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ABSTRACT
Recent years have seen major reforms in revenue administration all over the world. This
is necessitated by the fact that revenue administrations need to be capable, anticipating and
adapting to changes in business environment and methods, globalization, and innovations in
communication and information technology. On November 3, 2008, the Government of the
Czech Republic passed Resolution 1336 on the creation of an integrated revenue agency
(IRA) named Jednotné Inkasní Místo (JIM).
The aim of this article is to describe the development of this project, project objectives,
organizational structure and the role of the World Bank as an advisory body.
ÚVOD
Projekt jednotného inkasního místa pro pĜíjmy veĜejných rozpoþtĤ (dále také „JIM“)
pĜedstavuje ambiciózní plán na vytvoĜení nové soustavy orgánĤ státní správy, která bude
integrovat funkce výbČru všech daní, cel, sociálního a zdravotního pojištČní. Tento projekt je
jedním z prioritních úkolĤ ministerstva financí, na kterém se podílí také ministerstvo
zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních vČcí. Program JIM byl schválen usnesením
vlády v listopadu 2008.1 Tímto usnesením bylo souþasnČ uloženo dotþeným ministerstvĤm
zpracovat implementaþní plán projektu a návrh vČcného zámČru zákona integrované soustavy
orgánĤ pro výbČr pĜíjmĤ veĜejných rozpoþtĤ.
Projekt JIM je v souþasné dobČ ve fázi pĜípravy. PĜíprava i samotná úspČšná realizace
projektu bude dle mého názoru znaþnČ obtížná, a to díky velkému poþtu oblastí, které je
zapotĜebí vytvoĜit nebo reformovat. Mezi klíþové oblasti projektu bych zaĜadila samotný
provozní proces nového systému, jeho organizaci, informaþní technologie, lidské zdroje
a v neposlední ĜadČ také legislativu.
VÝVOJ PROJEKTU JIM
ZámČr slouþení výbČru daní, cel a pojistného na veĜejnoprávní pojištČní byl usnesením vlády
schválen již v roce 2006. Vláda tímto usnesením uložila ministru financí, aby ve spolupráci
s místopĜedsedou vlády, ministrem práce a sociálních vČcí a ministrem zdravotnictví,
pĜedložil návrh postupu slouþení výbČru daní, cel a pojistného na veĜejnoprávní pojištČní
a vyhodnotil dopady tohoto slouþení do jednotlivých systémĤ.2 Výše uvedené resorty návrh
postupu zpracovaly a vláda jej vzala na vČdomí dalším usnesením, kterým souþasnČ vyslovila
souhlas se slouþením orgánĤ daĖové a celní správy pro oblast výbČru daní a uložila
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ministerstvu financí vypracovat návrh vČcného zámČru zákona o Finanþní a celní správČ
ýeské republiky.3
V dubnu 2008 pĜedstavil ministr financí ýeské republiky návrh tzv. reformy daĖového
systému 2010. Tato reforma je prezentována jako první skuteþnČ komplexní reforma
daĖového systému ýeské republiky, jež zasahuje do oblasti hmotnČprávní, procesnČprávní
a institucionální. Základní pilíĜe reformy jsou celkem tĜi, a to reforma zdaĖování pĜíjmĤ
a majetku, reforma daĖového procesu a reforma institucionální. Jednotné inkasní místo je
souþástí tzv. reformy institucionální, která v první fázi pĜedpokládá slouþení daĖové a celní
správy a ve druhé fázi výbČr všech veĜejných pĜíjmĤ prostĜednictvím jednoho úĜadu (jedno
pĜiznání na jeden úĜad, jedna kontrola).
PĜípravné práce na samostatném projektu jednoho inkasního místa probíhají na ministerstvu
financí od Ĝíjna 2008 a jejich výsledkem je již zmínČný Program projektu schválený
usnesením vlády v listopadu 2008.4
Na konci roku 2008 došlo k posunu také v oblasti Ĝídící struktury projektu, a to ustavením
rady projektu, Ĝídícího výboru projektu, projektových struktur, projektové kanceláĜe
a jmenování Ĝeditele projektu. NáslednČ byly vytvoĜeny projektové týmy složené ze zástupcĤ
všech dotþených resortĤ tj. daĖové správy, celní správy, þeské správy sociálního zabezpeþení
a zdravotních pojišĢoven, a tématické skupiny pro spolupráci se SvČtovou bankou jako
poradním orgánem projektu. V tématických skupinách jsou rovnČž zastoupeny dotþené
resorty.
Obtížnost vytvoĜení bezvadné koncepce tohoto projektu se potvrdila na poþátku dubna 2009,
kdy došlo ke zrušení veĜejné zakázky ministerstva financí na „Poskytnutí a validaci
procesního modelu jednotného výbČru daní, cel a pojistného na veĜejnoprávní pojištČní“.
DĤvodem pro její zrušení je právČ nezbytnost dalších úprav koncepce projektu vytvoĜení
jednoho inkasního místa jako zvláštního správního úĜadu, jakož i obava, aby zadavatelem
uþinČné kroky nebyly pĜekážkou pro další postupy pĜi vytváĜení jednotného inkasního místa
z pohledu provádČní zmČn ve struktuĜe stávajících státních institucí, jejich vzájemných
kompetencí a vazeb.5
CÍLE PROJEKTU JIM
Mezi strategické cíle projektu JIM patĜí:
zjednodušení a racionalizace správy veĜejných pĜíjmĤ,
zlepšení klientského pĜístupu a snížení administrativní zátČže zavedením jednoho
správce,
snížení platební zátČže zavedením plateb na jednotný úþet státní pokladny a snížení
poþtu plateb,
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zvýšení vnitĜní i vnČjší efektivity výbČru daní a odvodĤ prostĜednictvím zvýšení
úþelnosti a úþinnosti správy,
plné využití moderních technologií,
omezení kontaktu mezi plátcem a správcem veĜejných pĜíjmĤ,
garantované stejné úrovnČ výkonĤ správy veĜejných pĜíjmĤ po celou dobu procesu
vytváĜení jednoho inkasního místa atd.6
ORGANIZAýNÍ – ěÍDÍCÍ STRUKTURA PROJEKTU JIM
Organizaþní – Ĝídící strukturu projektu tvoĜí rada projektu (složena z ministrĤ financí,
zdravotnictví a práce a sociálních vČcí), sponzor projektu, Ĝídící výbor projektu (je hlavním
výkonným orgánem, složen z vedoucích pĜedstavitelĤ agentur), Ĝeditel projektu a koordinaþní
jednotka projektu (vede ji Ĝeditel projektu, hlavní realizaþní orgán).
Souþástí organizaþní struktury je dále projektová kanceláĜ, manažer kvality a rizik, projektové
týmy a tématické pracovní skupiny zĜizované pro potĜeby plnČní cílĤ jednotlivých fází
projektu.7
SVċTOVÁ BANKA JAKO PORADNÍ ORGÁN PROJEKTU JIM
Od Ĝíjna 2008 poskytuje SvČtová banka pĜi pĜípravČ projektu JIM poradenské služby.
Poradenské služby se realizují prostĜednictvím misí SvČtové banky, jejichž výsledky jsou
obsaženy v následných zprávách SvČtové banky. První mise SvČtové banky se uskuteþnila
v listopadu 2008 a jejím výsledkem byla PĜedbČžná zpráva o vizi a strategii a Strategický plán
integrovaného inkasního místa. Druhá a zatím poslední mise SvČtové banky se konala v únoru
2009 a jejím výstupem byla Zpráva z jednání tématických pracovních skupin.
Spolupráce se SvČtovou bankou na tvorbČ projektu JIM navazuje na pĜedchozí úspČšnou
spolupráci, v rámci které SvČtová banka nezávisle zhodnotila již první návrh plánu na
slouþení daĖové a celní správy a integraci výbČru pĜíspČvkĤ na sociální a zdravotní pojištČní,
který vypracovalo ministerstvo financí v lednu 2008. Výsledkem této spolupráce je Zpráva
svČtové banky o integrované správČ pĜíjmĤ z þervna 2008. V první þásti této zprávy SvČtová
banka analyzuje slouþení daĖové a celní správy a ve druhé þásti sjednocení pĜíspČvkĤ na
sociální zabezpeþení a zdravotní pojištČní v rámci jednotné správy pĜíjmu. Ve své zprávČ
SvČtová banka pĜivítala snahu vlády o zjednodušení správy veĜejných pĜíjmĤ, ale zároveĖ
poukázala na možná rizika a pĜekážky tohoto procesu. SvČtová banka zastává názor, že
navrhované slouþení by nemČlo být samostatnou akcí, ale mČlo by doplĖovat vČtší balík
reforem a modernizaci správy pĜíjmĤ.8
Ve zprávách SvČtové banky považuji za pĜínosné objektivní hodnocení SvČtové banky
spojené s doporuþením ve výše uvedených oblastech a urþením hlavních rizik projektu
i opatĜení k jejich zmírnČní.
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ZÁVċR
Pokud bude projekt JIM v budoucnu realizován, bude pĜedstavovat zásadní institucionální
reformu v oblasti správy veĜejných pĜíjmĤ spojenou s harmonizací desítek právních pĜedpisĤ.
Ve svém pĜíspČvku jsem se snažila pĜedstavit jeho vývoj, aktuální stav prací i problémy
spojené s jeho pĜípravou. Jako kladné shledávám pĤsobení SvČtové banky, která v rámci
svých misí pĜináší nezávislé hodnocení a zkušenosti ze státĤ, kde centralizovaný systém pro
správu veĜejných pĜíjmĤ již funguje.
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