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Výňatek ze Sdělení Komise Deset let fungování Hospodářské
a měnové unie: úspěchy a problémy po prvních deseti letech 
fungování, zveřejněno dne 7. května 2008

�� „„MusMusíí se zlepse zlepššit it řříízenzeníí eurozeurozóóny a koordinace ny a koordinace 

hospodhospodáářřských politik. ských politik. 

�� To znamenTo znamenáá prohloubit a rozprohloubit a rozšíšířřit mechanismy it mechanismy 

hospodhospodáářřskskéého dohledu, kterho dohledu, kteréé by usmby usměěrrňňovaly ovaly 

fiskfiskáálnlníí politiku jak bpolitiku jak běěhem hospodhem hospodáářřskskéého cyklu, ho cyklu, 

tak i vtak i v dlouhodobdlouhodobéém horizontu, a zm horizontu, a záároveroveňň řřeeššily ily 

rozdrozdííly vly v rrůůstu, inflaci a konkurenceschopnosti.stu, inflaci a konkurenceschopnosti.““



Olli Rehn, 
evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti,
z přednášky Proč selhala koordinace hospodářských politik 
v EU a jak to napravit, v Bruselu dne 26. října 2010

�� „„ProPročč jsme vynalojsme vynaložžili takovili takovéé úúsilsilíí o poso posíílenleníí ekonomickekonomickéého ho 
řříízenzeníí? ? 

�� ProtoProtožže ne nášáš sousouččasný rasný ráámec selhal a nebyl schopen mec selhal a nebyl schopen 
uchruchráánit mnoho nit mnoho ččlenských stlenských stááttůů Unie pUnie přřed neudred neudržžitelným itelným 
fiskfiskáálnlníím a hospodm a hospodáářřským vývojem, který mským vývojem, který měěl devastujl devastujííccíí
úúččinky na jejich ekonomiky a vystavil celou inky na jejich ekonomiky a vystavil celou eurozeurozóónunu
riziku finanriziku finanččnníích a hospodch a hospodáářřských otských otřřesesůů a ohrozil jeja ohrozil jejíí
fungovfungováánníí..““



Současná reforma má tři pilíře:

�� A) posA) posíílenleníí rozporozpoččtovtovéého dohledu ho dohledu 

�� B) ustavenB) ustaveníí novnovéého makroekonomickho makroekonomickéého ho 
dohledudohledu

�� C) zavedenC) zavedeníí dodoččasnasnéého mechanismu ho mechanismu 
krizovkrizovéého ho řříízenzeníí pro zempro zeměě eurozeurozóónyny



Úvodem

�� OOččekekáávváá se, se, žže nove nováá pravidla budou pravidla budou úúččinninnáá
od 1. ledna 2012 pro (A) a (B); dood 1. ledna 2012 pro (A) a (B); doččasný mechanismus (C) asný mechanismus (C) 
jijižž fungujefunguje

�� NovNověě se zavse zaváádděějjíí finanfinanččnníí sankce ve formsankce ve forměě úúroroččenenéého ho 
vkladu, nevkladu, neúúroroččenenéého vkladu, nevratnho vkladu, nevratnéé pokuty  pro zempokuty  pro zeměě
eurozeurozóónyny

�� DalDalšíší zmzměěny pro EU27 budou nny pro EU27 budou náásledovat od 1. ledna 2014:sledovat od 1. ledna 2014:
�� ZavedenZavedeníí dolodoložžek o podmek o podmíínněěnosti do výdajových nosti do výdajových 

programprogramůů EUEU
s vazbou na dodrs vazbou na dodržžovováánníí rozporozpoččtovtovéé kkááznzněě

�� PozastavenPozastaveníí/zru/zruššeneníí ččerperpáánníí výdajvýdajůů z evropských fondz evropských fondůů



Úvodem

�� DoloDoložžka o podmka o podmíínněěnosti jinosti jižž existuje existuje 
u Fondu soudru Fondu soudržžnosti nosti ––zalozaložžen naen nařříízenzeníím Rady 1084/2006m Rady 1084/2006

�� Kde je uvedeno, Kde je uvedeno, žže pokud Rada rozhodne podle e pokud Rada rozhodne podle ččl. 126(6), l. 126(6), 
žže dote dotččený stený stáát mt máá nadmnadměěrný schodek,rný schodek,

�� ddáá mu 6 mmu 6 měěssííccůů na pna přřijetijetíí nnáápravných opatpravných opatřřeneníí
�� a pak po 6 ma pak po 6 měěssííccíích Rada zjistch Rada zjistíí, , žže tento ste tento stáát nept nepřřijal ijal 

úúččinninnáá opatopatřřeneníí, d, dáá mu dalmu dalšíší doporudoporuččeneníí podle podle ččl. 126(8) l. 126(8) 
Smlouvy,Smlouvy,

�� mmůžůže ze záároveroveňň pozastavit pozastavit ččerperpáánníí celých nebo celých nebo ččáásti zsti záávazkvazkůů
od ledna nod ledna náásledujsledujííccíího rokuho roku

�� V praxi nebylo nikdy pouV praxi nebylo nikdy použžitoito



Úvodem

�� ZvlZvlášáštntníím pm přříípadem je Velkpadem je Velkáá BritBritáánienie

�� MMáá ududěělenou trvalou výjimku pro plenou trvalou výjimku pro přřijetijetíí euraeura

�� VV Protokolu 15 ke SmlouvProtokolu 15 ke Smlouvěě je uvedeno, je uvedeno, 

žže e „„bude usilovat o to, aby nembude usilovat o to, aby neměěla nadmla nadměěrnrnéé

rozporozpoččtovtovéé schodkyschodky““

�� Pro Pro EU obecnEU obecněě platplatíí ve Smlouvve Smlouvěě ččlláánek 126nek 126, , 

který který řřííkkáá, , žže se e se „„zemzeměě vyvarujvyvarujíí nadmnadměěrným rným 

rozporozpoččtovým schodktovým schodkůůmm““



1) Právní základ současného koordinačního a dohledového
rámce

�� ZZáákladem Smlouva o fungovkladem Smlouva o fungováánníí EUEU
�� ČČl. 121l. 121
�� „„ČČlensklenskéé ststááty povaty považžujujíí svsvéé hospodhospodáářřskskéé politiky politiky 

za vza věěc spolec společčnnéého zho záájmu a koordinujjmu a koordinujíí je v rje v ráámci mci 
Rady.Rady.““

�� ČČl. 126 a Protokol 12 a Pakt stability a rl. 126 a Protokol 12 a Pakt stability a růůstustu
�� „„ČČlensklenskéé ststááty se vyvarujty se vyvarujíí nadmnadměěrných rných 

rozporozpoččtových schodktových schodkůů..““

�� Limity pro nadmLimity pro nadměěrnost:rnost:
�� schodek 3% HDP, dluh 60% HDPschodek 3% HDP, dluh 60% HDP



1) Rámec umožňuje změny na základě:

�� ččl. 121(6) Smlouvyl. 121(6) Smlouvy –– umoumožňžňuje puje přřijijíímmáánníí nanařříízenzeníí pro pro 
podrobnpodrobnáá pravidla pro mnohostranný dohled pravidla pro mnohostranný dohled řřáádným dným 
legislativnlegislativníím postupemm postupem

�� ččl. 126(14) Smlouvyl. 126(14) Smlouvy –– umoumožňžňuje upuje upřřesnesněěnníí Protokolu 12, Protokolu 12, 
zvlzvlášáštntníím legislativnm legislativníím zpm způůsobemsobem na nna náávrh Komise a po vrh Komise a po 
konzultaci Evropskkonzultaci Evropskéého parlamentuho parlamentu

�� Protokolu 12 o postupu pProtokolu 12 o postupu přři nadmi nadměěrnrnéém schodkum schodku, který , který 
uvuvááddíí, , žže e „„ččlensklenskéé ststááty majty majíí mmíít nt náárodnrodníí rozporozpoččtovtováá
pravidla, kterpravidla, kteráá by jim umoby jim umožžnila dosahovnila dosahováánníí souladu souladu 

s Paktem stability a rs Paktem stability a růůstustu..““
�� ččl. 136l. 136 SmlouvySmlouvy–– pro hladkpro hladkéé fungovfungováánníí HMU umoHMU umožňžňuje uje 

silnsilněějjšíší dohledovdohledováá opatopatřřeneníí pro pro eurozeurozóónunu



1) Pakt stability a růstu

�� NaNařříízenzeníí 1466/97 ve zn1466/97 ve zněěnníí novely z roku 2005 novely z roku 2005 --
preventivnpreventivníí ččáástst

�� NaNařříízenzeníí 1467/97 ve zn1467/97 ve zněěnníí novely z roku 2005 novely z roku 2005 --
nnáápravnpravnáá ččáástst

�� Smyslem je podporovat dodrSmyslem je podporovat dodržžovováánníí rozporozpoččtovtovéé
kkááznzněě ččlenských stlenských stááttůů a rychla rychléé nnáápravypravy



2) Slabiny rámce a potřeba silnějšího ekonomického řízení

�� EurozEurozóóna je zalona je založžena na jednotnena na jednotnéé mměěnovnovéé politice politice 
a na náárodnrodníích hospodch hospodáářřských politikských politikáách s tch s tíím, m, žžee

�� pro koordinaci hospodpro koordinaci hospodáářřských politik je nastaven ských politik je nastaven 
koordinakoordinaččnníí a a dohledovýdohledový rráámecmec

�� PPřředpokledpokláádalo se, dalo se, žže e ččlensklenskéé ststááty budou ty budou 
dodrdodržžovat pravidla a vytvovat pravidla a vytváářřet rezervy na horet rezervy na horšíší
ččasyasy

�� To se nestaloTo se nestalo



2) Slabiny rámce a potřeba silnějšího ekonomického řízení

�� Vzhledem k vysokVzhledem k vysokéé obchodnobchodníí a investia investiččnníí
provprováázanosti eurozzanosti eurozóóny a EU 27 existuje ny a EU 27 existuje 
riziko priziko přřeleléévváánníí a a šíšířřeneníí nerovnovnerovnovááhh

�� KrizKrizíí a malou rozpoa malou rozpoččtovou ktovou kááznzníí dodoššlo ke lo ke 
zhorzhorššeneníí vlvláádndníích rozpoch rozpoččtových bilanctových bilancíí

�� PPřřehnanehnanéé reakce finanreakce finanččnníích trhch trhůů zhorzhorššujujíí
financovfinancováánníí i pro hospodi pro hospodáářřsky zdravsky zdravéé ststáátyty



2) Slabiny rámce a potřeba silnějšího ekonomického řízení

�� 24 st24 stááttůů z 27 je v nz 27 je v náápravnpravnéé proceduproceduřře Paktu e Paktu 
stability a rstability a růůstu pro nadmstu pro nadměěrnostrnost rozporozpoččtových tových 
schodkschodkůů v roce 2009v roce 2009

�� PrPrůůmměěrný rný schodek 6,8 % HDPschodek 6,8 % HDP v roce 2009v roce 2009
�� PrPrůůmměěrný vlrný vláádndníí dluh 75,6 % HDPdluh 75,6 % HDP v roce 2009v roce 2009
�� ČČR vykR vykáázalo 5,8 % HDP a 35,3 % HDPzalo 5,8 % HDP a 35,3 % HDP
�� DobrDobréé rozporozpoččtovtovéé výsledky mvýsledky měěly:ly:
�� Lucembursko (Lucembursko (--0,7 % HDP), 0,7 % HDP), 
�� ŠŠvvéédsko (dsko (--0,9 % HDP) a Estonsko (0,9 % HDP) a Estonsko (--1,7% HDP)1,7% HDP)



2) Slabiny rámce a potřeba silnějšího ekonomického řízení

�� 11 st11 stááttůů vyvyššíšší zadluzadlužženeníí nenežž 60 % HDP60 % HDP

�� ItItáálie 116,0% HDP; Belgie 96,2 % HDP; lie 116,0% HDP; Belgie 96,2 % HDP; 
MaMaďďarsko 78,4 % HDP; Francie 78,4 % arsko 78,4 % HDP; Francie 78,4 % 
HDP; Portugalsko 76,1 % HDP; NHDP; Portugalsko 76,1 % HDP; Něěmecko mecko 
73,4 % HDP73,4 % HDP



2) Slabiny rámce a potřeba silnějšího ekonomického řízení

�� BezprostBezprostřřednedníím impulsem bylo selhm impulsem bylo selháánníí ŘŘeckaecka
�� Ve SmlouvVe Smlouvěě chybchyběěl nl náástroj, na jehostroj, na jehožž zzáákladkladěě by EU  poskytla pby EU  poskytla půůjjččkuku, , 

protoprotožže pomoc byla moe pomoc byla možžnnáá podle podle ččl. 143 jen pro l. 143 jen pro ččlenský stlenský stáát t 
neneúúččastnastnííccíí se eurozse eurozóónyny

�� Na zNa záákladkladěě ččl.143 byla v krizi poskytnuta pl.143 byla v krizi poskytnuta půůjjččka Maka Maďďarsku, Lotyarsku, Lotyššsku sku 
a Rumunskua Rumunsku

�� ŘŘecko zecko zíískalo skalo úúvvěěrovou linku ve výrovou linku ve výšši 110 mld. euro od eurozi 110 mld. euro od eurozóóny a ny a 
MMFMMF (Slovensko se odm(Slovensko se odmíítlo podtlo podíílet, 816 milionlet, 816 milionůů euro, po zameuro, po zamíítavtavéém m 
stanovisku nstanovisku náárodnrodníího parlamentu)ho parlamentu)

�� Na zNa záákladkladěě nestandardnnestandardníí dohody mezi Evropskou radou a dohody mezi Evropskou radou a 
EuroskupinouEuroskupinou na tna třři roky za nedotovani roky za nedotovanéé trtržžnníí sazby výmsazby výměěnou za nou za 
nnáápravný hospodpravný hospodáářřský programský program

�� Po kontrolnPo kontrolníích misch misíích se uvolch se uvolňňujujíí jednotlivjednotlivéé trantranššee



3) V březnu 2010 - začátek přípravy reformy 
Evropská rada rozhodla:

�� Je tJe třřeba poseba posíílit koordinaci hospodlit koordinaci hospodáářřských politik lepských politik lepšíším vyum využžititíím m 
ččl. 121 Smlouvy o fungovl. 121 Smlouvy o fungováánníí EUEU

�� Zadala Komisi, aby pZadala Komisi, aby přřipravila do ipravila do ččervna nervna náávrh posvrh posíílenleníí
koordinace eurozkoordinace eurozóóny sny s vyuvyužžititíím m ččl. 136l. 136

�� PPřřidat makroekonomický dohledidat makroekonomický dohled
�� ZavZavéést tzv. evropský semestrst tzv. evropský semestr -- nový harmonogram pnový harmonogram přředkledklááddáánníí a a 

posuzovposuzováánníí nnáárodnrodníích reformnch reformníích programch programůů a programa programůů Paktu stability Paktu stability 
a ra růůstu, aby byla posstu, aby byla posíílena jejich konzistentnostlena jejich konzistentnost

�� UloUložžila pila přředsedoviedsedovi, aby ve spolupr, aby ve spoluprááci sci s Komisi Komisi zalozaložžil pracovnil pracovníí
skupinu na vysokskupinu na vysokéé úúrovnirovni slosložženou ze zenou ze záástupcstupcůů ččlenských stlenských stááttůů, , 
rotujrotujííccíího pho přředsednictvedsednictvíí a Evropska Evropskéé centrcentráálnlníí banky, banky, kterkteráá mměěla do la do 
konce roku pkonce roku přředloedložžit opatit opatřřeneníí pro leppro lepšíší rozporozpoččtovou ktovou káázezeňň a lepa lepšíší
rráámec pro mec pro řřeeššeneníí krizkrizíí



3) Základní východiska pro reformu:

�� PosilovPosilováánníí koordinace klkoordinace klííččovou prioritou ovou prioritou 
UnieUnie

�� ZmZměěna pravidel se provede v rna pravidel se provede v ráámci mci 

Smlouvy zmSmlouvy změěnou sekundnou sekundáárnrníího prho práávava

�� ZZůůststáávajvajíí nnáárodnrodníí rozporozpoččtovtovéé pravomocipravomoci

�� ZZáákladem zachovkladem zachováánníí rovnrovnéého zachho zacháázenzeníí se se 
ččlenskými zemlenskými zeměěmimi



3) V květnu 2010 - pokračování přípravy reformních změn 

�� PPřředseda Evropskedseda Evropskéé rady Herman Van rady Herman Van RompuyRompuy zalozaložžil il 
pracovnpracovníí skupinu nazvanou skupinu nazvanou TaskTask ForceForce, kter, kteráá se zase začčala ala 
schscháázet ve formzet ve formáátu ministrtu ministrůů financfinancíí a hospoda hospodáářřstvstvíí na svna svéé
úúrovni a ve formrovni a ve formáátu ntu náámměěstkstkůů ministrministrůů na na úúrovni svrovni svéého ho 
ppřříípravnpravnéého výboru nazvanho výboru nazvanéého Výbor ho Výbor ššerperpůů

�� TaskTask ForceForce se vse v obou sloobou složženeníích ch seseššla od svla od svéého zaloho založženeníí
vv kvkvěětnu do poloviny tnu do poloviny řřííjna celkem 13krjna celkem 13kráát, postupnt, postupněě
projednprojednáávala vstupy od Komise, vala vstupy od Komise, ččlenských stlenských stááttůů a a 
daldalšíších relevantnch relevantníích subjektch subjektůů

�� Komise pKomise přředloedložžila svila svéé prvnprvníí SdSděělenleníí kk posposíílenleníí
koordinace hospodkoordinace hospodáářřských politikských politik, na kter, na kteréé o mo měěssííc pozdc pozděěji ji 
navnaváázala zala druhým Sddruhým Sděělenleníímm kk posposíílenleníí koordinace koordinace 
hospodhospodáářřských politik pro stabilitu, rských politik pro stabilitu, růůst a pracovnst a pracovníí mmíístasta



3) V červnu 2010 - Evropská rada dospěla k:

�� DohodDohoděě o ustaveno ustaveníí makroekonomickmakroekonomickéého dohleduho dohledu

�� PPososíílenleníí preventivnpreventivníí ččáásti Paktu vsti Paktu váázzáánníím sankcm sankcíí pro pro 
eurozeurozóónunu na konsolidana konsolidaččnníí procesproces vedoucvedoucíí ke ke 
ststřřednedněědobdobéému cmu cííli, tj. ccali, tj. cca vyrovnanvyrovnanéé rozporozpoččtovtovéé bilanci bilanci 

�� ZvýZvýššeneníí ddůůrazu na dluhovrazu na dluhovéé kritkritéériumrium

�� ZavedenZavedeníí tzv. tzv. EvropskEvropskéého semestru od zaho semestru od začčáátku roku tku roku 
20112011

�� Nutnosti zabezpeNutnosti zabezpeččit kvalitu statistických datit kvalitu statistických dat, kter, kteráá je je 
zzáásadnsadníí pro zdravou rozpopro zdravou rozpoččtovou politiku a rozpotovou politiku a rozpoččtový tový 
dohleddohled



3) Koncem září Komise předložila:

�� 6 n6 náávrhvrhůů legislativnlegislativníích pch přředpisedpisůů, z toho:, z toho:
�� dvdvěě novely Paktu stability a rnovely Paktu stability a růůstustu
�� novou smnovou směěrnici upravujrnici upravujííccíí popožžadavky na adavky na 

rozporozpoččtovtovéé rráámcemce
�� novnovéé nanařříízenzeníí upravujupravujííccíí makrodohledmakrodohled v EUv EU
�� dvdvěě novnováá nanařříízenzeníí stanovujstanovujííccíí silnsilněějjšíší

vynutitelnost pro vynutitelnost pro eurozeurozóónunu (rozpo(rozpoččtový tový 
dohled a makroekonomický dohled)dohled a makroekonomický dohled)



3) Konec října 2010

�� TaskTask ForceForce vydala svou Zvydala svou Záávvěěrereččnou zprnou zpráávuvu
�� řřííjnovjnováá EvropskEvropskáá rada ji schvrada ji schváálilalila
�� Byl dosaByl dosažžen politický konsensus, nynen politický konsensus, nyníí zazaččíínnáá

legislativnlegislativníí schvalovschvalováánníí
�� OOččekekáávváá se schvse schváálenleníí nnáávrhvrhůů do ldo lééta 2011 a vstup ta 2011 a vstup 

v v úúččinnost od ledna 2012innost od ledna 2012
�� Nebyl schvNebyl schváálen trvalý mechanismus pro len trvalý mechanismus pro řříízenzeníí

krizkrizíí (nutnost zm(nutnost změěny Smlouvy)ny Smlouvy)
�� Nebylo rozhodnuto o pozastavenNebylo rozhodnuto o pozastaveníí hlasovachlasovacíích ch 

prprááv v Radv v Raděě



4) Návrhy Komise ve dvou sděleních

�� Komise mKomise měěla podle zadla podle zadáánníí bbřřeznoveznovéé EvropskEvropskéé rady rady 
ppřředloedložžit do konce it do konce ččervna nervna náávrh opatvrh opatřřeneníí pro pro eurozeurozóónunu

�� V kvV kvěětnu ptnu přředloedložžila svila svéé prvnprvníí SdSděělenleníí
�� opatopatřřeneníí pro pro silnsilněějjšíší rozporozpoččtový dohled obecntový dohled obecněě pro EU a pro EU a 

tvrdtvrdšíší pravidla pro pravidla pro eurozeurozóónunu, zalo, založženeníí makrodohledumakrodohledu
pro EU a pro EU a eurozeurozóónunu a krizova krizovéého mechanismu pro ho mechanismu pro 
eurozeurozóónunu

�� V V ččervnu pervnu přředloedložžila druhila druhéé SdSděělenleníí
�� nnáávrh podrobnvrh podrobněějjšíších ch pravidel pro pravidel pro makrodohledmakrodohled a a 

nnáárodnrodníí rozporozpoččtovtovéé rráámce, zvýmce, zvýššený dený důůraz na dluhovraz na dluhovéé
kritkritéérium, rium, úúččinný mechanismus sankcinný mechanismus sankcíí pro pro eurozeurozóónunu a a 
zalozaložženeníí EvropskEvropskéého semestruho semestru



4) Návrhy Komise ve dvou sděleních

�� OpatOpatřřeneníí jsou rozdjsou rozděělena do tlena do třřech pilech pilíířůřů::

�� A) zpA) zpřříísnsněěnníí rozporozpoččtovtovéého dohleduho dohledu

�� B) zavedenB) zavedeníí novnovéého ho makrodohledumakrodohledu

�� C) ustavenC) ustaveníí krizovkrizovéého mechanismu pro ho mechanismu pro eurozeurozóónunu

�� Jsou navrhovJsou navrhováány i ny i kondicionalitykondicionality do výdajových do výdajových 
programprogramůů, ale tato oblast bude teprve do, ale tato oblast bude teprve dořřeeššena ena 

v rv ráámci pmci přříípravy Finanpravy Finanččnníí perspektivy 2014perspektivy 2014--20202020



4) Návrhy Komise ve dvou sděleních  

A) zpřísnění rozpočtového dohledu

�� ÚÚprava Paktu stability a rprava Paktu stability a růůstustu
�� Pro zemPro zeměě eurozeurozóóny navrhuje zavedenny navrhuje zavedeníí sankcsankcíí ve formve forměě úúroroččených ených 

vkladvkladůů do preventivndo preventivníí ččáástisti

�� Pro zemPro zeměě eurozeurozóóny ny vvččasnasněějjšíší zavedenzavedeníí sankcsankcíí do ndo náápravnpravnéé ččáástisti

�� NynNyníí se mse můžůže Rada uvalit nee Rada uvalit neúúroroččený vklad aený vklad ažž po roce od po roce od 
rozhodnutrozhodnutíí Rady o nadmRady o nadměěrnrnéém schodkum schodku

�� NynNyníí dostane stdostane stáát eurozt eurozóóny podle ny podle ččl. 126(6) rozhodnutl. 126(6) rozhodnutíí o existenci o existenci 
nadmnadměěrnrnéého schodku a zho schodku a záároveroveňň podle 126(7) doporupodle 126(7) doporuččeneníí k nk náápravpravěě;  ;  
po 6 mpo 6 měěssííccíích Rada hodnotch Rada hodnotíí, zda p, zda přřijal ijal úúččinninnáá opatopatřřeneníí. Pokud je . Pokud je 
nepnepřřijal, potvrdijal, potvrdíí to Rada ve svto Rada ve svéém doporum doporuččeneníí podle 126(8) a za dva podle 126(8) a za dva 
mměěssííce mce můžůže de dáát podle t podle ččl. 126(9) výzvu k nl. 126(9) výzvu k náápravpravěě a za 4 ma za 4 měěssííce ho ce ho 
znovu hodnotznovu hodnotíí a pak ma pak můžůže dote dotččenenéému podle 126(11) ulomu podle 126(11) uložžit sankci ve it sankci ve 
formforměě neneúúroroččenenéého vkladu, nebo ho zmho vkladu, nebo ho změěnit na finannit na finanččnníí pokutu za dva pokutu za dva 
roky po uvalenroky po uvaleníí prvnprvníí sankcesankce



4) Návrhy Komise ve dvou sděleních
A) Zpřísnění rozpočtového dohledu

�� VVěěttšíší ddůůraz na raz na kritkritéérium dluhurium dluhu, zahajovat , zahajovat 
proceduru pproceduru přři nadmi nadměěrnrnéém schodku, pokud mm schodku, pokud máá
zemzeměě dluh nad 60% HDP, který patdluh nad 60% HDP, který patřřiiččným ným 
zpzpůůsobem nesnisobem nesnižžujeuje

�� Zohlednit pZohlednit přři zahajovi zahajováánníí a ukona ukonččovováánníí nnáápravnpravnéé
procedury kromprocedury kroměě dluhu, jeho struktury, dodluhu, jeho struktury, doččasnosti asnosti 
čči mimoi mimořřáádnosti, daldnosti, dalšíší relevantnrelevantníí faktory jako faktory jako 
inflaci, rinflaci, růůst, fst, fáázi hospodzi hospodáářřskskéého cyklu, stav ho cyklu, stav 
vlvláádndníích rezerv, vých rezerv, výšši zadlui zadlužženeníí soukromsoukroméého ho 
sektoru, zsektoru, záávazky stvazky stáátu v kontextu sttu v kontextu stáárnutrnutíí
populacepopulace



4) A) Zpřísnění rozpočtového dohledu

�� Pro vPro věěttšíší soulad rozposoulad rozpoččtovtovéého a makroekonomickho a makroekonomickéého ho 
dohledu  zavdohledu  zavéést st Evropský semestrEvropský semestr

�� VlVláády budou pdy budou přředkledkláádat svdat svéé nnáárodnrodníí programy reforem a programy reforem a 
programy Paktu stability a rprogramy Paktu stability a růůstu bstu běěhem dubna mhem dubna míísto sto 
podzimnpodzimníího termho termíínunu

�� NNáárodnrodníí plpláány budou potny budou potéé hodnoceny Komishodnoceny Komisíí a Radou a a Radou a 
Rada jim vydRada jim vydáá doporudoporuččeneníí pro npro náárodnrodníí rozporozpoččtovtovéé plpláányny

�� VlVláády zapracujdy zapracujíí doporudoporuččeneníí do ndo náávrhvrhůů svých rozposvých rozpoččttůů na na 
nnáásledujsledujííccíí rokrok

�� StStááty si uchovajty si uchovajíí svsvéé nnáárodnrodníí fiskfiskáálnlníí kompetence, urkompetence, urččujujíí si si 
strukturu výdajstrukturu výdajůů, rozpo, rozpoččtovtovéé prioritypriority



4) A) Zpřísnění rozpočtového dohledu – zavést požadavky na 
národní rozpočtové rámce

�� NNáárodnrodníí rozporozpoččtovtovéé postupy v kompetenci stpostupy v kompetenci stááttůů, ale musej, ale musejíí
zajistit soulad s Paktem stability a rzajistit soulad s Paktem stability a růůstustu

�� ZavZavéést do vlst do vláádndníího ho úúččetnictvetnictvíí, statistiky a výkaznictv, statistiky a výkaznictvíí
standardy v syststandardy v systéému ESA95, zavmu ESA95, zavéést makroekonomickst makroekonomickéé
ppřředpovedpověědi a rozpodi a rozpoččtovtovéé projekce, kterprojekce, kteréé poskytujposkytujíí
spolehlivspolehliváá a va vččasnasnáá datadata

�� Kodifikovat do nKodifikovat do náárodnrodníí legislativy fisklegislativy fiskáálnlníí pravidla EU a pravidla EU a 
ddůůvvěěryhodný mechanismus vynutitelnostiryhodný mechanismus vynutitelnosti

�� ZavZavéést stst střřednedněědobdobéé rozporozpoččtovtovéé plpláánovnováánníí



4) B) Makroekonomický dohled

�� NovNověě zavzavéést dohled nad pst dohled nad přříípadnými výkyvy vnpadnými výkyvy vněějjšíší
nerovnovnerovnovááhyhy

�� Sledovat vývoj konkurenceschopnostiSledovat vývoj konkurenceschopnosti
�� Ustavit diferencovanou tabulku indikUstavit diferencovanou tabulku indikáátortorůů pro pro eurozeurozóónunu a a 

neneččleny a systleny a systéém vm vččasnasnéého varovho varováánníí
�� Pro Pro eurozeurozóónunu zalozaložžit mechanismus vynutitelnosti it mechanismus vynutitelnosti 

procedurou pprocedurou přři nadmi nadměěrnrnéé nerovnovnerovnováázeze
�� Rada bude dRada bude dáávat doporuvat doporuččeneníí nejen pro oblast rozponejen pro oblast rozpoččtovou, tovou, 

ale i pro dalale i pro dalšíší hospodhospodáářřskskéé politikypolitiky, nap, napřř. pro fungov. pro fungováánníí
trhu prtrhu prááce, monitorovce, monitorováánníí makroobezmakroobezřřetnostnetnostnííchch principprincipůů, , 
napnapřřííklad nadmklad nadměěrnrnéé úúvvěěrovrovéé emise, vytvemise, vytváářřeneníí bublin na bublin na 
trhu nemovitosttrhu nemovitostíí apod.apod.



4) C) Mechanismus řízení krizí v eurozóně

�� PPřříípad pad ŘŘecka ukecka ukáázal nemozal nemožžnost poskytnutnost poskytnutíí ppůůjjččky na podporu ky na podporu 
ststřřednedněědobdobéé udrudržžitelnosti platebnitelnosti platebníí bilance, jako lze podle Smlouvy pro bilance, jako lze podle Smlouvy pro 
neneččleny eurozleny eurozóóny podle ny podle ččl. 143l. 143

�� PoPožžadavek zaloadavek založžit pro it pro eurozeurozóónunu jasnjasnáá a da důůvvěěryhodnryhodnáá pravidla pravidla 
obdobnobdobněě jako platjako platíí ve Smlouvve Smlouvěě v v ččl.143 pro nel.143 pro neččleny eurozleny eurozóónyny

�� Vyvarovat se morVyvarovat se moráálnlníího hazarduho hazardu
�� FinanFinanččnníí pomoc poskytovat jako npomoc poskytovat jako náávratnvratnéé ppůůjjččky s ky s úúrokyroky
�� NynNyníí jde o ujde o užžíívváánníí mechanismu, který byl ustaven dne 9.kvmechanismu, který byl ustaven dne 9.kvěětna 2010, tna 2010, 

aby se paby se přředeedeššlo lo šíšířřeneníí finanfinanččnníí paniky na dalpaniky na dalšíší ststááty ohroty ohrožženenéé
nerovnovnerovnovááhamihami ((ŠŠpanpaněělsko, Portugalsko, Irsko, Itlsko, Portugalsko, Irsko, Itáálie)lie)

�� Zjistit funkZjistit funkččnost mechanismu a pnost mechanismu a přřipravit stipravit stáálou podobulou podobu



5) Právní základ šesti legislativních návrhů Komise 
A)  rozpočtový dohled

�� Novelizace Paktu stability a rNovelizace Paktu stability a růůstu stu –– preventivnpreventivníí
ččáásti sti podle podle ččl.121(6),l.121(6), nnáápravnpravnéé ččáásti sti podle podle 
ččl.126(14)l.126(14)

�� ZavedenZavedeníí EvropskEvropskéého semestru od ledna 2011 ho semestru od ledna 2011 
zmzměěnou provnou prováádděěccíího pho přředpisu edpisu CodeCode ofof ConductConduct

�� NovNováá smsměěrnice o pornice o požžadavcadavcíích na rozpoch na rozpoččtovtovéé
rráámce mce podle podle ččl.126(14)l.126(14) a a Protokolu 12Protokolu 12

�� NovNovéé nanařříízenzeníí o vynutitelnosti rozpoo vynutitelnosti rozpoččtovtovéého ho 
dohledu u eurozdohledu u eurozóóny podle ny podle ččl.121(6)l.121(6) a a 136136



5) Právní základ šesti legislativních návrhů Komise
B) makroekonomický dohled

�� NovNověě se rozse rozššiiřřuje rozpouje rozpoččtový dohled o tový dohled o 
makroekonomický dohledmakroekonomický dohled k prevenci k prevenci 
nerovnovnerovnovááhh

�� NovNovéé nanařříízenzeníí pro EU podle 121(6)pro EU podle 121(6)

�� NovNovéé nanařříízenzeníí pro vypro vyššíšší vynutitelnost u vynutitelnost u 
eurozeurozóóny podle 121(6) a 136ny podle 121(6) a 136



5) Právní základ stabilizačního mechanismu
C) dočasný mechanismus pro řízení krizí

�� Dne 9. kvDne 9. kvěětna se ustavuje novtna se ustavuje nověě dodoččasný stabilizaasný stabilizaččnníí
mechanismus na 3 roky mechanismus na 3 roky –– ppůůjjččky obdobnky obdobněě jako podle jako podle ččl. l. 
143 zem143 zemíím mimo m mimo eurozeurozóónunu (Komise si jm(Komise si jméénem EU pnem EU půůjjččíí
na finanna finanččnníích trzch trzíích, je odsouhlasen nch, je odsouhlasen náápravný plpravný pláán a podle n a podle 
plnplněěnníí se uvolse uvolňňujujíí jednotlivjednotlivéé trantranššee pomoci)pomoci)

�� Evropský mechanismus finanEvropský mechanismus finanččnníí stabilizacestabilizace (EFSM)(EFSM)

podle podle ččl. 122(2)l. 122(2) o solidarito solidaritěě ppřři mimoi mimořřáádných uddných udáálostech k lostech k 
zachovzachováánníí finanfinanččnníí stability pro EU stability pro EU –– zzááruky rozporuky rozpoččtu EU tu EU 
do 60 mld. eurodo 60 mld. euro

�� Evropský nEvropský náástroj finanstroj finanččnníí stability (EFSF)stability (EFSF)

Na zNa záákladkladěě mezivlmezivláádndníí dohody eurozdohody eurozóónyny (s (s úúččastastíí MMF) MMF) 
zzááruky do 440 mld. euro  (celkem 750 mld. euro)ruky do 440 mld. euro  (celkem 750 mld. euro)



6) Šest legislativních návrhů Komise
A) Rozpočtový dohled

�� Novela preventivnNovela preventivníí ččáásti a nsti a náápravnpravnéé ččáásti sti 
Paktu stability a rPaktu stability a růůstustu

�� NovNovéé nanařříízenzeníí pro pro úúččinninněějjšíší vynutitelnost vynutitelnost 
rozporozpoččtovtovéého dohledu v ho dohledu v eurozeurozóónněě

�� NovNováá smsměěrnice o pornice o požžadavcadavcíích na nch na náárodnrodníí
rozporozpoččtovtovéé rráámcemce



6) A) Rozpočtový dohled – novela nařízení 1466/97

�� UklUklááddáá ččlenským stlenským stááttůům ve shodm ve shoděě se souse souččasnasněě platným platným 
nanařříízenzeníím m povinnost ppovinnost přředkledkláádat Raddat Raděě a Komisi a Komisi 
programy stability/konvergenprogramy stability/konvergenččnníí programyprogramy –– jako nynjako nyníí

�� Ty budou Ty budou obsahovat plobsahovat pláány kny k dosadosažženeníí a udra udržženeníí
ststřřednedněědobých rozpodobých rozpoččtových ctových cííllůů –– jako nynjako nyníí

�� StStřřednedněědobdobéé rozporozpoččtovtovéé ccííle se vle se v realitrealitěě v prv průůmměěru blru blíížžíí
vyrovnaným rozpovyrovnaným rozpoččttůůmm a jejich stanovena jejich stanoveníí zohledzohledňňuje uje 
potencipotenciáálnlníí rrůůst, st, úúroveroveňň vlvláádndníího dluhu a implicitnho dluhu a implicitníí
zzáávazky zemvazky zeměě ss ohledem na stohledem na stáárnutrnutíí obyvatelstva obyvatelstva –– jako jako 
nynnyníí

�� StStřřednedněědobý rozpodobý rozpoččtový ctový cííl je stanoven jako strukturl je stanoven jako strukturáálnlníí
schodek, je to nominschodek, je to nomináálnlníí schodek oschodek oččiiššttěěný od cyklických ný od cyklických 
dopaddopadůů a jednora jednoráázových a dozových a doččasných opatasných opatřřeneníí –– jako nynjako nyníí



6) A) Rozpočtový dohled – novela nařízení 1466/97
nově v preventivní části úročený vklad pro eurozónu

�� StStááty eurozty eurozóóny majny majíí ulouložženo jako deno jako dřřííve snive snižžovat strukturovat strukturáálnlníí schodek schodek 
roroččnněě alespoalespoňň o 0,5% HDP, pokud ho jeo 0,5% HDP, pokud ho ješšttěě nedosnedosááhly hly –– jako nynjako nyníí

�� Pokud stPokud stáát eurozt eurozóóny nedosny nedosááhl svhl svéého stho střřednedněědobdobéého rozpoho rozpoččtovtovéého cho cííle le 
a nava navííc mc máá nadmnadměěrný dluh a/nebo nadmrný dluh a/nebo nadměěrnrnéé makroekonomickmakroekonomickéé
nerovnovnerovnovááhy, mhy, máá ulouložženo snieno snižžovat schodek o vovat schodek o vííce nece nežž 0,5% HDP 0,5% HDP 
roroččnněě -- NOVNOVĚĚ

�� Pokud tak nePokud tak neččininíí, d, dáá mu Komise varovmu Komise varováánníí, aby p, aby přřijal ijal úúččinninnáá opatopatřřeneníí, , 
pokud je neppokud je nepřřijme, dijme, dáá mu Rada doporumu Rada doporuččeneníí

�� NOVNOVĚĚ –– Komise navrhuje, aby stKomise navrhuje, aby stáát slot složžil sankci ve formil sankci ve forměě
úúroroččenenéého vkladu, kdyho vkladu, kdyžž dostane doporudostane doporuččeneníí Rady k nRady k náápravpravěě
fiskfiskáálnlníí konsolidace v rkonsolidace v ráámci preventivnmci preventivníí ččáásti dohledusti dohledu

�� Sankce se mu vrSankce se mu vrááttíí s s úúroky, kdyroky, kdyžž ppřřííjme njme náápravupravu



6) A) Rozpočtový dohled – novela nařízení 1466/97 
a nové nařízení pro eurozónu

�� StStáát eurozt eurozóóny by slony by složžil il úúroroččený vklad ve výený vklad ve výšši i 
0,2% HDP0,2% HDP

�� Pro uvalenPro uvaleníí sankce ve formsankce ve forměě úúroroččenenéého vkladu ho vkladu 
ststáátu euroztu eurozóóny by se ny by se novnověě mměěla zavla zavéést procedura st procedura 
obrobráácencenéého hlasovho hlasováánníí (reverse (reverse votingvoting))

�� NNáávrh Komise na sankci je pvrh Komise na sankci je přřijat, pokud Rada ijat, pokud Rada 
ve slove složženeníí ččlenlenůů eurozeurozóóny nerozhodne jinak ny nerozhodne jinak 
kvalifikovanou vkvalifikovanou věěttššinou do deseti dninou do deseti dnůů



6) A) Návrh novely nařízení 1466/97 - pro nečleny eurozóny

�� Novela nadNovela nadáále uklle uklááddáá povinnost ppovinnost přřibliibližžovat se ovat se 
k rozpok rozpoččtovtovéému cmu cííli minimli minimáálnlníím tempem 0,5 % m tempem 0,5 % 
HDP pouze stHDP pouze stááttůům, kterm, kteréé se se úúččastnastníí kurzovkurzovééhoho
mechanismu ERM2 mechanismu ERM2 –– jako djako dřřííveve

�� StStááty s výjimkou, kterty s výjimkou, kteréé majmajíí vysokvysokéé zadluzadlužženeníí
vlvláádndníího sektoru a/nebo nadmho sektoru a/nebo nadměěrnrnéé
makroekonomickmakroekonomickéé nerovnovnerovnovááhy by mhy by měělyly mmíít t 
novnověě povinnost dosahovat ropovinnost dosahovat roččnněě strukturstrukturáálnlníího ho 
ppřřizpizpůůsobensobeníí tempem rychlejtempem rychlejšíším nem nežž 0,5 % 0,5 % 
HDPHDP



6) Návrh novely nařízení 1466/97

�� Pro vPro vššechny stechny stááty zavty zavááddíí nový pojem obeznový pojem obezřřetnetnéé
fiskfiskáálnlníí politikypolitiky

�� Bude se monitorovat a hodnotit tempo rBude se monitorovat a hodnotit tempo růůstu stu 
výdajvýdajůů, zda nep, zda nepřřevyevyššujujíí obezobezřřetnetnéé tempo tempo 
hospodhospodáářřskskéého rho růůstustu

�� Výjimka, pokud stVýjimka, pokud stáát výraznt výrazněě nad svým nad svým 
rozporozpoččtovým ctovým cíílem (v plem (v přřebytku), nebo zvýebytku), nebo zvýšíší
diskrediskreččnníímm rozhodnutrozhodnutíím svm svéé ppřřííjmyjmy

�� VVššechny neechny neččekanekanéé ppřřííjmy djmy dáávat na snvat na sníížženeníí dluhu, dluhu, 
ne na dalne na dalšíší výdajevýdaje



6) Návrh legislativního balíčku Komise
A) Rozpočtový dohled – novela nařízení 1467/97

�� aktivace dluhovaktivace dluhovéého kritho kritéériaria

�� NNáápravnpravnáá procedura byla vprocedura byla vžždy zahajovdy zahajováána na zna na záákladkladěě ppřřekroekroččeneníí hodnot pro hodnot pro 
nadmnadměěrnost schodku, nikoliv dluhu, i kdyrnost schodku, nikoliv dluhu, i kdyžž oboběě kritkritééria byla zaloria byla založžena jako ena jako 
rovnocennrovnocennáá

�� NovNověě se se řřííkkáá, , žže tempo snie tempo snižžovováánníí nadmnadměěrnrnéého dluhu lze povaho dluhu lze považžovat za ovat za 
dostatedostateččnnéé, pokud se pom, pokud se poměěrový ukazatel vlrový ukazatel vláádndníího dluhu (v % HDP) ho dluhu (v % HDP) 
vv minulých tminulých třřech letech sniech letech snižžoval rooval roččnněě tempem 5 % jeho ptempem 5 % jeho přřevisu nad evisu nad 
referenreferenččnníí hodnotouhodnotou

�� Nesoulad sNesoulad s ttíímto pravidlem vmto pravidlem vššak nemusak nemusíí automaticky znamenat uvalenautomaticky znamenat uvaleníí
nnáápravnpravnéé proceduryprocedury, proto, protožže pe přřed takovým rozhodnuted takovým rozhodnutíím musm musíí být zohlednbýt zohledněěny ny 
vvššechny relevantnechny relevantníí faktory, zvlfaktory, zvlášášttěě vyhodnocenvyhodnoceníí vývoje vlvývoje vláádndníího dluhu, zda ho dluhu, zda 
jeho snijeho snižžovováánníí nebylo komplikovnebylo komplikovááno velmi nno velmi níízkým nominzkým nomináálnlníím rm růůstem, stem, 
posoudit rizikovost dluhovposoudit rizikovost dluhovéé struktury, zadlustruktury, zadlužženost soukromenost soukroméého sektoru a výho sektoru a výšši i 
implicitnimplicitníích zch záávazkvazkůů ss ohledem na stohledem na stáářříí obyvatelstvaobyvatelstva

�� KonzistentnKonzistentněě ss vvěěttšíším dm důůrazem na dluh bude menrazem na dluh bude menšíší vvááha dha dáávváána relevantnna relevantníím m 
faktorfaktorůům vm v ppřříípadpaděě nesouladu snesouladu s kritkritéériem rozporiem rozpoččtovtovéého schodku, pokud zemho schodku, pokud zeměě
bude mbude míít dluh nad prahovou hodnotou 60% HDP t dluh nad prahovou hodnotou 60% HDP 



6) Návrh novely nařízení 1467/97 a nařízení o vynucení – pro 
eurozónu – nápravná část

�� ZavZavááddíí finanfinanččnníí sankce pro sankce pro eurozeurozóónunu, kter, kteréé budou budou 
aplikovaplikováány daleko dny daleko dřřííve vve v nnáápravnpravnéém procesu  m procesu  

�� Komise navrhuje, aby stKomise navrhuje, aby stááty sloty složžil  neil  neúúroroččný vklad ve ný vklad ve 
vývýšši 0,2% HDP jii 0,2% HDP jižž ppřři rozhodnuti rozhodnutíí Rady o umRady o umííststěěnníí
zemzeměě vv proceduproceduřře pe přři nadmi nadměěrnrnéém schodkum schodku

�� NeNeúúroroččený vklad bude pený vklad bude přřememěěnněěn na nenn na nenáávratnou pokutu, vratnou pokutu, 
pokud Rada stanovpokud Rada stanovíí, , žže dote dotččený stený stáát neplnt neplníí doporudoporuččeneníí
RadyRady

�� CelkovCelkováá ččáástka jednoho vkladu, nebo pokuty je omezena stka jednoho vkladu, nebo pokuty je omezena 
vývýšíší 0,5 % HDP0,5 % HDP

�� NovNověě se zavse zavááddíí opaopaččnnéé hlasovhlasováánníí vv RadRaděě pro ppro přříípad pad 
uvalenuvaleníí nových sankcnových sankcíí



6) Návrh legislativního balíčku Komise
A) Rozpočtový dohled – nová Směrnice o požadavcích na 
rozpočtové rámce

�� UklUklááddáá ststááttůům dosti podrobnm dosti podrobnéé popožžadavky adavky 

�� na na úúččetnetníí standardy, vlstandardy, vláádndníí statistiku, statistiku, 
vykazovvykazováánníí dat, makroekonomickdat, makroekonomickéé
ppřředpovedpověědidi

�� StStááty by mty by měěly zapracovat do konce roku ly zapracovat do konce roku 
2013 do n2013 do náárodnrodníí legislativylegislativy



6) B) Makroekonomický dohled - Nařízení o prevenci a 
nápravě nadměrných makroekonomických nerovnováh pro 
EU 

�� Definuje novou proceduru pDefinuje novou proceduru přři nadmi nadměěrnrnéé nerovnovnerovnováázeze
�� V preventivnV preventivníí ččáásti popisuje mechanismus identifikace a oslovensti popisuje mechanismus identifikace a osloveníí

makroekonomických nerovnovmakroekonomických nerovnovááh, doplh, doplňňuje uje dohledovoudohledovou proceduru proceduru 
v rv ráámci strategie Evropa 2020mci strategie Evropa 2020

�� Komise hodnotKomise hodnotíí riziko vzniku nerovnovriziko vzniku nerovnovááhh
�� VychVycháázzíí ze systze systéému vmu vččasnasnéého varovho varováánníí zalozaložženenéého na tabulce ho na tabulce 

indikindikáátortorůů s prahovými hodnotami s prahovými hodnotami 
�� V pV přříípadpaděě signalizace rizika nerovnovsignalizace rizika nerovnovááhy Komise dhy Komise dáá ppřředbedběžěžnnéé

varovvarováánníí, provede hloubkovou analýzu, provede hloubkovou analýzu
�� Pokud nezjistPokud nezjistíí velkvelkéé problprobléémy, nepmy, nepřřijme dalijme dalšíší krokykroky
�� Pokud zjistPokud zjistíí nerovnovnerovnovááhu, informuje Radu a ta dhu, informuje Radu a ta dáá ststáátu doporutu doporuččeneníí
�� PPřři vi váážžnnéé nerovnovnerovnovááze spustze spustíí se nse náápravnpravnáá procedura pprocedura přři nadmi nadměěrnrnéé

nerovnovnerovnováázeze



B) Makroekonomický dohled - Nařízení o prevenci a nápravě
nadměrných makroekonomických nerovnováh pro EU

�� NNáápravnpravnáá procedura:procedura:
�� Rada zahRada zaháájjíí na doporuna doporuččeneníí Komise podle Komise podle ččl. 121(4) proceduru pl. 121(4) proceduru přři nadmi nadměěrnrnéé

nerovnovnerovnovááze a vydze a vydáá ststáátu doporutu doporuččeneníí k nk náápravpravěě ve stanovenve stanovenéém obdobm obdobíí
�� StStáát pt přředloedložžíí nnáápravný program podle doporupravný program podle doporuččeneníí
�� Rada vyhodnotRada vyhodnotíí do dvou mdo dvou měěssííccůů, zda jsou p, zda jsou přřijatijatáá opatopatřřeneníí dostatedostateččnnáá a vyda vydáá na na 

zzáákladkladěě nnáávrhu Komise stanoviskovrhu Komise stanovisko
�� Pokud jsou nedostatePokud jsou nedostateččnnáá, vyzve st, vyzve stáát podle nt podle náávrhu Komise k nvrhu Komise k náápravpravěě

v novv novéém termm termíínunu
�� Komise stKomise stáát monitoruje, mt monitoruje, můžůže vykonat kontrolne vykonat kontrolníí misi na mmisi na mííststěě
�� Pokud se zmPokud se změěnníí ekonomickekonomickéé prostprostřřededíí mmůžůže Rada na doporue Rada na doporuččeneníí Komise Komise 

revidovat svrevidovat svéé doporudoporuččeneníí
�� Pokud stPokud stáát nept nepřřijal ijal úúččinninnáá opatopatřřeneníí Rada na doporuRada na doporuččeneníí Komise pKomise přřijme dalijme dalšíší

doporudoporuččeneníí s prodlous prodloužženeníím nm náápravnpravnéého obdobho obdobíí
�� AAžž Rada vyhodnotRada vyhodnotíí, , žže ste stáát nent neníí zasazasažžen nadmen nadměěrnými nerovnovrnými nerovnovááhami, hami, 

rozhodne na doporurozhodne na doporuččnníí Komise o ukonKomise o ukonččeneníí proceduryprocedury



6) B) Nařízení o vynutitelnosti opatření k nápravě
makroekonomických nerovnováh v eurozóně

�� Pokud by stPokud by stáát eurozt eurozóóny dvakrny dvakráát za sebou nept za sebou nepřřijal ijal úúččinninnáá
opatopatřřeneníí na doporuna doporuččeneníí rady, tj. pokud dostane opakovanrady, tj. pokud dostane opakovaněě
doporudoporuččeneníí rady uvalrady uvalíí na nna něěj Rada pokutu v roj Rada pokutu v roččnníí vývýšši i 
0,1% HDP0,1% HDP

�� NNáávrh Komise se poklvrh Komise se poklááddáá za pza přřijatý Radou, pokud Rada do ijatý Radou, pokud Rada do 
10 dn10 dnůů nerozhodne kvalifikovanou vnerozhodne kvalifikovanou věěttššinou opainou opaččnněě ––
obrobráácencenéé hlasovhlasováánníí v Radv Raděě

�� Pokud stPokud stáát dostane pokutu a pt dostane pokutu a přřijme nijme náápravu bpravu běěhem hem 
stejnstejnéého roku, je mu pokuta vrho roku, je mu pokuta vráácenacena

�� V opaV opaččnnéém pm přříípadu se jako pokuty v npadu se jako pokuty v náápravnpravnéé rozporozpoččtovtovéé
proceduproceduřře ste stáávajvajíí ppřřííjmem rozpojmem rozpoččtu EU a jsou rozdtu EU a jsou rozděěleny leny 
mezi mezi eurozeurozóónunu (st(stááty, kterty, kteréé majmajíí dobrou rozpodobrou rozpoččtovou a tovou a 
makroekonomickou kmakroekonomickou káázezeňň))



7) Pozice ČR

�� NejvNejvěěttšíší problprobléémy se smmy se směěrnicrnicíí k pok požžadavkadavkůům m 
na rozpona rozpoččtovtovéé rráámcemce

�� Nejde o principy, ale dosti podrobnNejde o principy, ale dosti podrobnéé popožžadavky, adavky, 
kterkteréé znamenajznamenajíí zmzměěny v rozpony v rozpoččtových postupechtových postupech

�� Proti pozastavenProti pozastaveníí hlasovhlasováánníí v Radv Raděě, p, přříílilišš silný silný 
nnáástroj, Programovstroj, Programovéé prohlprohlášášeneníí vlvláády s tdy s tíím m 
nesouhlasnesouhlasíí

�� NynNyníí sankce jen pro sankce jen pro eurozeurozóónunu, , ČČR se bude týkat R se bude týkat 
daldalšíší ffááze ze –– výdajovvýdajovéé programy z rozpoprogramy z rozpoččtu EUtu EU



8) Závěrečná zpráva Task Force rozdíl v načasování sankcí

�� PPřředjedjíímmáá, , žže ve v zzáásadsaděě bude platit soubude platit souččasný asný dohledovýdohledový
rráámec Pakt stability a rmec Pakt stability a růůstu, který vstu, který vššak bude aplikovak bude aplikováán n 
leplepšíším a vm a vííce konzistentnce konzistentníím zpm způůsobemsobem

�� VV preventivnpreventivníí ččáásti Paktu budou muset sti Paktu budou muset ččlensklenskéé ststááty, kterty, kteréé
nedosnedosááhly svhly svéého stho střřednedněědobdobéého rozpoho rozpoččtovtovéého cho cííle, le, 
snisnižžovat svovat svéé strukturstrukturáálnlníí saldo rosaldo roččnněě o hodnotu po hodnotu přřevyevyššujujííccíí
0,5% HDP 0,5% HDP –– Komise to navrhuje jen pro Komise to navrhuje jen pro eurozeurozóónunu

�� V V preventivnpreventivníí ččáásti navrhuje ulosti navrhuje uložženeníí úúroroččenenéého vkladu, ho vkladu, 
aažž po 6 mpo 6 měěssííccíích, kdych, kdyžž ststáát nept nepřřijme na doporuijme na doporuččeneníí
Rady Rady úúččinninnáá opatopatřřeneníí –– Komise doporuKomise doporuččuje hneduje hned

v okamv okamžžiku doporuiku doporuččeneníí RadyRady



8) Závěrečná zpráva Task Force – rozdíl v načasování sankcí

�� TaskTask ForceForce doporudoporuččuje, aby puje, aby přři i rozhodnutrozhodnutíí Rady o uvalenRady o uvaleníí nnáápravnpravnéé
procedury stprocedury stáát slot složžil neil neúúroroččený vklad pouze tehdy, kdyený vklad pouze tehdy, kdyžž mměěl l 
slosložžený ený úúroroččený vklad vený vklad v rráámci preventivnmci preventivníí ččáásti sti -- Komise navrhla Komise navrhla 
vvššem stem stááttůům eurozm eurozóóny hned pny hned přři vydi vydáánníí rozhodnutrozhodnutíí Rady Rady 

�� Pokud by stPokud by stáát, na který je uvalena procedura pt, na který je uvalena procedura přři nadmi nadměěrnrnéém schodku, m schodku, 
nebyl pnebyl přředmedměětem preventivntem preventivníí sankce a neslosankce a nesložžil il úúroroččený vklad, ený vklad, Rada Rada 
ppřřijme doporuijme doporuččeneníí, v, v nněěmmžž stanovstanovíí termtermíín pro pn pro přřijetijetíí úúččinných inných 
opatopatřřeneníí (3 a(3 ažž 6 m6 měěssííccůů podle zpodle záávavažžnosti) a uvalnosti) a uvalíí sankci, asankci, ažž ppřři i 
nepnepřřijetijetíí úúččinných opatinných opatřřeneníí

�� VV ppřříípadpaděě, , žže dojde kee dojde ke zvlzvlášášttěě zzáávavažžnnéému porumu poruššeneníí rozporozpoččtovtovéé
discipldisciplííny, sankce by mny, sankce by měěly být aplikovly být aplikováány okamny okamžžititěě Radou na zRadou na záákladkladěě
doporudoporuččeneníí Komise Komise 

�� Pokud Rada rozhodne, Pokud Rada rozhodne, žže e ččlenský stlenský stáát nept nepřřijal ijal úúččinninnáá opatopatřřeneníí
kk nnáápravpravěě nadmnadměěrnrnéého schodku vho schodku v dandanéé lhlhůůttěě, bude aplikov, bude aplikováána pokutana pokuta



8) Závěrečná zpráva Task Force

�� Souhlas se zavedenSouhlas se zavedeníím  m  institutu obrinstitutu obráácencenéého hlasovho hlasováánníí
vv RadRaděě –– vv preventivnpreventivníí ččáásti Paktu psti Paktu přři rozhodnuti rozhodnutíí o sloo složženeníí
úúroroččenenéého vkladu, vho vkladu, v nnáápravnpravnéé ččáásti psti přři rozhodnuti rozhodnutíí o o 
slosložženeníí neneúúroroččenenéého vkladu a jeho pho vkladu a jeho přřememěěny vny v pokutu.pokutu.

�� Souhlas se Souhlas se zavedenzavedeníím minimm minimáálnlníích poch požžadavkadavkůů na nna náárodnrodníí
fiskfiskáálnlníí rráámce smce s dopadem na pdopadem na přřizpizpůůsobensobeníí nnáárodnrodníích ch 
fiskfiskáálnlníích rch ráámcmcůů do konce roku 2013 sdo konce roku 2013 s ohledem na ohledem na 
popožžadavky na vladavky na vláádndníí statistiku, statistiku, úúččetnictvetnictvíí, zaveden, zavedeníí
ččííselných pravidel, makroekonomických pselných pravidel, makroekonomických přředpovedpověěddíí, , 
ststřřednedněědobých rozpodobých rozpoččtových rtových ráámcmcůů zahrnutzahrnutíí subjektsubjektůů do do 
vlvláádndníího sektoruho sektoru



8) Nedořešené záležitosti

�� StStáálý krizový mechanismus pro lý krizový mechanismus pro eurozeurozóónunu

�� MoMožžnost pozastavennost pozastaveníí hlasovachlasovacíích prch prááv v 

v Radv Raděě

�� ZohlednZohledněěnníí penzijnpenzijníí reformy ve vlreformy ve vláádndníí
statistice schodku a dluhustatistice schodku a dluhu

�� ČČinnost innost TaskTask ForceForce bude pokrabude pokraččovatovat


