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Herman Van Rompuy, předseda Evropské rady,
z přednášky Lekce z krize pro budoucnost eurozóny, 
London School of Economics, září 2011

�� „„Od kvOd kvěětna 2010 jsme kompletntna 2010 jsme kompletněě ppřřebudovali rebudovali ráámec pro sprmec pro spráávu vu 

ekonomických zekonomických zááleležžitostitostíí v EU. v EU. 

�� PosPosíílenleníím rozpom rozpoččtovtovéého dohledu a zavedenho dohledu a zavedeníím makroekonomickm makroekonomickéého ho 

dohledu zesdohledu zesíílil institucionlil institucionáálnlníí tlak. Nyntlak. Nyníí vvššichni sledujeme rozpoichni sledujeme rozpoččtovtovéé

schodky a vlschodky a vláádndníí dluhy, ale takdluhy, ale takéé rizika vzniku bublin na trhu aktiv a rizika vzniku bublin na trhu aktiv a 

obchodnobchodníí nerovnovnerovnovááhy.hy.

�� ZvýZvýššil se tlak il se tlak ččlenských stlenských stááttůů. Vz. Vzáájemnjemnéé telefonntelefonníí rozhovory rozhovory 

evropských politických evropských politických llíídrdrůů o výo výšši vli vláádndníích dluhch dluhůů jsou takjsou takřřka ka 

kakažždodenndodenníím chlebem. m chlebem. 

�� Trhy se probudily ze spTrhy se probudily ze spáánku a, i kdynku a, i kdyžž obobččas zareagujas zareagujíí nepnepřřimiměřěřeneněě

boubouřřlivlivěě, z, zůůstanou bdstanou bděělléé..““



Z prohlášení představitelů eurozóny, 
26. října 2011, Brusel 

�� „„V poslednV posledníích tch třřech letech jsme v EU i ech letech jsme v EU i eurozeurozóónněě uuččinili bezprecedentninili bezprecedentníí
kroky ke zmkroky ke zmíírnrněěnníí dopaddopadůů svsvěětovtovéé finanfinanččnníí krize.krize.

�� K obnovenK obnoveníí ddůůvvěěry jsou vry jsou vššak zapotak zapotřřebebíí daldalšíší kroky k dotvokroky k dotvořřeneníí
hospodhospodáářřskskéé a ma měěnovnovéé unie.unie.

�� Zavazujeme se, Zavazujeme se, žže pe přřed ped přřijetijetíím jakýchkoli zm jakýchkoli záásadnsadníích plch pláánnůů reforem reforem 
fiskfiskáálnlníí nebo hospodnebo hospodáářřskskéé politiky budeme konzultovat Komisi a politiky budeme konzultovat Komisi a 
daldalšíší ččlensklenskéé ststááty ty eurozeurozóónyny..

�� Jsme odhodlJsme odhodlááni ni řříídit se doporudit se doporuččeneníími Komise a pmi Komise a přřííslusluššnnéého ho ččlena lena 
Komise v oblasti provKomise v oblasti prováádděěnníí Paktu stability a rPaktu stability a růůstu.stu.

�� SouhlasSouhlasííme s tme s tíím, aby Komise a Rada mohly dm, aby Komise a Rada mohly důůkladnkladněěji sledovat ji sledovat 
rozporozpoččtový vývoj v zemtový vývoj v zemíích ch eurozeurozóónyny, posuzovat n, posuzovat náárodnrodníí rozporozpoččty pty přřed ed 
jejich pjejich přřijetijetíím, zaujm, zaujíímat k nim stanoviska, sledovat jejich plnmat k nim stanoviska, sledovat jejich plněěnníí a a 
ppřříípadnpadněě v prv průůbběěhu roku navrhovat zmhu roku navrhovat změěny.ny.

�� VyzývVyzývááme Komisi a Radu k pme Komisi a Radu k přříísnsnéému dohledu a aktivnmu dohledu a aktivníímu vyumu využžíívváánníí
vvššech dostupných nech dostupných náástrojstrojůů..““



José Barroso, předseda Komise,
z přednášky „Diskuse ke správě ekonomických záležitostí“, 
Evropský parlament, 16. listopad 2011

�� „„SystSystéémový charakter krize naznamový charakter krize naznaččil, il, žže muse musííme v koordinaci hospodme v koordinaci hospodáářřských ských 
politik pokropolitik pokroččit dit dáále, zvlle, zvlášášttěě v v eurozeurozóónněě. . 

�� Krize ukKrize ukáázala, zala, žže me mááme mezery v dohledu, intervencme mezery v dohledu, intervencíích a pch a přřijijíímmáánníí
rozhodnutrozhodnutíí. N. Něěkterkteráá slabslabáá mmíísta sta řřeešíší „„sixsix packpack““, který vstoup, který vstoupíí

v v úúččinnost zhruba za minnost zhruba za měěssííc a který budeme od prvnc a který budeme od prvníího dne nho dne nááleležžititěě vyuvyužžíívat.vat.

�� ZZáávvěěry summitu ry summitu eurozeurozóónyny z 26. z 26. řřííjna potvrdily, jna potvrdily, žže e ččlensklenskéé ststááty nynty nyníí ppřřijijíímajmajíí
to, co bylo pto, co bylo přřed ned něějakou dobou povajakou dobou považžovovááno za nemyslitelnno za nemyslitelnéé..

�� Komise koncem listopadu vydKomise koncem listopadu vydáá dvdvěě nanařříízenzeníí: : 

�� (i) pro siln(i) pro silněějjšíší dohled nad programovými zemdohled nad programovými zeměěmi mi eurozeurozóónyny a a 

�� ((iiii) pro siln) pro silněějjšíší dohled nad zemdohled nad zeměěmi mi eurozeurozóónyny, zejm, zejmééna pokud se nachna pokud se nacháázejzejíí

v postupu pv postupu přři nadmi nadměěrnrnéém schodku.m schodku.““



Od jara 2011 se v důsledku dluhové krize v eurozóně
prudce zhoršila důvěra spotřebitelů a investorů

�� Podle PodzimnPodle Podzimníí prognprognóózy Komise z 10. listopadu 2011: zy Komise z 10. listopadu 2011: 

�� se zhorse zhorššil hospodil hospodáářřský výhled pro EU i ský výhled pro EU i eurozeurozóónunu,,

�� firmy ofirmy oččekekáávajvajíí oslabenoslabeníí, a proto zastavily p, a proto zastavily přřijijíímmáánníí
nových pracovnnových pracovnííkkůů, , 

�� ale nejistoty spojenale nejistoty spojenéé s vývojem dluhovs vývojem dluhovéé krize do poloviny krize do poloviny 
roku 2012 pozvolna ustouproku 2012 pozvolna ustoupíí,,

�� volatilita finanvolatilita finanččnníích trhch trhůů se snse sníížžíí aa

�� ppřřijijíímanmanáá opatopatřřeneníí v oblasti sprv oblasti spráávy ekonomických vy ekonomických 
zzááleležžitostitostíí budou nakonec budou nakonec úúččinninnáá



Zadlužení některých vlád je vysoké

�� 23 23 ččlenských stlenských stááttůů je v souje v souččasnosti v proceduasnosti v proceduřře pe přři nadmi nadměěrnrnéém m 
schodku schodku 

�� (krom(kroměě Estonska, Finska, Lucemburska a Estonska, Finska, Lucemburska a ŠŠvvéédska)dska)

�� podle fiskpodle fiskáálnlníích notifikacch notifikacíí EurostatuEurostatu z z řřííjna 2011:jna 2011:

�� 14 14 ččlenských stlenských stááttůů dluh nad 60 % HDP dluh nad 60 % HDP 
�� (13 v (13 v eurozeurozóónněě + Ma+ Maďďarsko)arsko)

�� NejvyNejvyššíšší dluh vldluh vláádndníího sektoru ke konci roku 2010 mho sektoru ke konci roku 2010 měěly:ly:
�� ŘŘecko 144,9 % HDP; Itecko 144,9 % HDP; Itáálie 118,4 % HDP; Belgie 96,2 % HDP; Irsko lie 118,4 % HDP; Belgie 96,2 % HDP; Irsko 

94,9 % HDP; Portugalsko 93,3 % HDP94,9 % HDP; Portugalsko 93,3 % HDP



Dluhová krize = vysoké výdaje vlády na úroky
srovnání nejvíce a nejméně zadlužené země EU
podle posledních programů stability (červenec 2011 a duben 2011)

�� ŘŘecko mecko máá dluh 144,9 % HDPdluh 144,9 % HDP
�� Výdaje na Výdaje na úúroky v roce 2010 roky v roce 2010 ččinily 12,8 inily 12,8 

miliard euro (5,6 % HDP)miliard euro (5,6 % HDP)
�� Do roku 2014 majDo roku 2014 majíí vzrvzrůůst na 9,1 % HDPst na 9,1 % HDP

�� Estonsko mEstonsko máá dluh 6,7 % HDPdluh 6,7 % HDP
�� Výdaje na Výdaje na úúroky v roce 2010 roky v roce 2010 ččinily 20,8 inily 20,8 

milionmilionůů euro (0,1 % HDP)euro (0,1 % HDP)
�� Do roku 2014 majDo roku 2014 majíí vzrvzrůůst na 0,3 % HDPst na 0,3 % HDP



Dluhová krize podnítila a uspíšila reformu dohledového a 
koordinačního rámce

�� Reformu spustila EvropskReformu spustila Evropskáá rada v brada v břřeznu 2010, eznu 2010, 
kdy pkdy přřididěělila evropským instituclila evropským institucíím m úúkolykoly

�� V zV záářříí 2010 zve2010 zveřřejnila Komise ejnila Komise ššest legislativnest legislativníích ch 
nnáávrhvrhůů ((„„sixsix packpack““))

�� V bV břřeznu 2011 peznu 2011 přřijala Rada k balijala Rada k balííččku svou pozici ku svou pozici 
a zaha zaháájila vyjednjila vyjednáávváánníí s Evropským parlamentem s Evropským parlamentem 
(4 na(4 nařříízenzeníí v tzv. cov tzv. co--decisiondecision podle 121(6) podle 121(6) 
Smlouvy o fungovSmlouvy o fungováánníí EU)EU)

�� Do Do ččervna 2011 mervna 2011 měěla být dosala být dosažžen finen fináálnlníí dohoda dohoda 
mezi Radou a Evropským parlamentemmezi Radou a Evropským parlamentem



Pro velký nesoulad pozic Rady a Evropského parlamentu 
nebyla dosažena dohoda do června 2011

�� Evropský parlament v dubnu vyslovil cca 2000 pozmEvropský parlament v dubnu vyslovil cca 2000 pozměňěňovacovacíích nch náávrhvrhůů, po, požžadoval adoval 
ppřříísnsněějjšíší postupy pro postupy pro eurozeurozóónunu

�� V V ččervnu pervnu přřijala Rada aktualizovanou poziciijala Rada aktualizovanou pozici
�� NNááslednsledněě Evropský parlament pEvropský parlament přřipojil dalipojil dalšíší úúpravy a nehlasoval o legislativnpravy a nehlasoval o legislativníím balm balííččku ku 
�� HlavnHlavníím bodem nesouladu byl institut obrm bodem nesouladu byl institut obráácencenéého hlasovho hlasováánníí, který Evropský parlament , který Evropský parlament 

vlovložžil novil nověě pro pro eurozeurozóónunu do preventivndo preventivníí ččáásti Paktu stability a rsti Paktu stability a růůstu pro rozhodnutstu pro rozhodnutíí
Rady o tom, Rady o tom, žže ste stáát nept nepřřijal ijal úúččinninnáá opatopatřřeneníí podle ppodle přředchozedchozíího doporuho doporuččeneníí RadyRady

�� Protestovala hlavnProtestovala hlavněě Francie a Francie a ČČRR
�� SchvalovSchvalováánníí zazaččalo být napjatalo být napjatéé
�� V zV záářříí PL PPL PŘŘES pES přředloedložžilo kompromisnilo kompromisníí verzverzíí pro hlasovpro hlasováánníí Rady Rady –– ve dvou stupnve dvou stupníích a ch a 

pro vpro vššechny stechny stáátyty
�� Nejprve Rada kvalifikovanou vNejprve Rada kvalifikovanou věěttššinou na doporuinou na doporuččeneníí Komise pKomise přřijme zmijme zmíínněěnnéé

rozhodnutrozhodnutíí, pokud ho do m, pokud ho do měěssííce nepce nepřřijme a problijme a probléém trvm trváá, d, dáá Komise RadKomise Raděě daldalšíší
doporudoporuččeneníí a to je pa to je přřijato do 10 dnijato do 10 dnůů obrobráácenou prostou vcenou prostou věěttššinou (tedy povainou (tedy považžuje se za uje se za 
ppřřijatijatéé, pokud Rada nerozhodne standardn, pokud Rada nerozhodne standardníím hlasovm hlasováánníím o opaku)m o opaku)



Hlasování Rady v oblasti rozpočtového dohledu – nový 
princip = hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou

�� Pokud by nePokud by neššlo o zmlo o změěny Smlouvy nebo jejny Smlouvy nebo jejíích protokolch protokolůů, hlasuje Rada kvalifikovanou , hlasuje Rada kvalifikovanou 
vvěěttššinouinou

�� U doporuU doporuččeneníí/rozhodnut/rozhodnutíí se z hlasovse z hlasováánníí vyluvyluččuje stuje stáát, ktert, kteréému jsou mu jsou 
doporudoporuččeneníí/rozhodnut/rozhodnutíí ururččenaena

�� Pokud se hlasuje o doporuPokud se hlasuje o doporuččeneníí/rozhodnut/rozhodnutíí pro stpro stáát t eurozeurozóónyny, , úúččastnastníí se hlasovse hlasováánníí jen jejjen jejíí
ststáátyty

�� NNáávrh novvrh novéé legislativy polegislativy poččíítal s hlasovtal s hlasováánníím obrm obráácenou kvalifikovanou vcenou kvalifikovanou věěttššinou pro inou pro 
ppřřijijíímmáánníí rozhodnutrozhodnutíí Rady o finanRady o finanččnníích sankcch sankcíích (ch (úúroroččený vklad, neený vklad, neúúroroččený vklad, ený vklad, 
pokuta pro pokuta pro eurozeurozóónunu))

�� Postup pPostup přři tomto hlasovi tomto hlasováánníí::
�� Komise dKomise dáá RadRaděě doporudoporuččeneníí k rozhodnutk rozhodnutíí o sankcio sankci
�� RozhodnutRozhodnutíí je automaticky pje automaticky přřijato, pokud do deseti dnijato, pokud do deseti dnůů od doporuod doporuččeneníí Komise Komise 

nerozhodne Rada o opaku kvalifikovanou vnerozhodne Rada o opaku kvalifikovanou věěttššinouinou



Dalším sporným bodem mezi Radou a Evropským 
parlamentem – účast členského státu na výměně názorů v EP 
v rámci hospodářského dialogu

�� Evropský parlament mEvropský parlament můžůže pozvat pe pozvat přředstavitele edstavitele ččlensklenskéého stho stáátu tu 
�� (tj. ministra financ(tj. ministra financíí), jemu), jemužž je urje urččeno:eno:
�� (i) rozhodnut(i) rozhodnutíí Rady o tom, Rady o tom, žže ste stáát nesplnil doporut nesplnil doporuččeneníí Rady, nepRady, nepřřijal ijal 

úúččinninnáá nnáápravnpravnáá opatopatřřeneníí, dostal n, dostal nááslednslednáá rozhodnutrozhodnutíí v preventivnv preventivníí
ččáásti dohledu, nebo sti dohledu, nebo 

�� ((iiii) pokud se st) pokud se stáát nacht nacháázzíí v postupu pv postupu přři nadmi nadměěrnrnéém schodku, pm schodku, přříípadnpadněě
kdykdyžž neplnneplníí daldalšíší kroky v nkroky v náápravnpravnéé ččáásti rozposti rozpoččtovtovéého dohledu, k ho dohledu, k 
výmvýměěnněě nnáázorzorůů v pv přřííslusluššnnéém výboru Evropskm výboru Evropskéého parlamentuho parlamentu

�� ÚÚččast je dobrovolnast je dobrovolnáá, ne povinn, ne povinnáá, jak p, jak půůvodnvodněě EvropskEvropskáá
parlament vyparlament vyžžadovaladoval

�� Evropský parlament mEvropský parlament můžůže take takéé pozvat ppozvat přředsedu Rady, pedsedu Rady, přředsedu edsedu 
Komise a pokud to je vhodnKomise a pokud to je vhodnéé ppřředsedu Evropskedsedu Evropskéé rady nebo rady nebo 
EuroskupinyEuroskupiny k diskusi o k diskusi o šširiršíší oblasti oblasti dohledovdohledovéé procedury procedury –– tyto tyto 
povinnosti nikdo nezpochybpovinnosti nikdo nezpochybňňovaloval



Rámec pro správu ekonomických záležitostí

�� RozpoRozpoččtový dohledtový dohled
�� hlavnhlavněě Pakt stability a rPakt stability a růůstustu

�� Makroekonomický dohledMakroekonomický dohled
�� NaNařříízenzeníí o prevenci a no prevenci a náápravpravěě

makroekonomických nerovnovmakroekonomických nerovnovááhh
�� NaNařříízenzeníí o donucovaco donucovacíích opatch opatřřeneníích k nch k náápravpravěě

nerovnovnerovnovááhy v hy v eurozeurozóónněě

�� ZZááchranný stabilizachranný stabilizaččnníí mechanismusmechanismus



Rozpočtový dohled

�� A) Pakt stability a rA) Pakt stability a růůstustu
�� i) preventivni) preventivníí nanařříízenzeníí 1466/971466/97
�� iiii) n) náápravnpravnéé nanařříízenzeníí 1467/971467/97
�� iiiiii) usnesen) usneseníí EvropskEvropskéé rady (6/97) o Paktu stability a rrady (6/97) o Paktu stability a růůstustu
�� iviv) zpr) zprááva Rady (3/2005) o zlepva Rady (3/2005) o zlepššeneníí provprováádděěnníí Paktu Paktu 

stability a rstability a růůstustu
�� B) naB) nařříízenzeníí o o úúččinninnéém prosazovm prosazováánníí rozporozpoččtovtovéého ho 

dohledu v dohledu v eurozeurozóónněě
�� C) smC) směěrnice o pornice o požžadavcadavcíích na rozpoch na rozpoččtovtovéé rráámcemce



Přijímání evropské legislativy pro rozpočtový dohled a její
účinnost

�� Od ledna 1999Od ledna 1999 -- Pakt stability a rPakt stability a růůstu v stu v úúččinnosti v pinnosti v půůvodnvodníí podobpodoběě
�� (2 na(2 nařříízenzeníí + 1 usnesen+ 1 usneseníí ER)ER)
�� V roce 2005V roce 2005 novelizace novelizace 
�� (obou na(obou nařříízenzeníí a pa přřijetijetíí zprzpráávy Rady ke zlepvy Rady ke zlepššenenéé implementaci Paktu implementaci Paktu 

stability a rstability a růůstu)stu)
�� V letech 2010 V letech 2010 -- 20112011 ppřřííprava a schvalovprava a schvalováánníí reformy rozporeformy rozpoččtovtovéého ho 

dohledu a jeho rozdohledu a jeho rozšíšířřeneníí o o makrodohledmakrodohled
�� Dne 28. zDne 28. záářříí 2011 schv2011 schváálenleníí legislativnlegislativníího balho balííččku na plku na pléénu nu 

EvropskEvropskéého parlamentuho parlamentu
�� Dne 4. Dne 4. řřííjna 2011 pjna 2011 přřijetijetíí Radou ECOFIN, pak jazykovRadou ECOFIN, pak jazykováá a pra práávnvníí

kontrolakontrola
�� FormFormáálnlníí ppřřijetijetíí Radou dne 8. listopadu a EP dne 16. listopaduRadou dne 8. listopadu a EP dne 16. listopadu
�� Vstup v Vstup v úúččinnost 20 dninnost 20 dníí po zvepo zveřřejnejněěnníí v v ÚÚřřednedníím vm věěstnstnííkuku
�� Cca od poloviny prosince 2011Cca od poloviny prosince 2011



Preventivní část Paktu stability a růstu – nařízení o posílení
dohledu nad rozpočtovými pozicemi a dohledu a koordinaci 
hospodářských politik

�� Stanovuje pravidla pro pStanovuje pravidla pro přředkledklááddáánníí konvergenkonvergenččnníích programch programůů a programa programůů stability jako soustability jako souččáásti sti 
mnohostrannmnohostrannéého hospodho hospodáářřskskéého dohledu, ho dohledu, 
který podle který podle ččl. 121(3) Smlouvy o fungovl. 121(3) Smlouvy o fungováánníí EU provEU prováádděějjíí Rada a KomiseRada a Komise

�� CCíílem preventivnlem preventivníího dohledu je pho dohledu je přředejedejíít vzniku nadmt vzniku nadměěrných rozporných rozpoččtových schodktových schodkůů, pos, posíílit zdravlit zdravéé
veveřřejnejnéé finance, kterfinance, kteréé zlepzlepššujujíí podmpodmíínky pro stabilitu cen, rnky pro stabilitu cen, růůst a zamst a zaměěstnanost pstnanost přři zachovi zachováánníí
makroekonomickmakroekonomickéé a finana finanččnníí stabilitystability

�� Za tZa tíímto mto úúččelem si elem si ččlensklenskéé ststááty stanovujty stanovujíí svsvéé ststřřednedněědobdobéé rozporozpoččtovtovéé ccííle, kterle, kteréé majmajíí dosdosááhnout a hnout a 
udrudržžet ve stet ve střřednedníím obdobm obdobíí (zhruba vyrovnan(zhruba vyrovnanéé strukturstrukturáálnlníí saldo vesaldo veřřejných financejných financíí))

�� CCííle ve strukturle ve strukturáálnlníí podobpodoběě, tj. nomin, tj. nomináálnlníí saldo po osaldo po oččiiššttěěnníí od cyklických výkyvod cyklických výkyvůů a jednora jednoráázových a zových a 
dodoččasných opatasných opatřřeneníí

�� Pokud by vlPokud by vlááda napda napřř. p. přřevedla aktiva penzijnevedla aktiva penzijníích fondch fondůů zpzpěět do vet do veřřejnejnéého pilho pilíířře pre průůbběžěžnnéého ho 
financovfinancováánníí, zlep, zlepšíší si nominsi nomináálnlníí rozporozpoččtovtovéé saldo (maastrichtsksaldo (maastrichtskéé kritkritéérium), ale Komise to neuznrium), ale Komise to neuznáá
jako zlepjako zlepššeneníí strukturstrukturáálnlníího salda, protoho salda, protožže to je jednore to je jednoráázovzovéé opatopatřřeneníí (to se stalo v Ma(to se stalo v Maďďarsku)arsku)



Postup mnohostranného dohledu v preventivní části

�� StStááty pty přředkledkláádajdajíí novnověě v dubnu (nejlv dubnu (nejléépe v polovinpe v poloviněě, nejpozd, nejpozděěji do ji do 
konce dubna) konce dubna) –– svsvéé programy s rozpoprogramy s rozpoččtovým pltovým pláánem a realitou nem a realitou 

�� (na obdob(na obdobíí nn--1, n, n+31, n, n+3 roky) vroky) vččetnetněě specifikace stspecifikace střřednedněědobých cdobých cííllůů a a 
opatopatřřeneníí k jejich dosak jejich dosažženeníí

�� Programy majProgramy majíí být pbýt přředloedložženy neny náárodnrodníím parlamentm parlamentůům, aby se zvým, aby se zvýššila ila 
mmííra ztotora ztotožžnněěnníí ststááttůů s programy. V programu ms programy. V programu máá být uvedeno, zda být uvedeno, zda 
byl parlament informovbyl parlament informováán, nebo zda ho projednal a schvn, nebo zda ho projednal a schváálillil

�� Komise a Rada posoudKomise a Rada posoudíí programy podle 121(3) Smlouvy o fungovprogramy podle 121(3) Smlouvy o fungováánníí
EU a Rada vydEU a Rada vydáá stanovisko do 3 mstanovisko do 3 měěssííccůů od pod přředloedložženeníí programprogramůů

�� StStááty zapracujty zapracujíí evropskevropskáá doporudoporuččeneníí do ndo náávrhvrhůů svých nsvých náárodnrodníích ch 
rozporozpoččttůů na nna náásledujsledujííccíí rok, nerok, nežž je pje přředajedajíí parlamentparlamentůům (novm (nověě
zavedený Evropský semestr a integrovaný dohled)zavedený Evropský semestr a integrovaný dohled)

�� MinistMinistřři financi financíí novnověě ppřředkledkláádajdajíí do ndo náárodnrodníích parlamentch parlamentůů nnáávrhy vrhy 
rozporozpoččttůů vvččetnetněě doporudoporuččeneníí z Bruselu (a pokud je nenechali z Bruselu (a pokud je nenechali 
zapracovat, majzapracovat, majíí vysvvysvěětlit dtlit důůvody)vody)



Postup v preventivní části rozpočtového dohledu

�� Komise a Rada v prKomise a Rada v průůbběžěžnnéém dohledu posuzujm dohledu posuzujíí, jak st, jak stáát plnt plníí svsvůůj program j program 
(jak postupuje sm(jak postupuje směěrem ke svrem ke svéému stmu střřednedněědobdobéému rozpomu rozpoččtovtovéému cmu cííli)li)

�� NovNovéé je je dvoupildvoupilíířřovovéé posuzovposuzováánníí::

�� (i) tempo sni(i) tempo snižžovováánníí strukturstrukturáálnlníího salda aho salda a

�� ((iiii) analýza výdaj) analýza výdajůů (tempo r(tempo růůstu výdajstu výdajůů bez bez diskrediskreččnnííchch opatopatřřeneníí na stranna straněě rozporozpoččtových tových 
ppřřííjmjmůů) ve srovn) ve srovnáánníí s odhadem referens odhadem referenččnníí mmííry stry střřednedněědobdobéého tempa rho tempa růůstu stu 
potencipotenciáálnlníího HDPho HDP

�� Ad (i) jako zAd (i) jako záákladnkladníí mměřěříítko se bere tempo snitko se bere tempo snižžovováánníí strukturstrukturáálnlníího salda o 0,5% HDP ho salda o 0,5% HDP 
roroččnněě, pokud nem, pokud nemáá ststáát stanoveno v doporut stanoveno v doporuččeneníí Rady vyRady vyššíšší tempo tempo 

�� Podle preventivnPodle preventivníího naho nařříízenzeníí mmáá mmíít alespot alespoňň 0,5% HDP ro0,5% HDP roččnněě eurozeurozóónana a sta stááty ty úúččastnastnííccíí
se se kurzovkurzovééhoho rerežžimu ERM2 aimu ERM2 a

�� StStááty s nadmty s nadměěrným dluhem (nad 60% HDP) nebo významným rizikem celkovrným dluhem (nad 60% HDP) nebo významným rizikem celkovéé fiskfiskáálnlníí
neudrneudržžitelnosti majitelnosti majíí mmíít nad 0,5% HDPt nad 0,5% HDP



Postup v preventivní části rozpočtového dohledu

�� NovNovéé výdajovvýdajovéé pravidlo:pravidlo:
�� PorovnPorovnáávajvajíí se agregse agregáátntníí výdaje ovýdaje oččiiššttěěnnéé od výdajod výdajůů, kter, kteréé

vlvlááda nemda nemůžůže v kre v kráátktkéém obdobm obdobíí ovlivnit (tj. výdaje na ovlivnit (tj. výdaje na 
úúroky, výdaje na projekty z evropských fondroky, výdaje na projekty z evropských fondůů financovanfinancovanéé
plnplněě z EU, z EU, nediskrenediskreččnníí výdaje na podpory v výdaje na podpory v 
nezamnezaměěstnanosti)stnanosti)

�� ZZáákladnkladníí pravidlo: tempo rpravidlo: tempo růůstu výdajstu výdajůů pro stpro stááty, kterty, kteréé
nedosnedosááhly svhly svéého stho střřednedněědobdobéého rozpoho rozpoččtovtovéého cho cííle, musle, musíí
být nibýt nižžšíší nenežž referenreferenččnníí mmííra stra střřednedněědobdobéého rho růůstu stu 
potencipotenciáálnlníího produktu, pokud nejsou vyho produktu, pokud nejsou vyššíšší výdaje výdaje 
kompenzovkompenzováány zvýny zvýššenými penými přřííjmyjmy



Postup v preventivní části a při přechodu do nápravné části

�� Pokud se stPokud se stáát významnt významněě odchýlodchýlíí (skute(skuteččný vývoj nebo plný vývoj nebo pláán), dostane od n), dostane od 
Komise varovKomise varováánníí a za ma za měěssííc od Rady doporuc od Rady doporuččeneníí k nk náápravpravěě (5 nebo 3 m(5 nebo 3 měěssííce)ce)

�� Pokud ve stanovenPokud ve stanovenéé dobdoběě nepnepřřijme ijme úúččinninnáá nnáápravnpravnáá opatopatřřeneníí, dostane od Rady , dostane od Rady 
rozhodnutrozhodnutíí o tom, o tom, žže nepe nepřřijal ijal úúččinninnáá opatopatřřeneníí a sta stáát t eurozeurozóónyny nnááslednsledněě finanfinanččnníí
sankci sankci –– povinnost slopovinnost složžit u Komise it u Komise úúroroččený vklad ve výený vklad ve výšši 0,2 % HDP i 0,2 % HDP 
ppřředchozedchozíího rokuho roku

�� Pokud se takový stPokud se takový stáát t eurozeurozóónyny dostane do postupu pdostane do postupu přři nadmi nadměěrnrnéém schodku, m schodku, 
dostane po rozhodnutdostane po rozhodnutíí Rady podle 126(6) o existenci nadmRady podle 126(6) o existenci nadměěrnrnéého schodku ho schodku 
daldalšíší rozhodnutrozhodnutíí Rady o pRady o přřevedenevedeníí úúroroččenenéého vkladu na neho vkladu na neúúroroččený vklad ve ený vklad ve 
vývýšši 0,2 % HDPi 0,2 % HDP

�� NeNeččlen len eurozeurozóónyny dostane jen rozhodnutdostane jen rozhodnutíí Rady a pRady a přříípadnpadněě daldalšíší doporudoporuččeneníí
Rady a pRady a přři pi přřechodu do postupu pechodu do postupu přři nadmi nadměěrnrnéém schodku pm schodku přřííslusluššnnéé rozhodnutrozhodnutíí
Rady a doporuRady a doporuččeneníí Rady, mohlo by ale dojRady, mohlo by ale dojíít k postihu prostt k postihu prostřřednictvednictvíím Fondu m Fondu 
soudrsoudržžnosti pozastavennosti pozastaveníím finanm finanččnníích zch záávazkvazkůů

�� StStáát t eurozeurozóónyny mmůžůže nave navííc takc takéé dostat pokutu adostat pokutu ažž do 0,2 % HDP za manipulaci s do 0,2 % HDP za manipulaci s 
fiskfiskáálnlníími datymi daty



Nově kvantifikace významného odchýlení od cesty 
k postupnému dosažení střednědobého rozpočtového cíle

�� OdchýlenOdchýleníí o 0,5% HDP v jednom roce, nebo o 0,25% HDP o 0,5% HDP v jednom roce, nebo o 0,25% HDP 
ve dvou nve dvou náásledujsledujííccíích letechch letech

�� ČČlenský stlenský stáát se mt se můžůže doe doččasnasněě odchýlitodchýlit::

�� (i) pokud dostate(i) pokud dostateččnněě ppřřepleplňňuje svuje svůůj stj střřednedněědobý dobý 
rozporozpoččtový ctový cííl, pokud si zachovl, pokud si zachováá dostatedostateččnou bezpenou bezpeččnou nou 
mezeru k referenmezeru k referenččnníí hodnothodnotěě nadmnadměěrnosti schodkurnosti schodku

�� ((iiii) p) přři vi váážžnnéém hospodm hospodáářřskskéém propadu nebo situaci, kterm propadu nebo situaci, kteráá
je mimo dosah jeho kontroly a mje mimo dosah jeho kontroly a máá velký dopad na jeho velký dopad na jeho 
finanfinanččnníí situacisituaci

�� ((iiiiii) p) přři provi prováádděěnníí ddůůchodovchodovéé reformy s fondovým pilreformy s fondovým pilíířřemem



Nápravná část Paktu stability a růstu – nařízení o urychlení a 
vyjasnění postupu při nadměrném schodku

�� NaNařříízenzeníí definuje postup pdefinuje postup přři nadmi nadměěrnrnéém schodku a upm schodku a upřřesesňňuje tuje tíím m ččl. 126 Smlouvy o l. 126 Smlouvy o 
fungovfungováánníí EUEU

�� CCíílem je odstralem je odstraššit it ččlensklenskéé ststááty, aby udrty, aby udržžovaly dobrou disciplovaly dobrou disciplíínu a nemusely být nu a nemusely být 
zazařřazeny do postupuazeny do postupu

�� CCíílem je urychlit nlem je urychlit náápravu stpravu stááttůů, kter, kteréé do tohoto postupu propadnoudo tohoto postupu propadnou
�� ReferenReferenččnníí hranichranicíí pro nadmpro nadměěrnost schodku je 3 % HDP, referenrnost schodku je 3 % HDP, referenččnníí hranichranicíí pro pro 

nadmnadměěrnost dluhu je 60 % HDPrnost dluhu je 60 % HDP
�� Do postupu se na zDo postupu se na záákladkladěě nadmnadměěrnosti schodku nedostane strnosti schodku nedostane stáát, který bude mt, který bude míít schodek t schodek 

výjimevýjimeččný (nezavinil), doný (nezavinil), doččasný (podle prognasný (podle prognóózy Komise) a v blzy Komise) a v blíízkosti kritzkosti kritééria (bere se ria (bere se 
do 3,5 % HDP)do 3,5 % HDP)

�� NovNověě se bude postupovat i podle dluhu (s 3letým pse bude postupovat i podle dluhu (s 3letým přřechodným obdobechodným obdobíím)m)
�� Do postupu nebude zaDo postupu nebude zařřazen jenom kvazen jenom kvůůli nadmli nadměěrnosti dluhu, ale pro nedostaternosti dluhu, ale pro nedostateččnnéé tempo tempo 

jeho snijeho snižžovováánníí –– za dostateza dostateččnnéé tempo se pokltempo se poklááddáá snisnižžovováánníí rozdrozdíílu skutelu skuteččnnéého dluhu a ho dluhu a 
hodnoty referenhodnoty referenččnníí hranice bhranice běěhem 3 let o jednu dvacetinu) hem 3 let o jednu dvacetinu) 

�� Ani nedostateAni nedostateččnnéé tempo snitempo snižžovováánníí nenneníí dostadostaččujujííccíí pro zavedenpro zavedeníí postupu ppostupu přři nadmi nadměěrnrnéém m 
schodku, musejschodku, musejíí se zohlednit dalse zohlednit dalšíší relevantnrelevantníí faktoryfaktory



Nápravná část rozpočtového dohledu

�� PPřři posuzovi posuzováánníí existence nadmexistence nadměěrnrnéého schodku ho schodku 
podle schodku, pokud mpodle schodku, pokud máá zemzeměě dluh pod 60 % dluh pod 60 % 
HDP, se zohlednHDP, se zohledníí vvššechny relevantnechny relevantníí faktoryfaktory

�� PPřři posuzovi posuzováánníí existence nadmexistence nadměěrnrnéého schodku ho schodku 
podle schodku, pokud mpodle schodku, pokud máá zemzeměě dluh nad 60 % dluh nad 60 % 
HDP, se zohlednHDP, se zohledníí relevantnrelevantníí faktory jen kdyfaktory jen kdyžž jsou jsou 
splnsplněěny navny navííc dvc dvěě podmpodmíínky (schodek ke donky (schodek ke doččasný asný 
a v bla v blíízkosti referenzkosti referenččnníí hodnoty)hodnoty)

�� PPřři posuzovi posuzováánníí podle dluhu se zohlednpodle dluhu se zohledníí refevantnrefevantníí
faktoryfaktory



Nápravná část rozpočtového dohledu

�� Podle Podle ččl. 126(6) Smlouvy vydl. 126(6) Smlouvy vydáá Rada na nRada na náávrh Komise rozhodnutvrh Komise rozhodnutíí o o 
tom, tom, žže v dane v danéém stm stááttěě existuje nadmexistuje nadměěrný schodek a podle rný schodek a podle ččl. 126(7) l. 126(7) 
mu dmu dáá doporudoporuččeneníí s terms termíínem 6/3 mnem 6/3 měěssííccůů na pna přřijetijetíí úúččinných opatinných opatřřeneníí

�� Pokud za stanovenou dobu Rada zjistPokud za stanovenou dobu Rada zjistíí, , žže ste stáát nept nepřřijal ijal úúččinninnáá opatopatřřeneníí
podle doporupodle doporuččeneníí, podle 126(8) vyd, podle 126(8) vydáá rozhodnutrozhodnutíí o tom, o tom, žže ste stáát nept nepřřijal ijal 
úúččinninnáá nnáápravnpravnáá opatopatřřeneníí aa

�� Do 2 mDo 2 měěssííccůů ddáá neneččlensklenskéémumu ststáátu tu eurozeurozóónyny daldalšíší doporudoporuččeneníí
podle podle ččl. 126(7); l. 126(7); ččlensklenskéému stmu stáátu tu eurozeurozóónyny podle 126(9) rozhodnutpodle 126(9) rozhodnutíí o o 
výzvvýzvěě k nk náápravpravěě

�� Pokud stPokud stáát t eurozeurozóónyny neuposlechne výzvu, dostane se do fneuposlechne výzvu, dostane se do fááze ze 
posposíílenlenéého nho náápravnpravnéého dohledu a Rad podle ho dohledu a Rad podle ččl. 126(11) a 126(9) l. 126(11) a 126(9) 
rozhodne o pokutrozhodne o pokutěě



Nápravná část dohledu – sankce pro eurozónu

�� Pokud Rada zjistPokud Rada zjistíí, , žže v dote v dotččenenéém stm stááttěě existuje nadmexistuje nadměěrný schodek, drný schodek, dáá mu mu 
podle 126(6) rozhodnutpodle 126(6) rozhodnutíí o existenci nadmo existenci nadměěrnrnéého schodku a pokud mho schodku a pokud měěl slol složžen en 
úúroroččený vklad v preventivnený vklad v preventivníím postupu, pm postupu, přřevede evede úúroroččený vklad (0,2 % HDP) ený vklad (0,2 % HDP) 
na nena neúúroroččený vklad (0,2 % HDP)ený vklad (0,2 % HDP)

�� Pokud pPokud přři rozhodnuti rozhodnutíí podle 126(6) Rada zjistpodle 126(6) Rada zjistíí, , žže vychýlene vychýleníí je vje váážžnnéé, vyd, vydáá
rozhodnutrozhodnutíí o uloo uložženeníí neneúúroroččenenéého vkladu ve výho vkladu ve výšši 0,2 % HDPi 0,2 % HDP

�� Pokud vychýlenPokud vychýleníí nenneníí vváážžnnéé, vyd, vydáá rozhodnutrozhodnutíí podle 126(6) a doporupodle 126(6) a doporuččeneníí podle podle 
126(7)126(7)

�� Pokud stPokud stáát nept nepřřijme ijme úúččinninnáá opatopatřřeneníí a ma máá slosložžený neený neúúroroččený vklad, zmený vklad, změěnníí se se 
tento vklad na nevratnou pokutu ve výtento vklad na nevratnou pokutu ve výšši 0,2 % HDPi 0,2 % HDP

�� Pokud stPokud stáát mt měěl jen doporul jen doporuččeneníí, ale uk, ale ukáážže se, e se, žže ho nesplnil a nepe ho nesplnil a nepřřijal ijal úúččinninnáá
opatopatřřeneníí, Rada mu vyd, Rada mu vydáá rozhodnutrozhodnutíí podle 126(8) a pak na npodle 126(8) a pak na něěj uvalj uvalíí daldalšíším m 
rozhodnutrozhodnutíím povinnost slom povinnost složžit pokutu.it pokutu.

�� Pokud se stPokud se stáát dostane do post dostane do posíílenlenéé ffááze dohledu, podle 126(11) a 126(9) sloze dohledu, podle 126(11) a 126(9) složžíí
pokutu ve výpokutu ve výšši 0,2 % HDP plus variabilni 0,2 % HDP plus variabilníí ččáástku. Dalstku. Dalšíší rok pak variabilnrok pak variabilníí
ččáástku astku ažž do doby, nedo doby, nežž se dostane z nse dostane z náápravnpravnéého postupu. Celkovho postupu. Celkováá pokuta pokuta 
nesmnesmíí ppřřesesááhnout 0,5 % HDP.hnout 0,5 % HDP.



Závěr

�� NovNováá pravidla jsou ppravidla jsou přříísnsněějjšíší, monitoruj, monitorujíí
rozporozpoččtový vývoj a rozpotový vývoj a rozpoččtovtovéé plpláány v ny v šširiršíších ch 
souvislostech, zkoumajsouvislostech, zkoumajíí vvííce ukazatelce ukazatelůů, spektrum , spektrum 
sankcsankcíí je vje věěttšíší (siln(silněějjšíší slovo Komise, vslovo Komise, věěttšíší
automatiautomatiččnost nnost náápravných postuppravných postupůů, siln, silněějjšíší dohled dohled 
parlamentparlamentůů, dal, dalšíších subjektch subjektůů, kontroln, kontrolníí mise, mise, 
finanfinanččnníí sankce)sankce)

�� Ani sebelepAni sebelepšíší evropskevropskáá pravidla nemohou nahradit pravidla nemohou nahradit 
dobrou a pragmatickou vldobrou a pragmatickou vláádu, kterdu, kteráá svsvéé obobččany any 
nezadlunezadlužžujeuje


