraničních zkušeností jsou specializované FÚ přínosem i pro daňové subjekty, neboť jim 

je věnována kvalifikovaná „péče“ bez rizika konfliktů z důvodu neznalosti  

a nedostatečných zkušeností ze strany správců daně. Alespoň kontrola specifických 
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subjektů je v zahraničí soustředěna do specializovaných útvarů, které se vyznačují vysokou 

odborností, operativností a jednotností řízení. 

Velké daňové subjekty mají největší přínos do státního rozpočtu a současně 

rizikové subjekty se nejvíce podílí na daňových optimalizacích jak v oblasti šedé, tak černé 

ekonomiky. SFÚ zřízený v ČR by měl mít sídlo v Praze, bude podřízen GFCŘ a v rámci 

SFÚ bude možné zřídit operativní dislokovaná pracoviště. V čele bude stát ředitel SFÚ, 

kterého bude jmenovat generální ředitel. [7] Viz.Obrázek č. 2 

SFÚ bude kontrolovat uvedené subjekty : 

� Velké daňové subjekty – subjekty s obratem 1 mld. Kč, kdy v ČR je evidováno 1042 

těchto daňových subjektů 

� Finanční instituce – banky, pojišťovny, penzijní fondy, kdy v ČR je evidováno cca 

250 těchto institucí 

� Daňové subjekty zapojené ve významných řetězcích s rizikovými komoditami – 

mobilní telefony, počítačové komponenty, šrot, zlato 

� Daňové subjekty s problematikou převodních cen 

� V případě potřeby další určené daňové subjekty [7] 

41%

24%

16%

11%

8%

Obrat nad 1 mld. Obrat nad 2 mld. Obrat nad 3 mld Obrat nad 4 mld. Obrat nad 5 mld
 

Obrázek č. 2 – Počet daňových subjektů s ročním obratem 1 – 5 mld. Kč k 31.12.2005 [7] 
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2.2 Sloučení výb ěru daní, cel a pojistného 

Součástí vládou schváleného materiálu MF „Záměr sloučení výběru daní, cel  

a pojistného na veřejnoprávní pojištění“ je i návrh převedení kompetencí k výběru 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku 

na státní politiku zaměstnanosti na nově vzniklou soustavu orgánů. ČSSZ i ZP by zůstaly 

zachovány. 

Sloučení výběru daní, cel a pojistného by mělo přispět ke snížení celkových 

administrativních nákladů státu a zdravotních pojišťoven, které souvisí s výběrem  

a vymáháním daní a pojistného a též ke snížení zátěží u plátců. Zároveň by se sloučením 

měl zlepšit výběr daní a pojistného a zvýšit efektivita a účinnost kontrol a vymáhání 

nedoplatků. 

2.2.1 Cílový stav reformy 

Nutnou podmínkou snížení nákladů státu i poplatníků je plná integrace celého 

daňového procesu, což je registrace, vyměřování, výběr, kontrola a vymáhání. Vzhledem 

k tomu by měla existovat jedna procesní úprava výběru daní, cla, pojistného a poplatků. 

Do jednoho výběrného místa se soustředí výběr pojistného dalších nositelů 

pojištění, jako je Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo vnitra, 

dále výběr pojistného úrazového pojištění, dobrovolné nemocenské pojištění osob 

samostatně výdělečně činných a dobrovolného důchodového pojištění. 

Vyměřovací základy a dílčí daňové základy budou identicky vymezeny pro daň 

z příjmu FO i pro pojistné tak, aby se co nejvíce snížila administrativní zátěž plátců 

pojistného. Dále pro zjednodušení celého systému bude odstraněn či sjednocen minimální 

vyměřovací základ. 

K tomu aby byly naplněny cíle reformy, aby sloučení výběru pojistného mohlo 

fungovat, je nutné přebudovat stávající informační systém u všech dotčených institucí. 

Přebudování proběhne buď obměnou stávajících informačních systémů a vytvořením určité 

„nadstavby“ nad stávajícími systémy nebo vybudováním nového centrálního registru 

poplatníků daní a pojištěnců, tj. superregistru. Do databáze budou mít přístup jak ČSSZ  

a ostatní nositelé sociálního pojištění, tak zdravotní pojišťovny, přičemž bude muset být 

zajištěna bezpečnost dat a ochrana citlivých údajů.  
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Vybudovaný superregistr by měl obsahovat mimo všech údajů DS a CS i údaje  

o vyměřovacích základech všech zaměstnanců a potřebné informace o OSVČ a v případě 

zdravotního pojištění o osobách bez zdanitelných příjmů. Při návrhu superregistru je třeba 

zachovat provázanost se základními registry veřejné správy jako jsou evidence obyvatel, 

jednotný hospodářský registr, registr územní identifikace a nemovitostí. Nový informační 

systém by měl mít vazbu i na připravovaný registr dlužníků státu. 

V rámci reformy by byla systemizovaná místa z ČSSZ převedena na FCS, aby byla 

schopna vykonávat nové kompetence. Nemělo by tak dojít z titulu sloučení výběru daní  

a pojistného k navýšení počtu systemizovaných míst ve státní správě. Z hlediska 

zdravotního pojištění se nepočítá se snížením počtu zaměstnanců, neboť ZP budou nadále 

zajišťovat současné činnosti, které se týkají evidence pojištěnců. 

2.2.2 Příklad slou čení ve sv ětě 

V polovině roku 2003 zahájilo Bulharsko projekt reformy finanční správy z důvodu 

generální institucionální reorganizace, která by vedla k efektivní a účinné mobilizaci 

příjmů tak, aby se Bulharsko mohlo stát členem EU. V Bulharsku fungoval vyspělý Institut 

sociálního zabezpečení, Celní agentura a Generální daňový direktorát, který zaostával 

v oblasti procesů, postupů, systémů i technologií. Z tohoto důvodu byla v roce 2006 

vytvořena nová Národní finanční správa Bulharska, která má zodpovědnost za služby 

daňovým poplatníkům, registraci, vystavování certifikátů, zpracování daňových přiznání  

a plateb, audity, vybírání nedoplatků a všechny ostatní aktivity, které musí být zajištěny 

k tomu, aby daňový poplatníci plnili své povinnosti v oblasti daní a příspěvků na sociální 

zabezpečení. NRA se podařilo dosáhnout výrazných ročních výsledků a vytvářet takové 

podmínky, aby vláda mohla výrazným tempem snižovat daňové sazby a současně zvyšovat 

příjmy. Druhý rok činnosti NRA byl úspěšný a bylo dosaženo pozoruhodných výsledků. 

Plánované příjmy byly podstatně překročeny a daňové průzkumy ukazují, že pracovníci 

NRA i klienti, zejména velcí daňoví poplatníci, jsou spokojenější s profesionálním 

přístupem a poctivostí pracovníků správy.[9] 

Reforma v Bulharsku podpořila výrazná zlepšení v daňové politice a ve správě daní 

a díky ní se Bulharsko v letech 2006 – 2007 ve skupině celkem 178 zemí stalo jedním 

z předních reformátorů v oblasti daní. Snížila se zátěž daněmi a odvody na sociální 

zabezpečení a zjednodušil se proces placení daní. V roce 2007 byla sazba daně z příjmu 
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pro podniky  snížena z 15 na 10 % a sazby příspěvků na sociální zabezpečení  byly v letech 

2006 a 2007 sníženy o 7 %. Bulharsko nyní patří mezi přední státy EU pokud jde  

o snižování daňového zatížení podnikatelských subjektů a má jednu z nejnižších sazeb 

celkového zdanění, tj. 37 %, v EU. [9] 

2.3 Postup integrace 

Pro úspěšné sloučení správ příjmů je nutné splnit tyto podmínky : 

1) jasnou vizi cílů sloučení 

2) silnou politickou podporu 

3) pro-reformní manažery 

4) moderní organizaci správy příjmů 

V ČR jsou splněny pro úspěšnou integraci první tři podmínky. Moderní organizace 

správy příjmů není v současné době dosaženo, proto sloučení nese určitá rizika.  

� Rok 2010  - bude prvním rokem fungování sloučené DS a CS. V tomto roce bude 

vyhodnoceno fungování sloučené DS a CS a bude navržen postup pro omezení počtu 

výběru daní a pojistného. Materiál bude předložen vládě. Budou zpracovány věcné záměry 

zákonů a předpokládá se, že budou schváleny vládou. Následně budou vypracovány 

návrhy zákonů a současně se bude připravovat struktura nového informačního systému. 

Budou dány požadavky na provozní a mzdové náklady, které souvisí se změnou. 

� Rok 2011 – předpokládá se schválení zákonů Parlamentem ČR a prezidentem, 

implementace nového informačního systému a příprava podmínek pro start nového 

systému. Bude předvedena funkčnost a test nového informačního systému. V průběhu roku 

2011 bude vyhodnocen první krok, což je sloučení DS a CS a případně bude upraven 

cílový stav. Sloučení registrace, výběru, kontroly a vymáhání DPFO a pojistného  

a sloučení procesní úpravy do jednoho místa v rámci DS má proběhnout až po sloučení DS 

a CS. Před vyhodnocením sloučení DS a CS je možno o dalších krocích reformy uvažovat 

jen v obecné podobě.  

� Rok 2012 - spuštění nového systému [7] 
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3 ANALÝZA SOU ČASNÉHO STAVU 

Veřejné rozpočty jsou tvořeny státním rozpočtem a rozpočty mimorozpočtových 

fondů, rozpočty krajů a rozpočty obcí. Součástí veřejných rozpočtů je i systém veřejného 

zdravotního pojištění. Výběr hlavních příjmů veřejných rozpočtů v ČR provádí orgány 

daňové správy (MF, ÚFO), Celní správa ČR, orgány sociálního zabezpečení, zdravotní 

pojišťovny a obce. 

3.1 Daňová správa 

3.1.1 Organizace DS 

V ČR tvoří DS třístupňová soustava orgánů : 

1) Ministerstvo financí 

2) Finanční ředitelství 

3) Finanční úřady 

FŘ a FÚ tvoří tzv. územní finanční orgány. 

Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro daně a cla. Připravuje 

návrhy zákonů a jiných právních předpisů, které se týkají věcí patřících do působnosti MF. 

Zabývá se úkoly, které souvisejí se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem 

mezistátních styků a mezinárodní spolupráce. MF řídí FŘ a jejich prostřednictvím FÚ. MF 

vykonává např. tyto funkce : spravuje, snižuje a promíjí daně, ve vztahu k zahraničí činí 

opatření k zajištění vzájemnosti nebo odvetná opatření za účelem vzájemného vyrovnání 

zdanění a rozhoduje ve sporných případech o způsobu zdanění, vydává daňové tiskopisy, 

vede centrální evidenci dotací, vykonává kompetence související s loteriemi  

a jinými podobnými hrami, vykonává působnost při uplatňování, regulaci a kontrole cen aj. 

Územní finanční orgány byly vytvořeny v roce 1991. Jedná se o FŘ a FÚ. FŘ  

je celkem 8 a dohromady řídí 199 FÚ. Konkrétně se jedná o : 

- FŘ pro hlavní město Praha, pod které spadá 12 FÚ 

- FŘ v Praze – 25 FÚ 

- FŘ v Českých Budějovicích – 17 FÚ 
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- FŘ v Plzni – 21 FÚ 

- FŘ v Ústí nad Labem – 25 FÚ 

- FŘ v Hradci Králové – 25 FÚ 

- FŘ v Brně – 46 FÚ 

- FŘ v Ostravě – 28 FÚ [5] 

Dále je vyhláškou zřízeno 23 pracovišť FÚ. FŘ a FÚ jsou správními úřady, což 

znamená, že jsou oprávněny jménem státu vykonávat státní správu v oblasti své působnosti 

a též jsou organizačními složkami státu. FŘ jsou účetními jednotkami a jsou příslušné 

hospodařit s majetkem státu i za podřízené FÚ, které účetními jednotkami nejsou. [7]  

Viz. Obrázek č. 3 

3.1.2 Kompetence DS 

Klíčovou funkcí ÚFO je správa daní z příjmu fyzických osob a daní z příjmu 

právnických osob, správa DPH, kdy tuto daň spravuje paralelně CS, správa daně silniční, 

daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitosti, daně dědické a daně darovací. Dalšími 

funkcemi jsou např. převod výnosů daní, promíjení daní, ukládání pokut za porušení 

různých povinností stanovených zákonem, finanční kontrola, kontrola výkonu správy 

poplatků, kontrola hospodaření kraje s dotacemi, kontrola investičních pobídek, řízení  

o přestupcích, poskytování pokutových bloků aj. [7] 

3.2 Celní správa 

3.2.1 Organizace CS 

Celní správa je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního 

dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území EU. Orgány CS mají v zákonem 

stanovených případech postavení policejního orgánu. Celní správa ČR je tvořena 

třístupňovou soustavou orgánů : 

1) Generální ředitelství cel 

2) celní ředitelství 

3) celní úřady 
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MF je ústředním orgánem státní správy pro cla jako správní úřad s celostátní 

působností.  MF řídí GŘC a koordinuje činnost DS a CS. 

GŘC je správním úřadem s celostátní působností podřízeným MF. GŘC  

je organizační složkou státu a účetní jednotkou. CS dále tvoří 8 celních ředitelství a 54 jim 

podřízených CÚ. Jedná se o : 

- CŘ Brno – 7 CÚ 

- CŘ České Budějovice – 5 CÚ 

- CŘ Hradec Králové – 6 CÚ 

- CŘ Olomouc – 7 CÚ 

- CŘ Ostrava – 6 CÚ 

- CŘ Plzeň – 6 CÚ 

- CŘ  Praha – 11 CÚ 

- CŘ Ústí nad Labem – 6 CÚ [6] 

Dále je zřízeno 20 poboček a 10 detašovaných pracovišť CÚ. CŘ a CÚ mají  

ve věcech hospodaření s peněžními prostředky státu a jiným majetkem státu postavení 

vnitřní organizační jednotky GŘC. [7] Viz. Obrázek č. 3 

3.2.2 Kompetence CS 

CS je výhradním správcem spotřebních daní, kdy součástí této správy je také dozor 

nad dodržováním předpisů o nakládání s vybranými výrobky při jejich výrobě, skladování  

a dopravě. Dále je CS od 1.1.2008 výhradním správcem daní z pevných paliv, daní  

ze zemního plynu a daní z elektřiny. CS vymáhá a vybírá peněžitá plnění uložená jinými 

orgány, tzn., že vykonává dělenou správu. CS jsou svěřena kontrolní oprávnění v oblasti 

nákladní silniční dopravy, je pověřena kontrolou v oblastech zahraničního obchodu 

s vojenským materiálem, kontrolou ochrany práv duševního vlastnictví, je zmocněna  

k provádění zemědělské politiky Společenství, kontroluje nakládání s odpady, obchod 

s chráněnými druhy fauny a flóry a nelegální práci cizinců. CS je zařazena  

do Integrovaného záchranného systému.  
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Mezi další kompetence CS patří správa cel, povinné značení lihu, kompetence  

na úseku potírání mezinárodního terorismu a ochrany společného trhu, kompetence  

na úseku nakládání se surovými diamanty, celní dohled nad zbožím aj. [7] 

Obrázek č. 3 – Organizace DS a CS – současný stav 
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3.3 Nositelé sociálního zabezpe čení 

V ČR zajišťuje výběr pojistného pět orgánů sociálního zabezpečení. Jedná se  

o Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra pro ozbrojené složky, Ministerstvo 

spravedlnosti pro příslušníky Vězeňské služby, Ministerstvo financí pro celníky a ČSSZ 

pro ostatní občany. 

3.2.3 Organizace ČSSZ 

ČSSZ je organizační složkou státu a je účetní jednotkou. OSSZ mají pro účely 

hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví  

a pracovněprávních vztahů postavení vnitřních organizačních jednotek ČSSZ. 

Pracovněprávní vztahy zaměstnanců se řídí zákoníkem práce. 

V čele ČSSZ je ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr práce a sociálních věcí. 

Ředitele OSSZ jmenuje a odvolává ředitel ČSSZ. [2] 

Od 1.1.2009 má ČSSZ 8 pracovišť :  

1) Brno - řídí 16 OSSZ 

2) České Budějovice - 7 OSSZ 

3) Hradec Králové - 9 OSSZ 

4) Ostrava - 11 OSSZ 

5) Pražskou správu sociálního zabezpečení - 12 PSSZ 

6) Plzeň - 10 OSSZ 

7) Střední Čechy - 12 OSSZ 

8) Ústí nad Labem - 11 OSSZ 

Tato pracoviště se vytvořila sloučením krajských správ sociálního zabezpečení, 

které před rokem 2009 kopírovaly kraje. Jednalo se celkem o 13 krajských zpráv. Od roku 

2009 má ČSSZ celkem 88 pracovišť. OSSZ se zřizují pro obvody, které jsou shodné 

s územními obvody okresů. [12] 
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3.2.4 Kompetence ČSSZ a OSSZ 

ČSSZ rozhoduje o dávkách důchodového pojištění, o povinnostech občana vrátit 

dávku důchodového pojištění, o povinnosti zaměstnavatele nahradit neprávem vyplacené 

částky na dávce důchodového pojištění, o odstranění tvrdostí, které se vyskytly  

při provádění sociálního zabezpečení, řídí a kontroluje činnost OSSZ, jedná před soudem 

v řízení o přezkoumání rozhodnutí ve věcech sociálního zabezpečení, vede registr 

zaměstnavatelů zaměstnávajících zaměstnané osoby, vede registr pojištěnců, jde-li  

o zaměstnané osoby a OSVČ a další. [2] 

OSSZ rozhodují ve sporných případech o vzniku a zániku nemocenského  

a důchodového pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, o pokutách za nesplnění povinností zaměstnavatelů a OSVČ, o přiznání 

dávek a jejich odnětí, o zastavení výplaty dávek, o vrácení přeplatku na dávce, o správních 

deliktech aj. Dále OSSZ kontrolují plnění povinností občanů a zaměstnavatelů v sociálním 

zabezpečení a plnění povinností plátců pojistného na sociální zabezpečení, posuzují 

zdravotní stav a pracovní neschopnost občanů, vybírají pojistné na sociální zabezpečení  

a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti včetně záloh, vymáhají pohledávky ve věcech 

pojistného na SZ, vyplácejí dávky nemocenského pojištění, vedou evidenci zaměstnanců  

a OSVČ, jejichž pojištění provádějí, kontrolují dodržování léčebného režimu, předávají 

ČSSZ údaje potřebné k vedení registru pojištěnců nemocenského pojištění a registru  

zaměstnavatelů aj. [1] [2] 

Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z pojistného na nemocenské pojištění, 

pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Všechny tři 

položky jsou vybírány jednou platbou na základě jednoho vyměřovacího základu. Pojistné 

je příjmem do státního rozpočtu spolu s pokutami, přirážkou k pojistnému a penále. 

Pojistné na důchodové pojištění se vede na samostatném účtu státního rozpočtu a uvádí  

se jako samostatná položka příjmů do státního rozpočtu. [3] 

Základním úkolem ČSSZ v oblasti výběru pojistného je kontrola správnosti 

vyměřovacího základů pro výběr pojistného, kontrola stanovení výše předpisu pojistného, 

kontrola plateb pojistného, vyčíslení nedoplatku na pojistném včetně výpočtu penále 

platebním výměrem nebo výkazem nedoplatků a vymáhání neuhrazených předpisů 

pojistného. Výběr pojistného je pouze částí agendy, kterou ČSSZ zajišťuje. [7] 
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3.3 Zdravotní pojišt ění 

Zdravotní pojištění v ČR provádí 10 zdravotních pojišťoven. Jedná se o : 

1) Českou národní zdravotní pojišťovnu 

2) Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnu 

3) Oborovou zdravotní pojišťovnu zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

4) Revírní zdravotní pokladnu 

5) Vojenskou zdravotní pojišťovnu ČR 

6) Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR 

7) Zaměstnaneckou pojišťovnu Škoda 

8) Zdravotní pojišťovnu METAL – ALIANCE 

9) Zdravotní pojišťovnu Ministerstva vnitra 

10) Zdravotní pojišťovnu AGEL 

U Všeobecné zdravotní pojišťovny jsou pojištěni všichni pojištěnci, na které  

se vztahuje veřejné zdravotní pojištění, pokud se sami nepřehlásili k jiné zaměstnanecké 

pojišťovně. Majetek VZP, jako jediné zaměstnanecké pojišťovně, nemůže být předmětem 

konkurzu ani vyrovnání.  

3.3.1 Organizace VZP 

Pouze v případě VZP je zákonem stanovená organizační struktura. VZP se skládá 

z ústředí, krajských poboček a dalších územních pracovišť.  

Krajskými pobočkami jsou :  

1) Jihočeský kraj - 7 ÚP 

2) Jihomoravský kraj - 7 ÚP 

3) Karlovarský kraj - 3 ÚP 

4) Královehradecký kraj - 5 ÚP 

5) Liberecký kraj - 4 ÚP 

6) Moravskoslezský kraj - 5 ÚP 
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7) Olomoucký kraj - 4 ÚP 

8) Pardubický kraj - 4 ÚP 

9) Plzeňský kraj - 4 ÚP 

10) Hlavní město Praha 

11) Středočeský kraj - 12 ÚP 

12) Vysočina - 5 ÚP 

13) Ústecký kraj - 7 ÚP 

14) Zlínský kraj - 4 ÚP  

Krajské pobočky a územní pracoviště jsou organizačními složkami pojišťovny. 

Statutárním orgánem VZP je ředitel, kterého jmenuje a odvolává Správní rada pojišťovny. 

V čele krajské pobočky stojí ředitel krajské pobočky, kterého jmenuje a odvolává ředitel 

pojišťovny. Orgány pojišťovny jsou Správní rada a dozorčí rada. [4] 

3.3.2 Kompetence VZP 

VZP a dalším zaměstnaneckým pojišťovnám jsou svěřeny kompetence k výběru 

pojistného na veřejné zdravotní pojištění od určitých kategorií plátců, které hradí pojistné 

přímo na účet pojišťovny. Vybrané pojistné podléhá přerozdělování podle zákonem 

stanoveného klíče. Stát hradí pojistné jednou měsíčně na zvláštní účet, jehož správcem  

je VZP. VZP pak jednou za měsíc provádí přerozdělování všech příjmů, které do systému 

veřejného zdravotního pojištění plynou a přerozděluje je jednotlivým zdravotním 

pojišťovnám. Příjmy systému veřejného zdravotního pojištění jsou tvořeny výběrem 

pojistného a příslušenství a transferem prostředků ze státního rozpočtu. Ministerstvu 

zdravotnictví jsou v oblasti veřejného zdravotního pojištění svěřeny kompetence 

legislativní a kontrolní. [7] 
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4 VYHODNOCENÍ 

4.1 Očekávané výhody integrace 

Od připravované reformy se zejména očekává : 

a) snížení nákladů na správu daní 

Lze rozlišit administrativní náklady, což jsou celkové náklady na správu daní  

u státu a vyvolané náklady, spojené splacením daní u samotných daňových subjektů,  

což jsou např. výdaje na daňové poradce, čas vyplňování, náklady spojené s podáním 

papírového daňového přiznání apod. Např. zrušením dvou přehledů o příjmech a výdajích, 

podávaných nyní na dvě instituce zdravotní pojišťovnu a OSSZ, a jejich včleněním formou 

samostatné přílohy do daňového přiznání, se odhaduje časová úspora při ceně 200,- 

Kč/hod. cca 400 mil. Kč ročně bez zohlednění zvýšené časové náročnosti při vyplňování 

daňového přiznání. 

b) úspora lidských zdrojů, tj. úspora mzdových prostředků, zejména při integraci

 DS a CS 

Systemizovaná místa DS a CS by se snížila o 16 %, tzn. snížení z dnešních 22 926 

pracovníků na 19 250. Snižování by se týkalo hlavně CS, kde se očekává snížení 

příslušníků ve služebním poměru. Viz. Obrázek č. 4 
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Obrázek č. 4 – Změny v počtech systemizovaných míst 
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c) zlepšení výběru daní a pojistného, zvýšení efektivity a účinnosti kontroly, 

 vymáhání nedoplatků 

Předpokládá se, že integrací kontrol organizací dosud prováděných OSSZ 

s kontrolami prováděnými FÚ by se snížila administrativní zátěž řádově do cca 100 mil. 

Kč ročně. U OSVČ by odpadla kontrola ročního vyúčtování pojistného na sociální 

zabezpečení v rámci podání přehledu o příjmech a výdajích formou klientských přepážek, 

kdy by časová úspora činila 200 mil. Kč ročně.  

d) zamezení daňovým a celním únikům, vybudováním nového úřadu zprůhlednění 

 celého systému správy daní a cel  

e) snížení nákladů z hlediska pojistného na sociální zabezpečení a veřejného 

 zdravotního pojištění 

Předpokládá se, že dojde ke snížení nákladů o 491 mil. Kč ročně (časová úspora  

+ úspora za úhradu plateb a poštovného). Z hlediska pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění činí odhadovaná úspora 131 mil. Kč u hromadných plátců a 62 mil. u OSVČ, 

z titulu omezení poštovného a bankovních poplatků by odhadovaná úspora měla činit 160 

mil. ročně. [7] 

4.2 Rizika integrace 

Základními riziky integrace jsou : 

a) významný zásah do struktury, činností a postupů existujících soustav 

Tento zásah by se mohl projevit dočasným poklesem kvality výkonu správy cel  

a daní, tzn. i poklesem příjmů do státního rozpočtu. Systémy sociálního pojištění, 

zdravotního pojištění a daňové systémy jsou pro ČR strategicky důležité, proto nesmějí 

selhat viz. Obrázek č. 5 

b) nutnost vybudovat jednotnou datovou a IT podporu s rozsáhlými vstupními 

 investicemi 

Existuje možnost, že během přechodu systémů řízení dat dojde  

ke ztrátě institucionálních informací.  
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c) problémy spojené s přechodem části příslušníků celní správy ve služebním poměru 

 do civilní části FCS a nízká míra ochoty se ztotožnit se změnou ze strany

 pracovníků CS, DS a ČSSZ 

Úspěšná integrace by měla mít podporu celé vlády. Do legislativních  

a procedurálních úkolů by měli být zapojeni nejen experti z MF, MPSV a MZ, ale také 

zástupci z dalších státních úřadů. 

Integrace nesmí být vnímána jako převzetí jedné organizace jinou, ale jako syntéza 

nové a modernější agentury. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 - Daně a sociální pojištění v ČR (% HDP) [9] 

4.3 Pochybnosti o integraci 

a) Prof. Dr. Franz Ruland - bývalý člen vedení Svazu německých nositelů DP 
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v souvislosti s výběrem pojistného na SP“ zdůraznil, že při rozhodování, zda-li je vhodné 

integrovat výběr daní, cel a pojistného je dobré si uvědomit, že v mezinárodním měřítku 

neexistuje jednotný model pro výběr sociálního zabezpečení. V Evropě dominuje ten,  

ve kterém je pojistné na SZ vybíráno nositeli samotnými. Jedná se např. o Německo, 
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Francii, Rakousko, Švédsko, Polsko, Itálii aj. Opačným modelem je integrovaný systém, 

kdy pojistné vybírají FÚ. Což je např. v USA, Kanadě, Nizozemí.  

Integrovaný systém je preferován Světovou bankou, která posuzovala 

připravovanou reformu v ČR. Ze zpráv Světové banky je zřejmé, že hlavním účelem celé 

reformy je nahradit systém sociálního zabezpečení systémem daňovým. Též je Světová 

banka podezírána z toho, že má v úmyslu evropský systém přizpůsobit americkému, aniž 

by respektovala tradice a zvláštnosti země.  

Zásadním argumentem proti sloučení výběru daní, cel a pojistného je právně 

systematický rozdíl mezi pojistným na sociální zabezpečení a daněmi. Rozhodně nelze 

konstatovat, že pojistné je z pohledu správy příjmů daní. Pojistné na SZ i daně jsou odvody 

závislé na mzdě. Daně jsou však peněžité odvody, které stanovuje především stát  

a na straně státu vůči daňovému poplatníkovi nevzniká žádná povinnost protiplnění. Jejich 

účel se omezuje pouze na dosažení příjmu státu a není kompenzován dáváním na straně 

státu. Pojistné se od daní liší „charakterem úhrady“. Pojistné je předsunutým nákladem  

za to, že při konkrétním riziku bude nositelem SZ poskytnuto odpovídající plnění. Pojistné 

na rozdíl od daně platí pouze část obyvatelstva. Plnění z pojištění obdrží pouze ten,  

kdo předtím platil odpovídající pojistné. Další rozdíl mezi daněmi a pojistným bývá ve 

stanovené sazbě. Sazba pojistného je jednotná procentní sazba vztažená většinou na výši 

příjmu z pracovní činnosti, ohraničená často výší příjmu podléhajícímu povinnému 

pojištění nebo výší vyměřovacího základu. Daň z příjmu zahrnuje všechny příjmy, její 

sazba je téměř ve všech zemích progresivní, neboť z důvodu rovnosti chce a musí odčerpat 

příjmy rostoucí v souvislosti s vyšší výkonností. V ČR je ale stanovená rovná daň vztažená 

na superhrubou mzdu. Např. s německým ústavním právem je rovná daň neslučitelná, 

neboť nedostatečně zohledňuje větší výkonnost vyšších příjmů. Vzhledem k tomu,  

že pojistné je závislé na výši příjmů a má financovat odpovídající plnění, nemůže zásadně 

brát ohledy na sociální potřeby pojištěného, což u daně je to jinak. Tam musí být 

zohledněny důvody zmírňující výkonnost, např. rodinné náklady. Společným výběrem daní 

a pojistného by se uvedené rozdíly mezi pojistným a daněmi nivelizovaly a tím by  

se nivelizovala souvislost mezi placením pojistného a vyplácením důchodů a tím by  

se ohrozila rozhodující charakteristika sociálního pojištění. Integrací výběru daní  

a pojistného by se dosáhlo co největší harmonizace pojistného a daňového práva a dosáhlo 

by se jejich sloučení do společných pravidel, což se nejeví jako vhodné, neboť pojistné  
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a daň nelze společně kodifikovat, zato naopak lze kodifikovat pojistné a důchod, aby mezi 

nimi byla zachována a zvýrazněna souvislost. 

Proti placení daní i proti placení pojistného existuje u plátců odpor. Tento odpor  

je však u placení pojistného výrazně nižší než u placení daní, neboť pojištěnci se placením 

zajišťují např. proti stáří či nemoci. Integrací výběru daní a pojistného naroste odpor i proti 

placení pojistného. 

Přínosy v efektivitě u připravované reformy jsou sporné. Finanční správa nezná 

právo ani řízení ve věcech pojistného. Metody výpočtu pojistného a daní musí zůstat 

odlišné. Vzhledem k velké rozdílnosti obou systémů je sporné, zda-li bude sloučením 

výběru daní a pojistného vůbec dosaženo efektivity a pokud ano, tak ve skrovné míře.  

Pro daně i pojistné a poskytování poradenství občanům musí nový úřad disponovat 

výbornými znalostmi úplně odlišných právních předpisů a jak pro pojistné tak i pro daně 

budou muset existovat jiná oddělení a řídící postupy bude možné sjednotit pouze 

minimálně. Z toho vyplývá, že informatika bude muset nasazovat odlišné programy  

pro zpracování dat, vedení spisů, e-government. Též okruhy plátců daní a pojistného,  

i když se z velké většiny překrývají, nejsou identické. 

Zpochybnitelné je i to, že zaměstnavatelům připravovaná reforma přinese úspory. 

Pokud by se pojistné i daně platily jedním převodem, pak vyvstane problém, jak daně  

a pojistné zaúčtovat, takže je pravděpodobné, že by se daně i pojistné platily nadále 

odděleně. Též s ohledem na zdokonalování systémů IT u zaměstnavatelů je možno procesy 

automaticky odvozovat ze mzdových podkladů. Potom není problémem vytvořit dva 

platební příkazy namísto jednoho. 

Je otázkou, zda-li by se rozsáhlou reformou, což bezpochyby sloučení daní, cel  

a pojistného je, ČR nevystavila enormním a nekalkulovatelným rizikům. [11] 

b) Odborové svazy  

OS ve svém stanovisku ke sloučení výběru daní, cel a pojistného dospěly k názoru, 

že navržená podoba integrace nepovede k podstatnému zvýšení efektivnosti daňové a celní 

správy a k vyšší efektivnosti výběru pojistného, naopak přispěje výraznou měrou 

k destabilizaci daňové a celní správy a následně i ke snížení výnosů daní a cel a k dalším 

negativním ekonomickým dopadům. Dle OS je sloučení výběru daní, cel a pojistného 

z hlediska dopadů na příjmovou stranu veřejných rozpočtů velmi riskantní. Přiklánějí se  
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k alternativnímu řešení, kterým by bylo sloučení GŘC a ÚFDŘ a zachování obou dalších 

stupňů DS (FŘ a FÚ) a CS (CŘ a CÚ). Toto navrhované řešení by zachovalo dosavadní 

stabilitu DS a CS, umožnilo by další optimalizaci CS a modernizaci DS a nemělo by žádné 

negativní ekonomické dopady a další rizika. Též se OS zaobírají myšlenkou,  

že by připravovaná reforma měla negativní dopad na potenciál budoucí role celní stráže, 

který by byl výrazně omezený. Mohlo by dojít ke ztrátě současných atributů CS, kterými 

jsou např. akceschopná a mezinárodně uznávaná organizace s připravenými odborníky. 

Celní stráž by mohla být vnímána jako kontrolní či asistenční útvar v rámci nové soustavy 

orgánů. OS zásadně nesouhlasí s extrémní redukcí počtu funkčních míst CS, která by  

ve svých důsledcích v praxi mohla vést k omezení kontrolních, asistenčních, pátracích, 

vyhledávacích činností CS a tím k podpoře daňových úniků. Dále OS ve svém stanovisku 

k reformě uvádí, že v oblasti SP jsou nároky odvozovány od dosaženého příjmu, nelze 

proto provádět plnění jako je výplata důchodů, dávek nemocenského pojištění aj. bez toho, 

aniž by byly dostupné kvalitní informace o zaplaceném pojistném či vyměřovacích 

základech za uplynulé období. Poukazují, že při očekávaném výběru pojistného za rok 

2008 ve výši 375,5 mld. Kč by se mělo postupovat při reformě velmi uvážlivě, neboť 

ohrožení výběru pojistného v takovéto výši by se negativně promítlo do stability systému. 

OS také zmiňují vysokou nákladovost při tvoření superregistru a při jeho údržbě. [10] 
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5 ZÁVĚR 

Je zřejmé, že při každé reformě by se mělo postupovat uvážlivě, měla by  

se posoudit funkčnost a problémy stávajícího systému v souvislosti s riziky 

připravovaných změn a při rozhodování by měly být brány v potaz odlišné názory  

na problém. 

Ideálním stavem pro připravovanou reformu by pak byl konsensus politických stran 

tak, aby se při povolební změně vlády mohlo v reformě pokračovat, dále odborového svazu 

zaměstnanců, soukromého sektoru a též přímo zúčastněných institucí. 

Při zvážení pozitiv a negativ připravovaného sloučení výběru daní, cel a pojistného 

je rozhodně vhodné nepodceňovat rizika omezení výběru pojistného a daní, problémy 

s nefunkčností nově vytvořeného systému IT a též velký rozdíl mezi daněmi a pojistným. 

Pak vyvstává otázka : Je reforma v tak rozsáhlé míře účelná ?  

V současné době se ČSSZ potýká s obrovskými změnami, které jsou spojeny 

s novým zákonem o nemocenském pojištění. Pro tuto instituci je důležité se s těmito 

změnami vyrovnat bez ohrožení výběru pojistného a bez toho, aby bylo ohroženo 

vyplácení dávek nemocenského a důchodového pojištění. Je evidentní, že na „vyrovnání“ 

se se změnami je potřeba dostatek času. Pokud by v tak krátkém časovém horizontu došlo 

k další výrazné změně v systému fungování této instituce, rozhodně by to nebylo  

„pro dobro věci“. Pak by rizika snížení výběru pojistného byla reálná. Proč zbavovat tuto 

instituci výběru pojistného, když ČSSZ má letité zkušenosti s výběrem a vedení ČSSZ 

realizuje projekty, mezi které např. patří zlepšení, posílení a koordinace systému výběru 

pojistného v mezinárodním kontextu a když se výběr pojistného pohybuje okolo 100 % ? 

Proč měnit u ČSSZ systémy IT, které jsou modernizované a funkční? Proč zasahovat  

do kompetencí této instituce, když se její činnost velice dobře osvědčila ? Nestačí 

k dosažení úspornějšího a kvalitnějšího fungování této instituce pouze dílčí změny ?  

Např. změnou zákonných ustanoveních, kdy by se stanovila povinnost podávat přihlášky, 

odhlášky zaměstnanců (tak jak se to navrhuje u daňových přiznání) elektronicky  

u zaměstnavatelů s vyšším počtem zaměstnanců (např. nad 25), by se dosáhlo úspory  

u nákladů na výtisk tiskopisů a mělo by to vliv na počet systemizovaných míst.  
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Také postupné rozšiřování možností podávat jednotlivé tiskopisy elektronicky, což ČSSZ 

úspěšně zavádí, je účinným nástrojem ke zkvalitnění výkonu státní správy.  

Nepochybně je důležité modernizovat a racionalizovat správu daní a pojistného. 

Zda-li je ideálním řešením sloučení výběru do „jednoho“ je však sporné. Vzhledem 

k tomu, že DS a CS mají společné kompetence a jejich činnost je provázaná, nevzniká tolik 

rizik při jejich reformě. Rozhodně jsou pádným důvodem pro reformu těchto institucí 

jejich duplicitní činnosti, neexistence speciálního FÚ a dále např. roztříštěný stav týkající 

se DS, která má 8 FŘ jako samostatných účetních jednotek na rozdíl od CS. Připravovaná 

reforma by měla být zejména zaměřená na modernizaci DS, její vyčlenění vně MF, 

sjednocení správy daní do jediné soustavy orgánů, sloučení výběru a vymáhání daní a cel 

do jediného místa, vytvoření speciálního FÚ, jehož vznikem by se zamezilo výrazným 

daňovým únikům, zvýšení uživatelského komfortu obzvláště se zaměřením  

na e – government. V obecné rovině by měla být reforma DS a CS zaměřená na změny 

v organizačním uspořádání těchto institucí, kterými by se zamezilo duplicitním činnostem, 

snížily by se náklady na fungování organizace samé a posílila by se vzájemná provázanost 

a spolupráce. Zde je ovšem na místě zvážit plánovanou redukci počtu příslušníků 

bezpečnostního sboru, která by nemusela být pro společnost přínosná i přes úsporu 

finančních prostředků. 

Jedním z důvodů pro sloučení výběru daní, cel a pojistného je také zvýšení 

uživatelského komfortu spolu se snížením nákladů spojených s placením daní a pojistného. 

Toto by mělo být zabezpečeno např. podáváním daňového přiznání společně s oběma 

přehledy pro placení sociálního a zdravotního pojištění a následným vytvořením jednoho 

platebního příkazu namísto tří. Vzhledem k vysoké rychlosti vývoje systémů IT  

u zaměstnavatelů se dá předpokládat, že veškeré procesy spojené s výpočtem pojistného  

a daní budou automaticky odvozeny ze mzdových podkladů a tudíž by neměl být problém 

ve správném vyplnění příslušných přehledů a daňových přiznání, a s ohledem na možnost 

využití elektronického podání, ani v jejich podání na kompetentní úřad. Zde by však 

zůstala nutnost podat tři platební příkazy. 

Pokud by byla DS a CS reformována a u ČSSZ a ZP by byly provedeny „pouze“ 

dílčí změny, které by vedly ke zvýšení uživatelského komfortu a k dosažení úspornějšího 

a kvalitnějšího fungování, bylo by to nejvhodnějším řešením dané situace.  
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