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Úvodem několik souvislostí

�� Recept na Recept na úúspspěěššnnéé zvyzvyššovováánníí
konkurenceschopnosti EU:konkurenceschopnosti EU:

�� Je podmJe podmíínněěno dobrou hospodno dobrou hospodáářřskou strategiskou strategiíí
�� DobrDobráá hospodhospodáářřskskáá strategie sama o sobstrategie sama o soběě nenneníí

dostatedostateččnnáá, mus, musíí existovat v dobexistovat v dobřře nastavene nastavenéém m 
regulatornregulatorníím rm ráámcimci

�� Ani dobrý rAni dobrý ráámec a dobrmec a dobráá strategie nestastrategie nestaččíí, pokud , pokud 
se s nimi vse s nimi vššechny subjekty neztotoechny subjekty neztotožžnníí a nedodra nedodržžujujíí
jeje



Zjednodušeně řečeno

�� Je potJe potřřeba meba míít dobrý regulatornt dobrý regulatorníí rráámec, dobrou mec, dobrou 
hospodhospodáářřskou strategii a postupovat podle nichskou strategii a postupovat podle nich

�� HlavnHlavníím problm probléémem v minulosti (zhormem v minulosti (zhorššeným eným 
krizkrizíí) byla) byla::

�� slabslabáá politickpolitickáá vvůůle le řřady nady náárodnrodníích vlch vláád dodrd dodržžovat ovat 
pravidla, tedy Smlouvu a Pakt stability a rpravidla, tedy Smlouvu a Pakt stability a růůstu stu 

�� a implementovat hospoda implementovat hospodáářřskou strategii, tedy skou strategii, tedy 
Lisabonskou strategiiLisabonskou strategii



Regulatorní rámec byl slabý

�� Pakt stability a rPakt stability a růůstu byl aplikovstu byl aplikováán v mn v měěkkkkéé podobpodoběě
�� Sankce zSankce zůůstaly pouze na papstaly pouze na papíířře, i kdye, i kdyžž zemzeměě výraznvýrazněě poruporuššily pravidlaily pravidla
�� MoMožžnost zastavennost zastaveníí plateb z Koheznplateb z Kohezníího fondu nebyla pouho fondu nebyla použžita nikdyita nikdy
�� StStááty v pty v přřííznivznivéém obdobm obdobíí nevytvnevytváářřely rezervy, ale zvyely rezervy, ale zvyššovaly svou ovaly svou 

zadluzadlužženostenost
�� RozpoRozpoččtový dohled nebyl provtový dohled nebyl prováázzáán s mnohostranným dohledem nad n s mnohostranným dohledem nad 

strukturstrukturáálnlníími reformamimi reformami
�� ChybChyběěl makroekonomický dohledl makroekonomický dohled
�� VytvVytváářřely se nerovnovely se nerovnovááhy, bubliny na trhu nemovitosthy, bubliny na trhu nemovitostíí
�� Dohled nad finanDohled nad finanččnníími trhy byl silnmi trhy byl silněě fragmentovanýfragmentovaný
�� SilnSilnáá provprováázanost zejmzanost zejmééna na eurozeurozóónyny znamenala rychlznamenala rychléé šíšířřeneníí

negativnnegativníích signch signáállůů



José Manuel Barroso, předseda Evropské komise

z přednášky Evropa 2020: cesta k jasnější budoucnosti

Brusel, 15. března 2011, Lisabonská rada pro konkurenceschopnost 

�� „„Chceme dobrChceme dobráá pracovnpracovníí mmíísta, vysta, vyššíšší žživotnivotníí standard a standard a 

leplepšíší kvalitu kvalitu žživota pro vivota pro vššechny Evropany. echny Evropany. 

�� UvUvěědomuji si, domuji si, žže mnoho lide mnoho lidíí chybnchybněě povapovažžuje strategii uje strategii 

Evropa 2020 za dalEvropa 2020 za dalšíší Lisabonskou strategii, kterLisabonskou strategii, kteráá selhala selhala 

ve svve svéé slibu uslibu uččinit z Evropy nejdynamiinit z Evropy nejdynamiččttěějjšíší a a 

nejkonkurenceschopnnejkonkurenceschopněějjšíší region svregion svěěta. ta. 

�� MMááme jasnme jasnéé ccííle, mle, mááme sedm nosných iniciativ a posme sedm nosných iniciativ a posíílili lili 

jsme ekonomickjsme ekonomickéé řříízenzeníí, v, vččetnetněě zavedenzavedeníí EvropskEvropskéého ho 

semestru.semestru.““



První fáze reformy dohledového mechanismu

�� PrvnPrvníí ffááze reformyze reformy se zase začčala pala přřipravovat od bipravovat od břřezna 2010, ezna 2010, 
kdy Evropskkdy Evropskáá rada stanovila tuto oblast za klrada stanovila tuto oblast za klííččovou ovou 
prioritu EU a rozdprioritu EU a rozděělila evropským instituclila evropským institucíím m úúkolykoly

�� V bV břřeznu 2011 uveznu 2011 uvíítala Evropsktala Evropskáá rada, rada, žže Rada ECOFIN e Rada ECOFIN 
potvrdila obecný ppotvrdila obecný přříístup k balstup k balííččku legislativnku legislativníích nch náávrhu k vrhu k 
ekonomickekonomickéému mu řříízenzeníí, kter, kteréé by mby měěly vstoupit v ly vstoupit v úúččinnost od innost od 
ledna 2012ledna 2012

�� Od ledna 2011 byl zaveden Evropský semestrOd ledna 2011 byl zaveden Evropský semestr
�� NaNařříízenzeníí majmajíí ppřříímou platnost, smmou platnost, směěrnice k pornice k požžadavkadavkůům na m na 

nnáárodnrodníí rozporozpoččtovtovéé rráámce pomce požžaduje, aby je staduje, aby je stááty zavedly ty zavedly 
do ndo náárodnrodníích procedur do konce roku 2013ch procedur do konce roku 2013



Druhá fáze reformy

�� DruhDruháá ffááze reformyze reformy se zase začčne pne přřipravovat ipravovat 
od od ččervna 2011 v souvislosti s pervna 2011 v souvislosti s přříípravou novpravou novéé
finanfinanččnníí perspektivyperspektivy

�� OOččekekáávváá se, se, žže vstoupe vstoupíí v v úúččinnost od ledna 2014innost od ledna 2014
�� Od zaOd začčáátku roku 2014 by mtku roku 2014 by měěly mly míít výdajovt výdajovéé

programy z rozpoprogramy z rozpoččtu EU dolotu EU doložžky o rozpoky o rozpoččtovtovéé
kkááznizni

�� NovNověě se zavedou se zavedou kondicionalitykondicionality pro zastavenpro zastaveníí
plateb pplateb přři neki nekááznizni

�� ObdobnObdobněě jako je nynjako je nyníí v Koheznv Kohezníím fondum fondu



Struktura prezentace 

�� 1) 1) ČČasovasovéé meznmeznííky pky přři rozhodovi rozhodováánníí o novo novéé strategii a rstrategii a ráámcimci
�� 2) Z2) Záákladnkladníí východiska reformyvýchodiska reformy
�� 3) T3) Třři pili pilíířře soue souččasnasnéé reformy:reformy:
�� a) reforma rozpoa) reforma rozpoččtovtovéého dohledu ho dohledu -- prvnprvníí jijižž zavedenou zavedenou 

novinkou je Evropský semestrnovinkou je Evropský semestr
�� b) ustavenb) ustaveníí novnovéého makroekonomickho makroekonomickéého dohledu nad ho dohledu nad 

nerovnovnerovnovááhamihami
�� c) ustavenc) ustaveníí trvaltrvaléého Evropskho Evropskéého mechanismu stability pro zemho mechanismu stability pro zeměě

eurozeurozóónyny
�� 4) Lekce z minulosti: dodr4) Lekce z minulosti: dodržžovat pravidla, nekoneovat pravidla, nekoneččnnéé iniciativyiniciativy



1) Březen 2010

�� Po krizi zaklPo krizi zaklááddáá EvropskEvropskáá rada rada 
v hlavnv hlavníích obrysech novou hospodch obrysech novou hospodáářřskou strategii Evropa skou strategii Evropa 
20202020

�� MMáá 3 dlouhodob3 dlouhodobéé priority:priority:
�� 1) chytrý r1) chytrý růůst st –– zalozaložžený na znalostech a inovacený na znalostech a inovacííchch
�� 2) udr2) udržžitelný ritelný růůst st –– zdrojovzdrojověě úúsporný, zelensporný, zeleněějjšíší a va vííce ce 

konkurenceschopnýkonkurenceschopný
�� 3) za3) začčleleňňujujííccíí rrůůst st –– s vysokou zams vysokou zaměěstnanoststnanostíí a pa přřininášášejejííccíí

hospodhospodáářřskou a sociskou a sociáálnlníí a teritoria teritoriáálnlníí soudrsoudržžnostnost



1) Březen 2010

�� Strategie Evropa 2020 obsahuje Strategie Evropa 2020 obsahuje 

4 bezprost4 bezprostřřednedníí priority:priority:

�� 1) urychlen1) urychlenéé ppřřijetijetíí strategistrategiíí úústupu od ststupu od stáátntníích ch 
intervencintervencíí poskytovaných vlposkytovaných vláádami v krizi dami v krizi 

(pro st(pro stááty, kterty, kteréé je uplatje uplatňňovaly)ovaly)

�� 2) reformu finan2) reformu finanččnníího sektoru vho sektoru vččetnetněě dohledudohledu

�� 3) zabezpe3) zabezpeččeneníí rozporozpoččtovtovéé konsolidacekonsolidace

�� 4) posilov4) posilováánníí koordinace hospodkoordinace hospodáářřských politikských politik



1) Březen 2010

�� EvropskEvropskáá rada vyzvala Komisi k prada vyzvala Komisi k přředloedložženeníí
nnáávrhvrhůů na posna posíílenleníí koordinace hospodkoordinace hospodáářřských ských 
politik, zejmpolitik, zejmééna lepna lepšíším vyum využžititíím m ččlláánku 121 nku 121 
Smlouvy o fungovSmlouvy o fungováánníí EU a s vyuEU a s využžititíím novm novééhoho
ččl. 136 l. 136 

�� ZvlZvlášášttěě poukpoukáázala na nutnost zala na nutnost řřeeššeneníí problprobléémmůů
eurozeurozóónyny

�� PosilovPosilováánníí ekonomickekonomickéého ho řříízenzeníí se stse stáávváá klklííččovou ovou 
prioritouprioritou



1) Květen 2010

�� Komise pKomise přředloedložžila svila svéé prvnprvníí SdSděělenleníí

k posk posíílenleníí koordinace hospodkoordinace hospodáářřských politikských politik

�� ZamZaměřěřila se na posila se na posíílenleníí rozporozpoččtovtovéého ho 
dohledu s ndohledu s náávrhem Evropskvrhem Evropskéého semestru, ho semestru, 
na novna novéé ustavenustaveníí makroekonomickmakroekonomickéého ho 
dohledu a trvaldohledu a trvaléého mechanismu ho mechanismu eurozeurozóónyny
pro pro řřeeššeneníí krizkrizíí



1) Červen 2010

�� EvropskEvropskáá rada schvrada schváálila strategii Evropa 2020,lila strategii Evropa 2020,

�� Rozhodla o tom, Rozhodla o tom, žže e ččlensklenskéé ststááty budou od roku ty budou od roku 
2011 odevzd2011 odevzdáávat Komisi a Radvat Komisi a Raděě konvergenkonvergenččnníí
programy a programy stability na japrogramy a programy stability na jařře v kontextu e v kontextu 
EvropskEvropskéého semestruho semestru

�� odsouhlasila obrysy novodsouhlasila obrysy nověě upravenupravenéého ho 
koordinakoordinaččnníího a ho a dohledovdohledovééhoho rráámcemce



1) Září 2010

�� Rada ECOFIN oficiRada ECOFIN oficiáálnlněě potvrdila zavedenpotvrdila zavedeníí
EvropskEvropskéého semestru od ledna 2011ho semestru od ledna 2011

�� Komise pKomise přředloedložžila balila balííčček ek ššesti esti 
legislativnlegislativníích nch náávrhvrhůů

�� NeformNeformáálnlněě jsou nynjsou nyníí evropskými evropskými 
institucemi oznainstitucemi označčovováány jakony jako

�� „„sixsix packpack““



1) Březen 2011

�� Rada ECOFIN schvRada ECOFIN schváálila svou pozici, tzv. obecný plila svou pozici, tzv. obecný přříístup k stup k 
nnáávrhvrhůům Komisem Komise

�� JarnJarníí EvropskEvropskáá rada otevrada otevřřela projednela projednáávváánníí s Evropským s Evropským 
parlamentem, v parlamentem, v ččervnu se oervnu se oččekekáávváá legislativnlegislativníí ppřřijetijetíí s ts tíím, m, žže e 
dojde kdojde k

�� a) posa) posíílenleníí rozporozpoččtovtovéého dohledu ho dohledu –– ooččekekáávváá se se úúččinnost od innost od 
ledna 2012 ledna 2012 

�� b) ustavenb) ustaveníí novnovéého dohledu nad makroekonomickými ho dohledu nad makroekonomickými 
nerovnovnerovnovááhami a vývojem konkurenceschopnosti hami a vývojem konkurenceschopnosti –– ooččekekáávváá se se 
úúččinnost od ledna 2012innost od ledna 2012

�� StStááty ty eurozeurozóónyny se rozhodly 11. bse rozhodly 11. břřezna o zaloezna o založženeníí EvropskEvropskéého ho 
mechanismu stability a Jarnmechanismu stability a Jarníí EvropskEvropskáá rada toto rozhodnutrada toto rozhodnutíí
uvuvíítala a potvrdila hlavntala a potvrdila hlavníí obrysy novobrysy novéého mechanismu stability ho mechanismu stability ––
ooččekekáávváá se se úúččinnost od innost od ččervence 2013ervence 2013



1) Březen 2011

�� EvropskEvropskáá rada ve svých zrada ve svých záávvěěrech z 24. a 25. brech z 24. a 25. břřezna 2011 ezna 2011 
potvrdila horizontpotvrdila horizontáálnlníí doporudoporuččeneníí a priority pro fiska priority pro fiskáálnlníí
konsolidaci a strukturkonsolidaci a strukturáálnlníí reformyreformy

�� OOččekekáávváá, , žže je ste je stááty promty promíítnou do konkrtnou do konkréétntníích opatch opatřřeneníí
konvergenkonvergenččnníích programch programůů/program/programůů stability a nstability a náárodnrodníích ch 
programprogramůů reforem, kterreforem, kteréé odevzdajodevzdajíí nejlnejléépe v polovinpe v poloviněě
dubnadubna

�� ZdZdůůraznila, raznila, žže je te je třřeba se peba se přřednostnednostněě zamzaměřěřit:it:
�� na nna náávrat ke zdravým rozpovrat ke zdravým rozpoččttůům a fiskm a fiskáálnlníí udrudržžitelnostiitelnosti
�� na snina snižžovováánníí nezamnezaměěstnanosti proststnanosti prostřřednictvednictvíím reforem trhu m reforem trhu 

prpráácece
�� na posna posíílenleníí rrůůstustu



2) Základní východiska pro změnu pravidel a 
procedur

�� Od bOd břřezna 2010 se stala oficiezna 2010 se stala oficiáálnlněě klklííččovou ovou 
prioritou EU reforma ekonomickprioritou EU reforma ekonomickéého ho řříízenzeníí

�� ZmZměěna pravidel se pna pravidel se přřipravuje v ripravuje v ráámci Smlouvy mci Smlouvy 

�� Výjimka Výjimka –– krizový mechanismus pro krizový mechanismus pro eurozeurozóónunu

�� NNáárodnrodníí rozporozpoččtovtovéé pravomoci a odpovpravomoci a odpověědnosti dnosti 
zzůůststáávajvajíí



2) Základem nového koordinačního rámce pro ekonomické
řízení legislativní balíček Komise upravující rozpočtový 
dohled a zavádějící makrodohled

�� Dva nDva náávrhy pvrhy přřijijíímmáány Radou v rny Radou v ráámci zvlmci zvlášáštntníího legislativnho legislativníího postupuho postupu

�� ČČtytyřři ni náávrhy jsou projednvrhy jsou projednáávváány s Evropským parlamentem v rny s Evropským parlamentem v ráámci mci 
řřáádndnéého legislativnho legislativníího postupuho postupu

�� Do konce Do konce ččervna dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem a ervna dohoda mezi Radou a Evropským parlamentem a 
nnáávrhy se majvrhy se majíí ppřřijmout ve formijmout ve forměě zzáávaznvaznéé legislativylegislativy

�� NejsilnNejsilněějjšíší opozice ze strany ECB, kteropozice ze strany ECB, kteráá chce pro chce pro eurozeurozóónunu silnsilněějjšíší
pravidla pravidla –– „„kvantový skokkvantový skok““, ale ECB statut pozorovatele (snaha , ale ECB statut pozorovatele (snaha 
prosadit pomoci EP)prosadit pomoci EP)

�� Evropský parlament shromEvropský parlament shromáážždil cca 2000 ndil cca 2000 náávrhvrhůů na na úúpravypravy



2) Opozice ze strany ECB:

Jean-Claude Trichet, prezident ECB pro časopis Die Zeit, 16.února 2011

�� V EvropV Evropěě mmááme hospodme hospodáářřskou a mskou a měěnovou unii. My novou unii. My 

vv EvropskEvropskéé centrcentráálnlníí bance pebance peččujeme o mujeme o měěnovou unii; o novou unii; o 

fungovfungováánníí hospodhospodáářřskskéé unie se starajunie se starajíí politikovpolitikovéé. . 

�� Euro jako mEuro jako měěna neprona neproššlo krizlo krizíí, jeho hodnota se udr, jeho hodnota se udržžela ela 

velmi dobvelmi dobřře i jeho de i jeho důůvvěěryhodnost a mimoryhodnost a mimořřáádndnáá stabilita. stabilita. 

ProblProbléémem jsou mem jsou ššpatnpatnéé fiskfiskáálnlníí politiky npolitiky něěkterých zemkterých zemíí a a 

ztrztrááty konkurenceschopnosti. ty konkurenceschopnosti. 

�� NNáávrhy Evropskvrhy Evropskéé komise jdou sprkomise jdou spráávným smvným směěrem, ale rem, ale 

nejsou dostatenejsou dostateččnněě ambiciambicióóznzníí. Sd. Sděělenleníí je jasnje jasnéé: posilov: posilováánníí

evropskevropskéého ekonomickho ekonomickéého ho řříízenzeníí musmusíí jjíít na vt na vššech ech 

úúrovnrovníích tak daleko, jak to jen bude moch tak daleko, jak to jen bude možžnnéé..““



3) První dva pilíře reformy

�� a) Rozpoa) Rozpoččtový dohled:tový dohled:
�� dvdvěě novely Paktu o stabilitnovely Paktu o stabilitěě a ra růůstustu
�� novnovéé nanařříízenzeníí o poso posíílenleníí vynutitelnosti vynutitelnosti 

rozporozpoččtovtovéého dohledu pro ho dohledu pro eurozeurozóónunu
�� novnováá smsměěrnice k rozpornice k rozpoččtovým rtovým ráámcmcůůmm
�� b) Makroekonomický dohled:b) Makroekonomický dohled:
�� novnovéé nanařříízenzeníí pro prevenci a npro prevenci a náápravu pravu 

makroekonomických nerovnovah v EUmakroekonomických nerovnovah v EU
�� novnovéé nanařříízenzeníí pro vynucenpro vynuceníí nnáápravy pravy 

makroekonomických nerovnovmakroekonomických nerovnovááh v h v eurozeurozóónněě



3a) Hlavní změny v preventivní části rozpočtového dohledu

�� Evropský semestrEvropský semestr

�� VýdajovVýdajovéé pravidlopravidlo

�� SankceSankce za poruza poruššeneníí rozporozpoččtovtovéé discipldisciplííny pro zemny pro zeměě eurozeurozóónyny ve formve forměě
úúroroččenenéého vkladuho vkladu u Komise, který se stu Komise, který se stáátu vrtu vrááttíí po npo náápravpravěě

�� Mechanismus obrMechanismus obráácencenéého hlasovho hlasováánníí v Radv Raděě ppřři rozhodovi rozhodováánníí o uvaleno uvaleníí
sankce (i pro nsankce (i pro náápravnou pravnou ččáást)st)

�� ÚÚnikovnikovéé dolodoložžkyky pro snipro snižžovováánníí/zru/zruššeneníí sankce (i pro nsankce (i pro náápravnou pravnou ččáást)st)

�� KontrolnKontrolníí misemise Komise a EvropskKomise a Evropskéé centrcentráálnlníí banky na mbanky na mííststěě v pv přříípadpaděě
neplnneplněěnníí doporudoporuččeneníí (podle (podle ččl.121/4; v nl.121/4; v náápravnpravnéé ččáásti podle sti podle ččl.126(8)l.126(8)



3a) Hlavní změny v nápravné části rozpočtového dohledu

�� VVěěttšíší ddůůraz na dluhovraz na dluhovéé kritkritéériumrium
�� NumerickNumerickéé stanovenstanoveníí dostatedostateččnosti tempa sninosti tempa snižžovováánníí

vlvláádndníího dluhuho dluhu
�� VVěěttšíší ddůůraz na relevantnraz na relevantníí faktury jako výfaktury jako výšše dluhu, dluhove dluhu, dluhováá

udrudržžitelnost, makroekonomickitelnost, makroekonomickéé nerovnovnerovnovááhy, zhy, záávazky ze vazky ze 
ststáárnutrnutíí obyvatelstva, vývoj zadluobyvatelstva, vývoj zadlužženosti soukromenosti soukroméého ho 
sektoru, sektoru, úúvvěěrovrováá emise, vývoj cen nemovitostemise, vývoj cen nemovitostíí

�� RychlejRychlejšíší nnáástup sankcstup sankcíí a jejich stupa jejich stupňňovováánníí
�� VVěěttšíší flexibilita zohlednflexibilita zohledněěnníí penzijnpenzijníích reforem podle ch reforem podle 

charakteru reformy, ale jen u zemcharakteru reformy, ale jen u zemíí s dluhem pod 60% HDP s dluhem pod 60% HDP 
a schodkem nepa schodkem nepřřevyevyššujujííccíím pm přříílilišš 3% HDP3% HDP



3a) Evropský semestr

�� Je prvnJe prvníí zmzměěnou v reformnou v reforměě Paktu stability a rPaktu stability a růůstustu

�� Smyslem je vSmyslem je věěttšíší integrace mnohostrannintegrace mnohostrannéého dohledu nad fiskho dohledu nad fiskáálnlníími mi 
politikami a strukturpolitikami a strukturáálnlníími reformamimi reformami

�� ČČlensklenskéé ststááty budou pty budou přředkledkláádat svdat svéé programy na japrogramy na jařře me míísto na podzim, sto na podzim, 

�� KlKlííččovováá rozhodnutrozhodnutíí pro stpro stáátntníí rozporozpoččty na dalty na dalšíší rok tak budou moci být rok tak budou moci být 
uuččininěěna na nna na náárodnrodníí úúrovni arovni ažž potpotéé, kdy, kdyžž jim Rada vyhodnotjim Rada vyhodnotíí jejich jejich 
zzáámměěry a vydry a vydáá stanovisko a doporustanovisko a doporuččeneníí

�� V nV náárodnrodníích rozpoch rozpoččtech bude zapracovtech bude zapracováána evropskna evropskáá dimenzedimenze



3a) Předseda Komise Barroso komentoval zavedení
Evropského semestru v Evropském parlamentu

�� „„Nový evropský semestr kombinuje pNový evropský semestr kombinuje přříísnsnáá fiskfiskáálnlníí

pravidla posilovpravidla posilováánníím Paktu stability a rm Paktu stability a růůstu s stu s 

efektivnefektivníí hospodhospodáářřskou koordinacskou koordinacíí. . 

�� NabNabíízzíí „„exex--anteante““ koordinaci, cokoordinaci, cožž znamenznamenáá, , žže si e si 

navznavzáájem diskutujeme politiky, jak hospodjem diskutujeme politiky, jak hospodáářřskskéé, , 

tak fisktak fiskáálnlníí ppřředtedtíím, nem, nežž jsou pjsou přřijatyijaty..““



3a) Rozpočtový dohled – prevence

�� Beze zmBeze změěny:ny:
�� StStááty majty majíí povinnost ppovinnost přředkledkláádat Komisi programy dat Komisi programy 

stability/konvergenstability/konvergenččnníí programyprogramy

�� Ale v polovinAle v poloviněě dubna, nejpozddubna, nejpozděěji do konce dubna ji do konce dubna = 
plány k dosažení vyrovnaných rozpočtů a udržitelných 
veřejných financí

�� Povinnost specifikovat stPovinnost specifikovat střřednedněědobý rozpodobý rozpoččtový ctový cííl l 
(MTO) a cestu k jeho dosa(MTO) a cestu k jeho dosažženeníí nnááleležžitým tempemitým tempem

�� MTO = strukturMTO = strukturáálnlníí saldo: osaldo: oččiiššttěěnnéé od cyklických od cyklických 
dopaddopadůů a jednora jednoráázových a dozových a doččasných opatasných opatřřeneníí
(zjednodu(zjednoduššeneněě vyrovnanvyrovnanéé rozporozpoččty)ty)



3a) Rozpočtový dohled – prevence

�� ČČlenský stlenský stáát must musíí dosdosááhnout svhnout svéého stho střřednedněědobdobéého rozpoho rozpoččtovtovéého cho cíílele

�� Pokud ho nedosPokud ho nedosááhl, mushl, musíí snisnižžovat schodek ovat schodek 

minimminimáálnlněě o 0,5% HDP roo 0,5% HDP roččnněě

�� Pokud mPokud máá nadmnadměěrný dluhrný dluh (nad 60% HDP) nebo (nad 60% HDP) nebo výraznvýraznéé riziko riziko 
celkovcelkovéé dluhovdluhovéé udrudržžitelnostiitelnosti, mus, musíí snisnižžovat nadmovat nadměěrný schodekrný schodek

o vo vííce nece nežž 0,5% HDP ro0,5% HDP roččnněě



3a) Rozpočtový dohled – prevence
pokud stát nedosáhl svého MTO: nové výdajové pravidlo

�� Monitoruje se, zda dynamika jeho rozpoMonitoruje se, zda dynamika jeho rozpoččtových tových 
výdajvýdajůů nepnepřřevyevyššuje obezuje obezřřetnetnéé tempo rtempo růůstu HDPstu HDP

�� HlavnHlavněě jde o to, aby stjde o to, aby stáát nezvyt nezvyššoval výdaje na oval výdaje na 
zzáákladkladěě nenadnenadáálých a nelých a neččekaných pekaných přřííjmjmůů

�� Ale tyto pAle tyto přřííjmy prvojmy prvořřadaděě vyuvyužžil ke snil ke sníížženeníí dluhu a dluhu a 
nezaklnezakláádal trvale zvýdal trvale zvýššenenéé výdajevýdaje



3a) Rozpočtový dohled – prevence: 
nově sankce pro eurozónu za neplnění MTO nebo 
konsolidační cesty k jeho dosažení

�� Pokud se stPokud se stáát odchýlt odchýlíí, vyd, vydáá Komise varovKomise varováánníí a do ma do měěssííce pce přřededáá RadRaděě doporudoporuččeneníí s s 
lhlhůůtou k ptou k přřijetijetíí nnáápravypravy

�� Rada vydRada vydáá ststáátu toto doporutu toto doporuččeneníí

�� Pokud stPokud stáát nept nepřřijme ve stanovenijme ve stanovenéé lhlhůůttěě úúččinninnáá opatopatřřeneníí (do 5 m(do 5 měěssííccůů od prvnod prvníího ho 
doporudoporuččeneníí Rady (pRady (přříípadnpadněě do 3 mdo 3 měěssííccůů ppřři zvli zvlášášťť vváážžnnéém odchýlenm odchýleníí), vyd), vydáá mu Rada mu Rada 
daldalšíší doporudoporuččeneníí, v n, v něěmmžž to uvede, a oznto uvede, a oznáámmíí to Evropskto Evropskéé radraděě

�� Do stDo stáátu vyjede kontrolntu vyjede kontrolníí mise EK/ECB (i do mise EK/ECB (i do neneččlenskýchlenských zemzemíí mise EK, nebo pokud mise EK, nebo pokud 
jsou v ERM2, spolu s ECB)jsou v ERM2, spolu s ECB)

�� U prvnU prvníího nesplnho nesplněěnníí doporudoporuččeneníí Rady u Rady u eurozeurozóónyny Komise do 20 dnKomise do 20 dnůů od od 
doporudoporuččeneníí Rady doporuRady doporuččíí RadRaděě, aby na st, aby na stáát uvalila povinnost slot uvalila povinnost složžit it 
úúroroččený vklad ve výený vklad ve výšši 0,2% HDPi 0,2% HDP

�� Sankce se stSankce se stáátu po ntu po náápravpravěě vrvrááttíí s s úúrokyroky



3a) Rozpočtový dohled - prevence i náprava – nová procedura 
obráceného hlasování při rozhodování o sankcích a pokutách 
podle nového nařízení a účinném vynucení

�� DoporuDoporuččeneníí Komise je pKomise je přřijato, pokud Rada ve sloijato, pokud Rada ve složženeníí eurozeurozóónyny
nerozhodne jinak kvalifikovanou vnerozhodne jinak kvalifikovanou věěttššinou do 10 dninou do 10 dnůů

�� PouPoužžije se podle ije se podle ččl. 121(4) v prevenci a podle l. 121(4) v prevenci a podle ččl.126(6) nebo l.126(6) nebo 
126(8) v n126(8) v náápravpravěě

�� To znamenTo znamenáá, , žže k uvalene k uvaleníí úúroroččenenéého vkladu za ho vkladu za ššpatnou patnou 
rozporozpoččtovou ktovou káázezeňň dojde 30 dndojde 30 dníí potpotéé, co Rada dosp, co Rada dospěěje k zje k záávvěěru, ru, 
žže ste stáát nept nepřřijal ijal úúččinninnáá opatopatřřeneníí

�� Tedy o Tedy o ččtytyřři ai ažž sedm msedm měěssííccůů pozdpozděěji neji nežž zamýzamýššlela Komise lela Komise 
v pv půůvodnvodníím nm náávrhu vrhu 



3a) Rozpočtový dohled:- prevence i náprava
sankce pro země eurozóny – nově únikové doložky

�� LegislativnLegislativníí popožžadavekadavek
�� PPřři rozhodovi rozhodováánníí o uvaleno uvaleníí sankce ve formsankce ve forměě úúroroččenenéého vkladu mho vkladu máá Komise Komise 

doporudoporuččit it ččáástku 0,2% HDP dotstku 0,2% HDP dotččenenéého stho stáátu dosatu dosažženenéého v pho v přředchozedchozíím rokum roku

�� MoMožžnnéé zmzmíírnrněěnníí

�� Rada mRada můžůže doporue doporuččeneníí Komise kvalifikovanou vKomise kvalifikovanou věěttššinou upravit, protoinou upravit, protožže e 
rozhoduje na zrozhoduje na záákladkladěě doporudoporuččeneníí Komise a nikoliv nKomise a nikoliv náávrhu Komise, jak se vrhu Komise, jak se 
ppůůvodnvodněě zamýzamýššlelolelo

�� Komise mKomise můžůže na ze na záákladkladěě ododůůvodnvodněěnnéé žžáádosti stdosti stáátu zaslantu zaslanéého Komisi do 10 ho Komisi do 10 
dndnůů po ppo přřijetijetíí doporudoporuččeneníí Rady doporuRady doporuččit snit sníížženeníí vývýšše e úúroroččenenéého vkladu nebo ho vkladu nebo 
jeho zrujeho zruššeneníí (v n(v náápravnpravnéé ččáásti i na zsti i na záákladkladěě mimomimořřáádných uddných udáálostlostíí))



3a) Aktivace dluhového kritéria

�� StanovenStanoveníí numericknumerickéé hodnoty pro posouzenhodnoty pro posouzeníí dostatedostateččnnéého tempa sniho tempa snižžovováánníí
dluhudluhu

�� Je dostateJe dostateččnnéé, 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 proval průůmměěrným rorným roččnníím tempem 5 % svm tempem 5 % svéého ho 
ppřřevisu nad referenevisu nad referenččnníí hodnotouhodnotou

�� ZohlednZohledníí se dalse dalšíší relevantnrelevantníí faktoryfaktory: vývoj vl: vývoj vláádndníího dluhu, zda jeho sniho dluhu, zda jeho snižžovováánníí
nebylo komplikovnebylo komplikovááno velmi nno velmi níízkým nominzkým nomináálnlníím rm růůstem, rizikovost dluhovstem, rizikovost dluhovéé
struktury, výstruktury, výšše ze záávazkvazkůů penzijnpenzijníích reforem sch reforem s ohledem na stohledem na stáářříí obyvatelstva, obyvatelstva, 
dluh soukromdluh soukroméého sektoru, atd.ho sektoru, atd.

�� TTřřííletletéé ppřřechodnechodnéé obdobobdobíí pro aplikaci, aby nynpro aplikaci, aby nyníí nnáávrhy provrhy proššly u vysoce ly u vysoce 
zadluzadlužžených zemených zemíí jako Itjako Itáálie lie –– ttřři roky po ukoni roky po ukonččeneníí nnáápravnpravnéé procedury procedury 



3a) Rozpočtový dohled – náprava: 
sankce pro eurozónu dříve a stupňují se

�� Podle Podle ččl. l. 126(6) Rada uval126(6) Rada uvalíí sankci jisankci jižž ppřři rozhodnuti rozhodnutíí Rady o Rady o 
existenci nadmexistenci nadměěrnrnéého schodkuho schodku, pokud st, pokud stáát mt měěl slol složžený ený úúroroččený ený 
vklad ve vývklad ve výšši 0,2% HDP v preventivni 0,2% HDP v preventivníí ččáásti Paktu, nebo pokud je sti Paktu, nebo pokud je 
identifikovidentifikováána významnna významnáá nerovnovnerovnovááhaha

�� V takovV takovéém pm přříípadpaděě podle podle ččl. 126(7) doporul. 126(7) doporuččíí Rada stRada stáátu, aby do 6/ 3 tu, aby do 6/ 3 
mměěssííccůů ppřřijal ijal úúččinninnáá opatopatřřeneníí

�� Pokud za 6/3 mPokud za 6/3 měěssííce Rada shledce Rada shledáá, , žže ste stáát nept nepřřijal patijal patřřiiččnnáá opatopatřřeneníí
rozhodne rozhodne podle podle ččl. 126(8) o pl. 126(8) o přřememěěnněě sankce na nensankce na nenáávratnou vratnou 
pokutupokutu a da dáá mu 2 mmu 2 měěssííce na pce na přřijetijetíí nnáápravypravy

�� Pokud za 2 mPokud za 2 měěssííce Rada shledce Rada shledáá, , žže nepe nepřřijal ijal úúččinninnáá opatopatřřeneníí, d, dáá mu mu 
daldalšíší 4 m4 měěssííce na nce na náápravupravu



3a) Rozpočtový dohled náprava – pokračování procedury

�� Pokud za 4 mPokud za 4 měěssííce Rada shledce Rada shledáá, , žže nepe nepřřijal nijal náápravu, dpravu, dáá mu mu pokutu ve pokutu ve 
vývýšši 0,2% HDP zvýi 0,2% HDP zvýššenou o variabilnenou o variabilníí slosložžku pokutyku pokuty

�� Pokud stPokud stáát nesplnil doporut nesplnil doporuččeneníí Rady a nemusel sloRady a nemusel složžit neit neúúroroččený vklad, ený vklad, 
uvaluvalíí Rada podle Rada podle ččl. l. 126(8) rovnou pokutu ve vý126(8) rovnou pokutu ve výšši 0,2% HDPi 0,2% HDP

�� KaKažždý daldý dalšíší rok Rada vyhodnotrok Rada vyhodnotíí situaci a pokud stsituaci a pokud stáát nemt nemáá soulad soulad 
s doporus doporuččeneníím Rady dostane dalm Rady dostane dalšíší pokutu ve výpokutu ve výšši variabilni variabilníí ččáástky stky 

�� Pokuty a Pokuty a úúroky proky půůjdou do Evropskjdou do Evropskéého mechanismu stability, vklady se ho mechanismu stability, vklady se 
vrvrááttíí dotdotččenenéému stmu stáátutu



3a) Sankce a pokuty v nápravné proceduře

�� Podle Podle ččl. 126(6) po rozhodnutl. 126(6) po rozhodnutíí o existenci nadmo existenci nadměěrnrnéého schodku neho schodku neúúroroččený ený 
vklad ve vývklad ve výšši 0,2% HDP z pi 0,2% HDP z přředchozedchozíího rokuho roku

�� Podle Podle ččl.126(8) po rozhodnutl.126(8) po rozhodnutíí Rady o neplnRady o neplněěnníí doporudoporuččeneníí a nepa nepřřijetijetíí
úúččinných opatinných opatřřeneníí pokuta ve výpokuta ve výšši 0,2% HDP z pi 0,2% HDP z přředchozedchozíího rokuho roku

�� Podle Podle ččl. 126(11) a 126(9) po nesplnl. 126(11) a 126(9) po nesplněěnníí výzvy k nvýzvy k náápravpravěě pokuta ve výpokuta ve výšši 0,2% i 0,2% 
HDP a variabilnHDP a variabilníí slosložžka ve výka ve výšši jedni jednéé desetiny rozddesetiny rozdíílu mezi dosalu mezi dosažženým eným 
schodkem v pschodkem v přředchozedchozíím roce a jeho referenm roce a jeho referenččnníí hodnotou (3% HDP)hodnotou (3% HDP)

�� Podle 126(11) a 126(9) pPodle 126(11) a 126(9) přři dali dalšíším neplnm neplněěnníí kakažždý rok adý rok ažž do ukondo ukonččeneníí
nnáápravnpravnéé procedury ve výprocedury ve výšši variabilni variabilníí ččáástkystky

�� JednotlivJednotliváá pokuta nesmpokuta nesmíí ppřřekroekroččit 0,5% HDPit 0,5% HDP



3a) Požadavky směrnice

1.1. úúččetnictvetnictvíí vlvláádndníích institucch institucíí a vla vláádndníí statistikastatistika
2.2. makroekonomickmakroekonomickéé a fiska fiskáálnlníí ppřředpovedpověědidi
3.3. ččííselnselnáá fiskfiskáálnlníí pravidlapravidla
4.4. ststřřednedněědobdobéé rozporozpoččtovtovéé rráámcemce
5.5. transparentnost vetransparentnost veřřejných financejných financíí a ucelenost a ucelenost 

rozporozpoččtovtovéého rho ráámcemce

PoPožžadavky smadavky směěrnice majrnice majíí být splnbýt splněěny nikoli nezbytnny nikoli nezbytněě
zzáákonnou formou nejpozdkonnou formou nejpozděěji ji do 31.12.2013do 31.12.2013



3b) Druhý pilíř - makroekonomický dohled

�� NovNověě se zavse zavááddíí dohled nad makroekonomickými nerovnovdohled nad makroekonomickými nerovnovááhami a vývojem hami a vývojem 
konkurenceschopnosti jako doplnkonkurenceschopnosti jako doplněěk k rozpok k rozpoččtovtovéému dohledu (napmu dohledu (napřř. schodek . schodek 
bběžěžnnéého ho úúččtu, nadmtu, nadměěrnrnáá úúvvěěrovrováá emise, vytvemise, vytváářřeneníí bublin na trhu nemovitostbublin na trhu nemovitostíí))

�� Je zaloJe založžen na 2 naen na 2 nařříízenzeníích:ch:

�� PrvnPrvníí –– obdobnobdobněě jako preventivnjako preventivníí a na náápravnpravnáá ččáást Paktu stability a rst Paktu stability a růůstu stu 
definuje postupy pro prevenci a ndefinuje postupy pro prevenci a náápravu nadmpravu nadměěrných nerovnovrných nerovnovááhh

�� Specifikuje proceduru pSpecifikuje proceduru přři nadmi nadměěrnrnéé nerovnovnerovnovááze zaloze založženou na mechanismu enou na mechanismu 
vvččasnasnéého varovho varováánníí k odhalenk odhaleníí ttěěchto nerovnovchto nerovnovááh, kterh, kteráá bude zalobude založžena na sadena na saděě
ukazatelukazatelůů a jejich prahových hodnota jejich prahových hodnot

�� DruhDruhéé specifikuje sankce pro specifikuje sankce pro eurozeurozóónunu za opakovanza opakovanéé nepnepřřijetijetíí úúččinných inných 
opatopatřřeneníí



3b) Makroekonomický dohled

�� Pokud bude nerovnovPokud bude nerovnovááha povaha považžovováána za nadmna za nadměěrnou, dotrnou, dotččený ený ččlenský stlenský stáát by t by 
po opakovanpo opakovanéém nepm nepřřijetijetíí nnáápravných opatpravných opatřřeneníí mohl být pmohl být přředmedměětem procedury tem procedury 
ppřři nadmi nadměěrnrnéé nerovnovnerovnovááze a dostal by ze a dostal by ččasový plasový pláán na nn na náápravupravu

�� ProtoProtožže jsou ekonomiky propojene jsou ekonomiky propojenéé, je m, je mííra pra přříímméého vlho vláádndníího vlivu menho vlivu menšíší

�� RozhodnutRozhodnutíí o uvaleno uvaleníí sankce ve formsankce ve forměě roroččnníí pokuty ve výpokuty ve výšši 0,1% HDP i 0,1% HDP 
ppřředchozedchozíího rokuho roku

�� Pokuty by byla vrPokuty by byla vráácena, pokud by stcena, pokud by stáát pt přřijal patijal patřřiiččnou nnou náápravupravu

�� Jinak principy monitorovJinak principy monitorováánníí KomisKomisíí, hlasov, hlasováánníí v Radv Raděě, p, přřijijíímmáánníí rozhodnutrozhodnutíí o o 
uvalenuvaleníí sankcsankcíí obdobnobdobnéé jako v rozpojako v rozpoččtovtovéém dohledum dohledu



3c) Třetí pilíř – ustavení trvalého mechanismu pro řešení krizí
eurozóny

�� V dubnu 2010 zvolen narychlo nestandardnV dubnu 2010 zvolen narychlo nestandardníí postup ppostup přři i 
poskytnutposkytnutíí ppůůjjččky ky ŘŘeckuecku

�� StStááty ty eurozeurozóónyny poskytly poskytly úúvvěěrovou linku ve výrovou linku ve výšši 80 mld. i 80 mld. 
euroeuro

�� Ve formVe forměě bilaterbilateráálnlníích pch půůjjčček s podmek s podmíínkou nnkou náápravnpravnéého ho 
hospodhospodáářřskskéého programuho programu

�� Na zNa záákladkladěě mezivlmezivláádndníí dohodydohody
�� TranTranššee se uvolse uvolňňujujíí po kontrolnpo kontrolníích misch misííchch
�� DalDalšíší pomoc byla poskytnuta Irsku a Portugalsku pomoc byla poskytnuta Irsku a Portugalsku 

zalozaložženeníím dom doččasnasnéého nho náástrojestroje



3c) Je potřeba zajistit stálý Evropský mechanismus stability 
pro země eurozóny – náhrada dočasného uspořádání

�� ObecnObecnáá shoda ministrshoda ministrůů financfinancíí eurozeurozóónyny byla dosabyla dosažžena na ena na 
RadRaděě ECOFIN dne 15. bECOFIN dne 15. břřezna 2011ezna 2011

�� Nový mechanismus Nový mechanismus úúččinný od inný od ččervence 2013, zaloervence 2013, založžený na ený na 
ččl. 136 Smlouvyl. 136 Smlouvy

�� MusMusíí dojdojíít k ment k menšíší zmzměěnněě ččl.136 Smlouvyl.136 Smlouvy
�� EvropskEvropskáá rada rozhodla o zmrada rozhodla o změěnněě Smlouvy v prosinci 2010 Smlouvy v prosinci 2010 

a navrhla text, který bude forma navrhla text, který bude formáálnlněě ppřřijat na Evropskijat na Evropskéé radraděě
v bv břřeznu 2011  eznu 2011  

�� NNáárodnrodníí ratifikace do konce roku 2012, vstup v ratifikace do konce roku 2012, vstup v úúččinnost innost 
od l. ledna 2013od l. ledna 2013



4) Lekce z minulosti – pravidla nestačí, musí se dodržovat

�� PPůůvodnvodníí LisabonskLisabonskáá strategie i koordinastrategie i koordinaččnníí rráámec pro formulaci a mec pro formulaci a 
implementaci hospodimplementaci hospodáářřských politik mských politik měěly spolely společčnnéého jmenovateleho jmenovatele

�� Nebyly dostateNebyly dostateččnněě implementovimplementováányny
�� Byly zaloByly založženy na nadmeny na nadměěrnrněě optimistických ooptimistických oččekekáávváánníích politikch politikůů
�� NNáárodnrodníí vlvláády je pdy je přříílilišš nedodrnedodržžovalyovaly
�� ChybChyběěla politickla politickáá vvůůle je vle je vííce respektovat a vzce respektovat a vzíít za svt za svéé
�� ProsaditelnostProsaditelnost nebyla podponebyla podpořřena vena věěttšíší prpráávnvníí vynutitelnostvynutitelnostíí
�� SilnSilnáá obchodnobchodníí, finan, finanččnníí a investia investiččnníí provprováázanost zemzanost zemíí znamenznamenáá i i 

rychlrychléé šíšířřeneníí negativnnegativníích signch signáállůů, proto je pot, proto je potřřeba sledovat rizika i na eba sledovat rizika i na 
nadnnadnáárodnrodníí úúrovnirovni

�� MMíístnstníí krize se mkrize se můžůže rychle roze rychle rozšíšířřit po celit po celéém svm svěěttěě



4) Nové iniciativy nikdy nekončí - v březnu 2011 přijímá
Evropská rada také Pakt pro euro

�� V V úúnoru 2011 pnoru 2011 přředstavilo Nedstavilo Něěmecko a Francie nový zmecko a Francie nový záámměěr r –– Pakt pro Pakt pro 
konkurenceschopnostkonkurenceschopnost

�� Mechanismus silnMechanismus silněějjšíší koordinace, který by mkoordinace, který by měěl zarul zaruččovat stabilitu ovat stabilitu 
eurozeurozóónyny, jej, jejíí konvergenci, zvykonvergenci, zvyššovováánníí konkurenceschopnosti, podporu konkurenceschopnosti, podporu 
zamzaměěstnanosti, stabilitu vestnanosti, stabilitu veřřejných financejných financíí a posilova posilováánníí finanfinanččnníí
stabilitystability

�� NeNeččlensklenskéé zemzeměě eurozeurozóónyny se mohly se mohly úúččastnit, ale za pastnit, ale za přředpokladu edpokladu 
ppřřevzetevzetíí stejných povinnoststejných povinnostíí jako jako eurozeurozóónana

�� Pokrok bude jednou za rok vyhodnocovPokrok bude jednou za rok vyhodnocováán (konkrn (konkréétntníí zzáávazky v oblasti vazky v oblasti 
napnapřř. vývoj mezd odpov. vývoj mezd odpovíídajdajííccíí vývoji produktivity, zavvývoji produktivity, zaváádděěnníí principu principu 
flexikurityflexikurity, sni, snižžovováánníí zdanzdaněěnníí prprááce, zvyce, zvyššovováánníí vvěěku odchodu do ku odchodu do 
ddůůchodu, zavchodu, zaváádděěnníí fiskfiskáálnlníích pravidel jako dluhových brzd.ch pravidel jako dluhových brzd.

�� ČČR nenR neníí zatzatíím pm přřipravena, je napipravena, je napřř. proti da. proti daňňovovéé harmonizaciharmonizaci



4) Přijetím legislativního balíčku Komise ani Paktu pro euro 
posilování koordinace nekončí, začne druhá fáze. 
Další iniciativy - Polsko a Británie – dopis devíti zemí

�� V polovinV poloviněě bbřřezna 2011 vznikl spoleezna 2011 vznikl společčný dopis preminý dopis premiéérrůů Polska a Polska a 
BritBritáánie, spolupodepsaný preminie, spolupodepsaný premiééry Nizozemry Nizozemíí, , ŠŠvvéédska, Ddska, Dáánska, nska, 
Finska, Estonska, Litvy a LotyFinska, Estonska, Litvy a Lotyššskaska

�� NastiNastiňňuje model hospoduje model hospodáářřskskéého rozvoje zamho rozvoje zaměřěřený na odstraený na odstraňňovováánníí
ppřřekekáážžek pro rek pro růůstst

�� Je adresovJe adresováán pn přředsededsedůům Evropskm Evropskéé rady a Komiserady a Komise
�� ČČtytyřři priority: i priority: 
�� 1) podpora potenci1) podpora potenciáálu vnitlu vnitřřnníího trhuho trhu
�� 2) otev2) otevíírráánníí evropských a globevropských a globáálnlníích trhch trhůů
�� 3) nov3) novéé kroky na podporu podnikkroky na podporu podnikáánníí, sni, snižžovováánníí regulatornregulatorníí zzááttěžěžee
�� 4) inovace, podpora siln4) inovace, podpora silnéé evropskevropskéé ekonomiky zaloekonomiky založženenéé na tvona tvořřivosti, ivosti, 

leplepšíší ppřříístup k financovstup k financováánníí, n, níízkouhlzkouhlííkovkovéé technologietechnologie
�� ČČR nepodpoR nepodpořřila, protoila, protožže se o tom dozve se o tom dozvěědděěla ala ažž z tiskuz tisku



Děkuji za pozornost


