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Vysvětlení pojmů:

�� SixSix--packpack = 4 p= 4 přředpisy upravujedpisy upravujííccíí rozporozpoččtový dohled (hlavntový dohled (hlavněě novela Paktu novela Paktu 
stability a rstability a růůstu) a 2 novstu) a 2 novéé ppřředpisy zavedpisy zaváádděějjííccíí makrodohledmakrodohled, , 
v v úúččinnosti od 13. prosince 2011 innosti od 13. prosince 2011 –– jijižž se aplikuje a striktnse aplikuje a striktněě

�� TwoTwo--packpack = 2 n= 2 náávrhy na zesvrhy na zesíílený rozpolený rozpoččtový dohled nad zemtový dohled nad zeměěmi mi eurozeurozóónyny
kvkvůůli jejich silnli jejich silnéé hospodhospodáářřskskéé a finana finanččnníí provprováázanosti, navazuje na zanosti, navazuje na sixsix--packpack, , 
ppřředpokledpokláádandanéé ppřřijetijetíí v lv lééttěě 2012 2012 –– od od úúnora vyjednnora vyjednáávváánníí mezi Evropským mezi Evropským 
parlamentem a Radouparlamentem a Radou

�� FiskFiskáálnlníí úúmluvamluva = Smlouva o stabilit= Smlouva o stabilitěě, koordinaci a spr, koordinaci a spráávvěě v HMU, dohoda v HMU, dohoda 
na lednovna lednovéé RadRaděě ECOFIN, podepsECOFIN, podepsáána 2. bna 2. břřezna 2012 na okraji jarnezna 2012 na okraji jarníí EvropskEvropskéé
rady (25 zemrady (25 zemíí kromkroměě UK a UK a ČČR), R), úúččinnost ainnost ažž ji ratifikuje alespoji ratifikuje alespoňň 12 st12 stááttůů
eurozeurozóónyny (cca od ledna 2013)(cca od ledna 2013)

�� PlPláán stability a rn stability a růůstustu, hospod, hospodáářřskskáá strategie EU, pstrategie EU, přřijatijatáá 23. 23. řřííjna 2011 jna 2011 
Evropskou radou, týkEvropskou radou, týkáá se pse pěěti oblastti oblastíí pro vypro vyřřeeššeneníí krize 1) krize 1) řřeeššeneníí ŘŘecka,        ecka,        
2) dokon2) dokonččeneníí zzááchranných mechanismchranných mechanismůů pro pro eurozeurozóónunu, 3) , 3) rekapitalizacerekapitalizace bank, bank, 
4) podpora obnoven4) podpora obnoveníí rrůůstu a zamstu a zaměěstnanosti, 5) stnanosti, 5) daldalšíší posposíílenleníí sprspráávy vy 
hospodhospodáářřských zských zááleležžitostitostíí v EU (v EU (economiceconomic governancegovernance) ) –– prprůůbběžěžnněě
ad 1) dohoda o poskytnutad 1) dohoda o poskytnutíí druhdruhéého zho zááchrannchrannéého programu pomoci ho programu pomoci ŘŘecku, ecku, 
5) n5) náávrh vrh twotwo--packu, ppacku, přřijetijetíí fiskfiskáálnlníí úúmluvy (mluvy (FiscalFiscal CompactCompact))



Pozice vlády ČR k reformě rozpočtového dohledu: 
fiskální odpovědnost ANO, další fiskální integrace NE

�� Vystupuje jako vlVystupuje jako vlááda rozpoda rozpoččtovtovéé odpovodpověědnostidnosti
�� PPřřipravuje zipravuje záákon o rozpokon o rozpoččtovtovéé kkáázni a odpovzni a odpověědnostidnosti, , ale jde svou cestouale jde svou cestou, distancuje se , distancuje se 

od hlavnod hlavníího integraho integraččnníího proudu ho proudu eurozeurozóónyny/EU, který sm/EU, který směřěřuje k fiskuje k fiskáálnlníí integraci integraci 
�� Podporuje nPodporuje náástroje k lepstroje k lepšíšímu fungovmu fungováánníí vnitvnitřřnníího trhu ho trhu –– viz dopis 13 zemviz dopis 13 zemíí ppřředsedovi edsedovi 

EvropskEvropskéé komise (jako napkomise (jako napřř. UK). UK)
�� Podporovala reformu Paktu stability a rPodporovala reformu Paktu stability a růůstu i stu i twotwo--packpack
�� OdmOdmíítla tla úúččast v mechanismech, kterast v mechanismech, kteréé signalizujsignalizujíí blibližžšíší hospodhospodáářřskou a rozposkou a rozpoččtovou tovou 

integraci (Pakt euro plus, fiskintegraci (Pakt euro plus, fiskáálnlníí úúmluva)mluva)
�� O fiskO fiskáálnlníí úúmluvmluvěě zpozpoččáátku prohlatku prohlaššovala, ovala, žže e „„ČČR jR jíí uužž stejnstejněě plnplníí a a žže e úúmluva pmluva přřenese enese 

významnvýznamnéé nnáárodnrodníí kompetence na Komisikompetence na Komisi““ ((ČČR neplnR neplníí, , žžáádndnéé kompetence by neztratila, kompetence by neztratila, 
ale je pravda, ale je pravda, žže e twotwo--packpack i i úúmluva posilujmluva posilujíí vliv Komise)vliv Komise)

�� Ministr financMinistr financíí Miroslav Kalousek prohlMiroslav Kalousek prohláásil v lednu v TV 24 v rozhovoru sil v lednu v TV 24 v rozhovoru 
�� s moders moderáátorem torem ŽŽelezným, elezným, žže e „„jedinjedináá kompetence, kterou bychom ztratili, kompetence, kterou bychom ztratili, 

je kompetence dje kompetence děělat rozpolat rozpoččtovtověě neodpovneodpověědnou politikudnou politiku““
�� To bylo vtipnTo bylo vtipnéé i výstii výstižžnnéé



ČR základní pravidla fiskální úmluvy neplní
(tj. vyrovnané rozpočty, automatický mechanismus nápravy, zapracování
pravidel do ústavního zákona)

�� Podle fiskPodle fiskáálnlníí úúmluvy mluvy (pokud bychom byli v (pokud bychom byli v eurozeurozóónněě)) bychom mbychom měěli mli míít t 
kakažždý rok strukturdý rok strukturáálnlníí saldo v podobsaldo v podoběě rozporozpoččtovtovéého schodku do 0,5% ho schodku do 0,5% 
HDPHDP (to jsme nedos(to jsme nedosááhli skoro nikdy)hli skoro nikdy) a zava zavéést to do st to do úústavnstavníího zho záákona (to kona (to 
nemnemááme a novme a nověě ppřřipravovaný zipravovaný záákon o rozpokon o rozpoččtovtovéé kkáázni a odpovzni a odpověědnosti zavdnosti zavááddíí
jako zjako záákladnkladníí koncept výdajovkoncept výdajovéého pravidla, ne stho pravidla, ne střřednedněědobdobéého rozpoho rozpoččtovtovéého ho 
ccííle, o kterle, o kteréé se opse opíírráá fiskfiskáálnlníí úúmluva)mluva)

�� ZmZměěkkččeneníí pravidla je mopravidla je možžnnéé pro zempro zeměě s dluhem podstatns dluhem podstatněě pod 60 % HDP pod 60 % HDP 
((ČČR splR splňňuje)uje) ale zale záároveroveňň s ns níízkým rizikem dlouhodobzkým rizikem dlouhodobéé fiskfiskáálnlníí udrudržžitelnosti itelnosti 
((ČČR mR máá naopak vysoknaopak vysokéé).). TakovTakovéé zemzeměě mohou mmohou míít schodek do 1% HDP t schodek do 1% HDP (to je (to je 
nnášáš sousouččasný stasný střřednedněědobý rozpodobý rozpoččtový ctový cííl podle pravidel l podle pravidel sixsix--packu)packu)

�� StStáát mt máá mmíít automatický mechanismus nt automatický mechanismus náápravy ppravy přři vi váážžnnéém odchýlenm odchýleníí od od 
ststřřednedněědobdobéého rozpoho rozpoččtovtovéého cho cíílele

�� StStáát mt máá zapracovat tato pravidla do nzapracovat tato pravidla do náárodnrodníí legislativy do roka od zalegislativy do roka od začčáátku tku 
úúččinnosti fiskinnosti fiskáálnlníí úúmluvymluvy

�� Pokud to neudPokud to neuděělláá (dob(dobřře a ve a vččas), EK to posoudas), EK to posoudíí a smluvna smluvníí strany pstrany přříípadnpadněě dajdajíí
SoudnSoudníímu dvoru EU a ten vydmu dvoru EU a ten vydáá rozhodnutrozhodnutíí

�� KdyKdyžž se stse stáát nept nepřřizpizpůůsobsobíí, uval, uvalíí na dotna dotččený stený stáát pokutu ve výt pokutu ve výšši 0,1 % HDPi 0,1 % HDP



Základní koncept v prevenci rozpočtového dohledu = střednědobý 
rozpočtový cíl (tj. strukturální saldo)

�� StrukturStrukturáálnlníí saldo je nominsaldo je nomináálnlníí rozporozpoččtovtovéé saldo osaldo oččiiššttěěnnéé o vliv cyklu o vliv cyklu 
a jednora jednoráázovzováá a doa doččasnasnáá opatopatřřeneníí

�� KaKažždý stdý stáát mt máá povinnost dodrpovinnost dodržžovat stovat střřednedněědobý rozpodobý rozpoččtový ctový cííl, l, 
nebo k nnebo k něěmu dostatemu dostateččnněě rychlým tempem smrychlým tempem směřěřovat (za obvyklou ovat (za obvyklou 
normu se povanormu se považžuje rouje roččnníí snsníížženeníí strukturstrukturáálnlníího salda o 0,5 % HDP)ho salda o 0,5 % HDP)

�� ČČR dosR dosááhla podle Komisehla podle Komise (Public (Public FinancesFinances in EMU 2011):in EMU 2011):
�� 2008: 2008: --4,5 % HDP; 2009: 4,5 % HDP; 2009: --5,5 % HDP; 5,5 % HDP; 
�� 2010: 2010: --4,1 % HDP; 2011: 4,1 % HDP; 2011: --3,5 % HDP;3,5 % HDP;
�� 2012: 2012: --3,6 % HDP3,6 % HDP
�� Pro zajPro zajíímavostmavost::
�� ŠŠvvéédsko mdsko máá ve shodnve shodnéém obdobm obdobíí strukturstrukturáálnlníí saldo jako psaldo jako přřebytek ebytek 
�� 1,4 % HDP; 2,6 % HDP; 1,4 % HDP; 1,3 % HDP; 2,1 % HDP1,4 % HDP; 2,6 % HDP; 1,4 % HDP; 1,3 % HDP; 2,1 % HDP



Základy pro rozpočtový dohled

�� DneDneššnníí rozporozpoččtový dohled zalotový dohled založžila Maastrichtskila Maastrichtskáá smlouvasmlouva, kter, kteráá
byla podepsbyla podepsáána v na v úúnoru 1992 a vstoupila v noru 1992 a vstoupila v úúččinnost v listopadu 1993innost v listopadu 1993

�� Ve svVe svéém Protokolu pm Protokolu přři nadmi nadměěrnrnéém schodku definuje nadmm schodku definuje nadměěrnost rnost 
rozporozpoččtovtovéého schodku (3 % HDP) a nadmho schodku (3 % HDP) a nadměěrnost dluhu (60% rnost dluhu (60% 
HDP)HDP)

�� HlavnHlavníím pm přředpisem je Pakt stability a redpisem je Pakt stability a růůstu s preventivnstu s preventivníí a a 
nnáápravnou pravnou ččááststíí, dopln, doplněěný naný nařříízenzeníím o sankcm o sankcíích pro ch pro eurozeurozóónunu

�� Je zaloJe založžen na Smlouven na Smlouvěě o fungovo fungováánníí EUEU
�� NovNováá pravidla zavedla od ledna 2011 tzv. Evropský semestr pravidla zavedla od ledna 2011 tzv. Evropský semestr --

integrovaný hospodintegrovaný hospodáářřský dohled, stský dohled, stááty odevzdty odevzdáávajvajíí v dubnu svv dubnu svéé
programy, evropskprogramy, evropskéé instituce je v kvinstituce je v kvěětnu posoudtnu posoudíí, v , v ččervnu/ervnu/ččervenci ervenci 
vydvydáá Rada doporuRada doporuččeneníí, kter, kteráá nnááslednsledněě ststááty zapracujty zapracujíí do svých ndo svých náávrhvrhůů
rozporozpoččttůů na dalna dalšíší rokrok



Základ dohledu poskytuje Smlouva o 
fungování EU

�� ČČl. 121(1) zakll. 121(1) zaklááddáá mnohostranný hospodmnohostranný hospodáářřský ský 
dohleddohled

�� „„ČČlensklenskéé ststááty povaty považžujujíí svsvéé hospodhospodáářřskskéé politiky politiky 
za vza věěc spolec společčnnéého zho záájmu a koordinujjmu a koordinujíí je v Radje v Raděě..““

�� ČČl. 126(1) zakll. 126(1) zaklááddáá postup ppostup přři nadmi nadměěrnrnéém schodkum schodku

�� „„ČČlensklenskéé ststááty se vyvarujty se vyvarujíí nadmnadměěrných schodkrných schodkůů
veveřřejných financejných financíí..““



Dluh vládního sektoru v EU27 se v letech 2007 až 2012 zvyšoval

�� 2007: 59,0% HDP2007: 59,0% HDP
�� 2008: 62,3% HDP2008: 62,3% HDP
�� 2009: 74,4 % HDP2009: 74,4 % HDP
�� 2010: 80,2 % HDP2010: 80,2 % HDP
�� 2011: 82,3 % HDP2011: 82,3 % HDP
�� 2012: 83,3 % HDP2012: 83,3 % HDP
�� ZvýZvýššeneníí zadluzadlužženeníí mezi roky 2007mezi roky 2007--2012: 2012: 
�� o 24,3 p.bo 24,3 p.b..
�� Zdroj: Zdroj: EuropeanEuropean CommissionCommission, Public , Public FinancesFinances in EMU 2011in EMU 2011



Dluh vládního sektoru v eurozóně se v letech 2007 až 2012 zvyšoval

�� 2007: 66,3% HDP2007: 66,3% HDP
�� 2008: 70,0% HDP2008: 70,0% HDP
�� 2009: 79,4% HDP2009: 79,4% HDP
�� 2010: 85,5% HDP2010: 85,5% HDP
�� 2011: 87,9% HDP2011: 87,9% HDP
�� 2012: 88,7% HDP2012: 88,7% HDP
�� ZvýZvýššeneníí zadluzadlužženeníí mezi roky 2007mezi roky 2007--2012: 2012: 
�� o 22,3 p.b.o 22,3 p.b.
�� Zdroj: Zdroj: EuropeanEuropean CommissionCommission, Public , Public FinancesFinances in EMU 2011in EMU 2011



Zvýšení zadluženosti vlád EU mezi roky 2007-2012

�� Irsko: o 92,9 p.b. Irsko: o 92,9 p.b. -- z 25,0 na 117,9 % HDPz 25,0 na 117,9 % HDP
�� ŘŘecko: o 60,7 p.b. ecko: o 60,7 p.b. -- z 105,4 na 166,1 % HDPz 105,4 na 166,1 % HDP
�� BritBritáánie: o 43,5 p.b. nie: o 43,5 p.b. –– z 44,5 na 87,9 % HDPz 44,5 na 87,9 % HDP
�� Ve srovnVe srovnáánníí s ts tíím:m:
�� ČČR: dluh se zvýR: dluh se zvýššil o 14,0 p.b. (z 29,0 na 42,9% HDP)il o 14,0 p.b. (z 29,0 na 42,9% HDP)
�� ŠŠvvéédsko: dluh se sndsko: dluh se sníížžil o 6,9 p.b. (z 40,2 na 33,4% HDP il o 6,9 p.b. (z 40,2 na 33,4% HDP ––

jedinjedináá zemzeměě s poklesem)s poklesem)
�� Estonsko s nejniEstonsko s nejnižžšíším dluhem m dluhem –– zvýzvýššeneníí o 3,2 p.b. (z 3,7 na o 3,2 p.b. (z 3,7 na 

6,9% HDP)6,9% HDP)
�� Zdroj: Zdroj: EuropeanEuropean CommissionCommission, Public Finance in EMU 2011, Public Finance in EMU 2011



Krize zhoršila rozpočtové hospodaření, státy se dostávaly do postupu při 
nadměrném schodku (EDP – schodek nad 3% HDP)

�� Trvalým rozpoTrvalým rozpoččtovým htovým hřříšíšnnííkem je Makem je Maďďarsko arsko –– v EDP od v EDP od ččervence 2004 ervence 2004 
(nyn(nyníí jako prvnjako prvníí koheznkohezníí zemzeměě rozhodnutrozhodnutíí Rady o pozastavenRady o pozastaveníí zzáávazkvazkůů od ledna od ledna 
2013 ve vý2013 ve výšši 0,5% HDP)i 0,5% HDP)

�� Od Od ččervence 2008 ervence 2008 –– 1 zem1 zeměě (Brit(Britáánie)nie)
�� Od dubna 2009 Od dubna 2009 –– 4 zem4 zeměě (Francie, Irsko, (Francie, Irsko, ŘŘecko, ecko, ŠŠpanpaněělsko)lsko)
�� Od Od ččervence 2009 ervence 2009 –– 5 zem5 zemíí (Litva, Loty(Litva, Lotyššsko, Malta, Polsko, Rumunsko)sko, Malta, Polsko, Rumunsko)
�� Od prosince 2009 Od prosince 2009 –– 9 zem9 zemíí (Belgie, (Belgie, ČČR, ItR, Itáálie, Nlie, Něěmecko, Nizozemsko, mecko, Nizozemsko, 

Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko)Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko)
�� Od Od ččervence 2010 ervence 2010 –– 4 zem4 zeměě (Bulharsko, D(Bulharsko, Dáánsko, Finsko, Kypr)nsko, Finsko, Kypr)
�� Mimo zMimo zůůstalo jen Estonsko, stalo jen Estonsko, ŠŠvvéédsko a Lucemburskodsko a Lucembursko (tam zpr(tam zprááva Komise va Komise 

v dubnu 2010 shledala, v dubnu 2010 shledala, žže ple pláánovaný schodek na 2010 je podle jejnovaný schodek na 2010 je podle jejíí jarnjarníí
prognprognóózy zy „„v blv blíízkosti referenzkosti referenččnníí hodnotyhodnoty““, výjime, výjimeččný a doný a doččasný a nezahasný a nezaháájila jila 
tudtudíížž nnáápravný postup)pravný postup)

�� NynNyníí je v nje v náápravnpravnéém postupu 23 zemm postupu 23 zemíí EUEU (u Finska byl postup ukon(u Finska byl postup ukonččen v en v 
ččervenci 2011)ervenci 2011)



Jaro 2010 - propuknutí dluhové krize v eurozóně, zahájení
reformy dohledu

�� Dluhy nDluhy něěkterých zemkterých zemíí byly vysokbyly vysokéé (Belgie 89,6% HDP, It(Belgie 89,6% HDP, Itáálie 106,3% lie 106,3% 
HDP, HDP, ŘŘecko 110,7% HDP),ecko 110,7% HDP),

�� ale jeale ješšttěě se nehovose nehovořřilo o dluhovilo o dluhovéé krizi jako globkrizi jako globáálnlníím problm probléémumu
�� O dluhovO dluhovéé krizi v krizi v eurozeurozóónněě se zase začčalo mluvit na jaalo mluvit na jařře roku 2010, e roku 2010, 

kdykdyžž řřeckeckáá vlvlááda výraznda výrazněě snsníížžila odhad schodku na rok 2009, ila odhad schodku na rok 2009, 
kontrolnkontrolníí mise odhalily manipulaci se statistikou a zemmise odhalily manipulaci se statistikou a zeměě se blse blíížžila ila 
platebnplatebníí neschopnostineschopnosti

�� Postup pPostup přři nadmi nadměěrnrnéém schodku vm schodku vůčůči i ŘŘecku Rada zahecku Rada zaháájila svým jila svým 
rozhodnutrozhodnutíím podle m podle ččl. 126(6) SFEU v dubnu 2009 a url. 126(6) SFEU v dubnu 2009 a urččila nila náápravu pravu 
nejpozdnejpozděěji do roku 2010ji do roku 2010

�� Podle Programu stability Podle Programu stability ŘŘecka z ledna 2010 dosecka z ledna 2010 dosááhl schodek v roce hl schodek v roce 
2009 hodnoty 12,75% HDP ve srovn2009 hodnoty 12,75% HDP ve srovnáánníí s hodnotou 3,7% HDP, kterou s hodnotou 3,7% HDP, kterou 
plpláánoval Program stability z ledna 2009noval Program stability z ledna 2009



Řecko jako spouštěč pro vznik dluhové krize jako závažného globálního 

problému

�� V dubnu 2009 Rada vydala V dubnu 2009 Rada vydala ŘŘecku rozhodnutecku rozhodnutíí o existenci nadmo existenci nadměěrnrnéého schodkuho schodku a a 
doporudoporuččila ukonila ukonččeneníí situace nadmsituace nadměěrnrnéého schodku do roku 2010 ho schodku do roku 2010 

�� 2. 2. řřííjna 2009 pjna 2009 přředalo edalo ŘŘecko Komisi fiskecko Komisi fiskáálnlníí notifikace a 21. notifikace a 21. řřííjna 2009 daljna 2009 dalšíší s s 
rozdrozdíílnými lnými ččííslysly

�� V notifikacV notifikacíích z 21. ch z 21. řřííjna 2009 revidovalo vljna 2009 revidovalo vláádndníí schodek z 5 % HDP pro rok 2008 na schodek z 5 % HDP pro rok 2008 na 
7,7 % HDP a 7,7 % HDP a plpláánovaný schodek na rok 2009 z 3,7 % HDP na 12,5 % HDPnovaný schodek na rok 2009 z 3,7 % HDP na 12,5 % HDP

�� 11. dubna 2010 p. dubna 2010 přředalo edalo ŘŘecko Komisi fiskecko Komisi fiskáálnlníí notifikace, v nichnotifikace, v nichžž potvrdilo schodek potvrdilo schodek 
v roce 2009 ve výv roce 2009 ve výšši 15,4 % HDP a pro rok 2010 oi 15,4 % HDP a pro rok 2010 oččekekáávaný schodek ve vývaný schodek ve výšši 10,5 % i 10,5 % 
HDPHDP

�� 2. kv2. kvěětna 2010 uzavtna 2010 uzavřřena dohoda mezi zemena dohoda mezi zeměěmi mi eurozeurozóónyny (formou bilater(formou bilateráálnlníích ch 
ppůůjjčček) a MMF o poskytnutek) a MMF o poskytnutíí prvnprvníí ttřřííletletéé ppůůjjččky ky ŘŘecku ve výecku ve výšši 110 mld. euro (80 + i 110 mld. euro (80 + 
30)30)

�� 14. b14. břřezna 2012 byla uzavezna 2012 byla uzavřřena dohoda ena dohoda eurozeurozóónyny o poskytnuto poskytnutíí druhdruhéé ttřřííletletéé ppůůjjččky ky 
ŘŘecku ve výecku ve výšši 130 mld. euro (z toho vi 130 mld. euro (z toho věěttššina ze zina ze zááchrannchrannéého mechanismu EFSF a ho mechanismu EFSF a 
zbytek 28 mld. euro schvzbytek 28 mld. euro schváálil o den pozdlil o den pozděěji pji půůjjččit MMF)it MMF)



Výsledkem zhruba dva roky trvající reformy dohledu 
je six-pack + two-pack + fiskální úmluva

�� Reformu spustila JarnReformu spustila Jarníí EvropskEvropskáá rada rada 
v bv břřeznu 2010eznu 2010, kdy, kdyžž ppřřididěělila evropským lila evropským 
institucinstitucíím m úúkolykoly

�� V bV břřeznu 2012 podepsalo na okraji Jarneznu 2012 podepsalo na okraji Jarníí
EvropskEvropskéé rady 25 rady 25 ččlenských stlenských stááttůů EU fiskEU fiskáálnlníí
úúmluvumluvu (krom(kroměě BritBritáánie a nie a ČČR), R), sixsix--packpack byl jibyl jižž
v v úúččinnosti, innosti, twotwo--packpack v projednv projednáávváánníí mezi Radou mezi Radou 
a Evropským parlamentema Evropským parlamentem



Six-pack: rozpočtový a makroekonomický dohled (4 + 2)

�� Z toho rozpoZ toho rozpoččtový dohledtový dohled::
�� PreventivnPreventivníí a na náápravnpravnéé nanařříízenzeníí Paktu stability a Paktu stability a 

rrůůstu stu –– 2 na2 nařříízenzeníí ((čč.1175/2011 + .1175/2011 + čč.1177/2011).1177/2011)
�� Mechanismus pro zajiMechanismus pro zajiššttěěnníí souladu s Paktem souladu s Paktem 

stability a rstability a růůstu stu –– 1 na1 nařříízenzeníí o sankco sankcíích pro ch pro 
eurozeurozóónunu za poruza poruššeneníí rozporozpoččtovtovéé kkááznzněě v prevenci v prevenci 
i ni náápravpravěě ((čč.1173/2011.1173/2011))

�� DalDalšíší mechanismus pro zajimechanismus pro zajiššttěěnníí souladu s Paktem souladu s Paktem 
stability a rstability a růůstu stu –– 1 sm1 směěrnicernice o poo požžadavcadavcíích na ch na 
rozporozpoččtovtovéé rráámce mce ((čč.2011/85/EU).2011/85/EU)



Two-pack – 1) Nařízení o sledování a posuzování rozpočtových plánů
a o zabezpečení nápravy v postupu při nadměrném schodku

PRO EUROZPRO EUROZÓÓNUNU
A: ObecnA: Obecnáá ustanovenustanoveníí pro ppro přříísnsněějjšíší preventivnpreventivníí dohled pdohled přři pi přříípravpravěě

nnáárodnrodníích rozpoch rozpoččttůů a vya vyššíšší koordinacikoordinaci
�� StStááty pty přředloedložžíí nnáávrh rozpovrh rozpoččttůů Komisi a Komisi a EuroskupinEuroskupiněě do 15. do 15. řřííjna a zvejna a zveřřejnejníí jeje
�� Komise posoudKomise posoudíí soulad s Paktem stability a rsoulad s Paktem stability a růůstu a doporustu a doporuččeneníími Radymi Rady
�� Pokud shledPokud shledáá zvlzvlášášttěě zzáávavažžný nesoulad, vyný nesoulad, vyžžááddáá si psi přřepracovepracováánníí nnáávrhu vrhu 

rozporozpoččtu (do 14 dntu (do 14 dnůů) ) 
�� Komise vydKomise vydáá ststáátu stanovisko, pokud to uzntu stanovisko, pokud to uznáá za potza potřřebnebnéé
�� KdyKdyžž ti stti stáát nezohlednt nezohledníí, je to p, je to přřititěžěžujujííccíí faktor pfaktor přři pi přříípadnpadnéém zahm zaháájenjeníí

nnáápravnpravnéého postupu ho postupu 
�� StStááty zavedou nezty zavedou nezáávislvisléé instituce pro sledovinstituce pro sledováánníí fiskfiskáálnlníích pravidel a ch pravidel a 

vypracovvypracováánníí makroekonomických prognmakroekonomických prognóózz
�� StStááty zavedou do nty zavedou do náárodnrodníích pravidel numerickch pravidel numerickáá fiskfiskáálnlníí pravidla, aby zajistily pravidla, aby zajistily 

soulad s Paktem stability (rozposoulad s Paktem stability (rozpoččtovtovéé ccííle EU, stle EU, střřednedněědobý rozpodobý rozpoččtový ctový cííl)l)
�� StStááty pty přředem hledem hláássíí Komisi a Komisi a EuroskupinEuroskupiněě plpláány emise svých dluhopisny emise svých dluhopisůů a a 

konzultujkonzultujíí plpláány zny záásadnsadníích fiskch fiskáálnlníích reforem s efektem pch reforem s efektem přřeleléévváánníí



Two-pack 1) Nařízení o sledování a posuzování rozpočtových plánů a 
o zabezpečení nápravy v postupu při nadměrném schodku

�� EUROZEUROZÓÓNANA
�� B) PB) Přříísnsněějjšíší dohled nad stdohled nad stááty v nty v náápravnpravnéém postupu mm postupu máá zabrzabráánit nesplnnit nesplněěnníí

doporudoporuččeneníí Rady ve stanovenRady ve stanovenéém termm termíínunu
�� RozRozšíšířřeneníí informainformaččnníích povinnostch povinnostíí ststááttůů
�� StStááty budou ty budou novnověě ppřředkledkláádatdat zprzpráávy o plnvy o plněěnníí rozporozpoččttůů a fiska fiskáálnlníích rizicch rizicííchch
�� StStááty budou ty budou novnověě ppřředkledkláádatdat programy hospodprogramy hospodáářřskskéého partnerstvho partnerstvíí pojednpojednáávajvajííccíí o o 

strukturstrukturáálnlníích reformch reformáách vedoucch vedoucíích k udrch k udržžitelnitelnéé nnáápravpravěě nadmnadměěrných schodkrných schodkůů
�� PrvnPrvníí zprzpráávu o vývoji rozpovu o vývoji rozpoččtu ptu přředloedložžíí dotdotččený stený stáát jako sout jako souččáást zprst zpráávy o pvy o přřijetijetíí

úúččinných ninných náápravných opatpravných opatřřeneníí po doporupo doporuččeneníí Rady (podle nRady (podle náápravnpravnéé ččáásti Paktu stability sti Paktu stability 
a ra růůstu) a k tomu pstu) a k tomu přřidajidajíí program hospodprogram hospodáářřskskéého partnerstvho partnerstvíí

�� DalDalšíší zprzpráávy o plnvy o plněěnníí rozporozpoččtu a o pokroku v plntu a o pokroku v plněěnníí programu hospodprogramu hospodáářřskskéého ho 
partnerstvpartnerstvíí v pravidelných intervalech (6 mv pravidelných intervalech (6 měěssííccůů u doporuu doporuččeneníí dle 126(7) SFEU, 3 dle 126(7) SFEU, 3 
mměěssííce u výzvy dle 126(9) SFEU)ce u výzvy dle 126(9) SFEU)

�� RozRozšíšířřeneníí pravomocpravomocíí KomiseKomise
�� Pokud Komise usoudPokud Komise usoudíí, , žže je riziko nesplne je riziko nesplněěnníí lhlhůůty, mty, můžůže de dáát pt přříímméé doporudoporuččeneníí k pk přřijetijetíí

daldalšíších opatch opatřřeneníí a posuzuje jeho plna posuzuje jeho plněěnníí
�� Rada pRada přřijme stanovisko k programu hospodijme stanovisko k programu hospodáářřskskéého partnerstvho partnerstvíí
�� Rada vezme v Rada vezme v úúvahu pvahu přři hodnoceni hodnoceníí svsvéého doporuho doporuččeneníí, jak st, jak stáát reagoval na pt reagoval na přříípadnpadnéé

ppřříímméé doporudoporuččeneníí Komise, pokud je v meziKomise, pokud je v meziččase dostalase dostal



Two pack – 2) Nařízení k posílenému dohledu nad státy zažívajícími 
vážnou finanční nestabilitu/ohroženými/ čerpajícími vnější pomoc

�� PRO EUROZPRO EUROZÓÓNU, hlavnNU, hlavněě pro programovpro programovéé zemzeměě

�� ZesZesíílený dohled mlený dohled máá zabrzabráánit nit šíšířřeneníí nnáákazy, navrkazy, navráátit zemi do normtit zemi do normáálulu

�� U programových zemU programových zemíí ((ččerpajerpajííccíí pomoc) jsou dalpomoc) jsou dalšíší dohledovdohledovéé postupy postupy 
pozastaveny (hodnocenpozastaveny (hodnoceníí programprogramůů stability, pokroku v nstability, pokroku v náápravnpravnéém postupu)m postupu)

�� Komise rozhoduje o zaKomise rozhoduje o zařřazenazeníí do posdo posíílenlenéého dohleduho dohledu

�� ZemZeměě podpodáávajvajíí zprzpráávy jednou za 3 mvy jednou za 3 měěssíícece

�� Jsou hodnoceny KomisJsou hodnoceny Komisíí, ECB, , ECB, makroobezmakroobezřřetnostnetnostníímm dohledem (ESRB), dohledem (ESRB), 
dohledovýmidohledovými úúřřady (ady (ESAsESAs), p), přříípadnpadněě MMFMMF

�� NaNařříízenzeníí vyjasvyjasňňuje postup puje postup přři i žžáádosti o poskytnutdosti o poskytnutíí vnvněějjšíší pomocipomoci

�� Rada mRada můžůže doporue doporuččit stit stáátu vypracovtu vypracováánníí nnáápravnpravnéého hospodho hospodáářřskskéého programuho programu

�� Pokud stPokud stáát chce pot chce požžáádat o pomoc, nesmdat o pomoc, nesmíí se obrse obráátit rovnou na MMF nebo jinou tit rovnou na MMF nebo jinou 
vlvláádu mimo EU, ale informovat pdu mimo EU, ale informovat přředsedu edsedu EuroskupinyEuroskupiny, Komise a EBC, Komise a EBC

�� Komise s dalKomise s dalšíšími vykonmi vykonáávváá jednou za 3 mjednou za 3 měěssííce kontrolnce kontrolníí mise, pokud zemmise, pokud zeměě
neplnneplníí, Rada p, Rada přřijme rozhodnutijme rozhodnutíí o neplno neplněěnníí –– pozastavenpozastaveníí ččerperpáánníí

�� ZemZeměě si mussi musíí vyvyžžáádat u Komise skupinu expertdat u Komise skupinu expertůů, kte, kteřříí dohldohlíížžíí na mna mííststěě

�� PostPost--programový dohled, dokud nesplatprogramový dohled, dokud nesplatíí alespoalespoňň 75 % obdr75 % obdržženenéé pomocipomoci



Fiskální úmluva

�� MezinMezináárodnrodníí Smlouva o stabilitSmlouva o stabilitěě, koordinace a spr, koordinace a spráávvěě ekonomických ekonomických 
zzááleležžitostitostíí v EU v EU 

�� DoplDoplňňuje Pakt stability a ruje Pakt stability a růůstu, mstu, máá být do 5 let zapracovbýt do 5 let zapracováána do na do 
evropskevropskéé legislativylegislativy

�� ZavZavááddíí striktnstriktněějjšíší pravidlo o vyrovnaných rozpopravidlo o vyrovnaných rozpoččtech (rotech (roččnněě
strukturstrukturáálnlníí schodek do 0,5% HDP, nebo do 1% HDP u zemschodek do 0,5% HDP, nebo do 1% HDP u zemíí s s 
dluhem podstatndluhem podstatněě pod 60% HDP a zpod 60% HDP a záároveroveňň s ns níízkým rizikem zkým rizikem 
dlouhodobdlouhodobéé fiskfiskáálnlníí udrudržžitelnosti) a automatický systitelnosti) a automatický systéém nm náápravy pravy 
do ndo náárodnrodníích legislativch legislativ

�� Transpozici bude sledovat SoudnTranspozici bude sledovat Soudníí dvdvůůr EU, mor EU, možžnost uplatnnost uplatněěnníí sankce sankce 
ve výve výšši 0,1% HDP, pokud sti 0,1% HDP, pokud stáát netransponuje t netransponuje řřáádndněě a va vččas (do jednoho as (do jednoho 
roku) a nepodroku) a nepodřřííddíí se rozhodnutse rozhodnutíí SoudnSoudníího dvoruho dvoru

�� ZavZavááddíí hlasovhlasováánníí obrobráácenou kvalifikovanou vcenou kvalifikovanou věěttššinou v Radinou v Raděě ppřři vi vššech ech 
nnáápravných krocpravných krocíích v postupu nadmch v postupu nadměěrnrnéého schodku, který byl zahho schodku, který byl zaháájen jen 
na zna záákladkladěě kritkritééria schodku, nikoliv dluhu (ale dobrovolný zria schodku, nikoliv dluhu (ale dobrovolný záávazek)vazek)



Pakt stability a růstu –
Preventivní rozpočtový dohled

�� CCíílem je dosahovat vyrovnanlem je dosahovat vyrovnanéé nebo pnebo přřebytkovebytkovéé rozporozpoččty a zabrty a zabráánit, nit, 
aby se staby se stáát dostal do postupu pt dostal do postupu přři nadmi nadměěrnrnéém schodku (nad 3% HDP)m schodku (nad 3% HDP)

�� ZZáákladnkladníím konceptem je povinnost dosahovat stm konceptem je povinnost dosahovat střřednedněědobý dobý 
rozporozpoččtový ctový cííll (schodek ve struktur(schodek ve strukturáálnlníí podobpodoběě), který maj), který majíí ststááty ty 
udrudržžet nebo k net nebo k něěmu smmu směřěřovat dostateovat dostateččnněě rychlým tempem rychlým tempem 
(zjednodu(zjednoduššeneněě mmíít vyrovnant vyrovnanéé čči pi přřebytkovebytkovéé rozporozpoččty)ty)

�� Posuzuje se dosaPosuzuje se dosažžený nebo plený nebo pláánovaný nominnovaný nomináálnlníí roroččnníí schodek a schodek a 
dostatedostateččnost sninost snižžovováánníí strukturstrukturáálnlníího schodku (0,5% roho schodku (0,5% roččnněě))

�� NovNovéé instituty:instituty:
�� výdajovvýdajovéé pravidlo, pravidlo, úúroroččený vklad jako sankce pro zemi ený vklad jako sankce pro zemi eurozeurozóónyny, , 

vvěěttšíší vliv Komise, Evropskvliv Komise, Evropskéého parlamentu, nho parlamentu, náárodnrodníích parlamentch parlamentůů, , 
kontrolnkontrolníí mise na mmise na mííststěě, institut obr, institut obráácencenéého hlasovho hlasováánníí
kvalifikovanou vkvalifikovanou věěttššinou v Radinou v Raděě



Pakt stability a růstu
Nápravný rozpočtový dohled

�� CCíílem je urychlenlem je urychleněě motivovat stmotivovat stáát k udrt k udržžitelnitelnéému ukonmu ukonččeneníí situace nadmsituace nadměěrnrnéého schodku ho schodku 
(pod 3% HDP) a k trval(pod 3% HDP) a k trvaléému snimu snižžovováánníí mmííry zadlury zadlužženosti vlenosti vláádydy

�� ZZáákladnkladníím konceptem je povinnost udrm konceptem je povinnost udržžovat dostateovat dostateččnou rezervu od referennou rezervu od referenččnníí
hranice pro nadmhranice pro nadměěrný schodekrný schodek

�� Posuzuje se dosaPosuzuje se dosažžený nebo plený nebo pláánovaný nominnovaný nomináálnlníí roroččnníí schodek a dostateschodek a dostateččnost sninost snižžovováánníí
strukturstrukturáálnlníího schodku (0,5% roho schodku (0,5% roččnněě))

�� NovNovéé institutyinstituty::
�� ddůůraz na kritraz na kritéérium dluhurium dluhu, který je re, který je reáálnlněě postaven na postaven na úúroveroveňň kritkritééria schodkuria schodku
�� kvantifikace dostatekvantifikace dostateččnnéého tempa sniho tempa snižžovováánníí dluhudluhu, posuzov, posuzováánníí kvality rozpokvality rozpoččtovtovéého ho 

rráámce, fiskmce, fiskáálnlníí udrudržžitelnosti, itelnosti, makronerovnovmakronerovnovááhh
�� NeNeúúroroččený vklad a pokuta za ený vklad a pokuta za ššpatnou rozpopatnou rozpoččtovou ktovou káázezeňň pro zemi pro zemi eurozeurozóónyny,,
�� Sankce za manipulaci se statistikou pro zemi Sankce za manipulaci se statistikou pro zemi eurozeurozóónyny, v, věěttšíší vliv Komise, Evropskvliv Komise, Evropskéého ho 

parlamentu, nparlamentu, náárodnrodníích parlamentch parlamentůů, kontroln, kontrolníí mise na mmise na mííststěě, institut obr, institut obráácencenéého ho 
hlasovhlasováánníí kvalifikovanou vkvalifikovanou věěttššinou v Radinou v Raděě



Nový princip v preventivním i nápravném dohledu
Hlasování Rady obrácenou kvalifikovanou většinou

�� Pokud nejde o zmPokud nejde o změěny Smlouvy nebo jejny Smlouvy nebo jejíích protokolch protokolůů, hlasuje Rada v oblasti , hlasuje Rada v oblasti 
rozporozpoččtovtovéého dohledu kvalifikovanou vho dohledu kvalifikovanou věěttššinouinou

�� 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

�� U hlasovU hlasováánníí o finano finanččnníích sankcch sankcíích a pokutch a pokutáách, v preventivnch, v preventivníí ččáásti Paktu stability a sti Paktu stability a 
rrůůstu v druhstu v druhéé ffáázi hlasovzi hlasováánníí obrobráácenou prostou vcenou prostou věěttššinou u pinou u přřijetijetíí rozhodnutrozhodnutíí Rady, Rady, 
žže ste stáát nept nepřřijal ijal úúččinninnáá opatopatřřeneníí podle jejpodle jejíího pho přředchozedchozíího doporuho doporuččeneníí

�� Postup pPostup přři hlasovi hlasováánníí obrobráácenou kvalifikovanou vcenou kvalifikovanou věěttššinou:inou:
�� 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



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

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

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

�� (i) pokud (i) pokud dostatedostateččnněě ppřřepleplňňuje svuje svůůj stj střřednedněědobý rozpodobý rozpoččtový ctový cííll, , 
pokud si zachovpokud si zachováá dostatedostateččnou bezpenou bezpeččnou mezeru k referennou mezeru k referenččnníí hodnothodnotěě
nadmnadměěrnosti schodkurnosti schodku

�� ((iiii) ) ppřři vi váážžnnéém hospodm hospodáářřskskéém propadum propadu nebo situaci, kternebo situaci, kteráá je mimo je mimo 
dosah jeho kontroly a mdosah jeho kontroly a máá velký dopad na jeho finanvelký dopad na jeho finanččnníí situacisituaci

�� ((iiiiii) p) přři provi prováádděěnníí ddůůchodovchodovéé reformy s fondovým pilreformy s fondovým pilíířřem (pokud je em (pokud je 
rozporozpoččtovtováá pozice v blpozice v blíízkosti referenzkosti referenččnníí hranice a pokud je fondový hranice a pokud je fondový 
pilpilíířř povinný, ale nesmpovinný, ale nesmíí ohrozit svou stohrozit svou střřednedněědobou fiskdobou fiskáálnlníí situaci)situaci)



Postup mnohostranného dohledu v preventivní části

�� StStááty pty přředkledkláádajdajíí novnověě v dubnuv dubnu (nejl(nejléépe v polovinpe v poloviněě, nejpozd, nejpozděěji do konce ji do konce 
dubna) 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 opata opatřřeneníí
k jejich dosak jejich dosažženeníí

�� Programy majProgramy majíí být pbýt přředloedložženy neny náárodnrodníím parlamentm parlamentůům, aby se zvým, aby se zvýššila mila mííra ra 
ztotoztotožžnněěnníí ststááttůů s programy. V programu ms programy. V programu máá být uvedeno, zda byl parlament být uvedeno, zda byl parlament 
informovinformováán, nebo zda ho projednal a schvn, nebo zda ho projednal a schváálillil

�� Komise a Rada posoudKomise a Rada posoudíí programyprogramy podle 121(3) Smlouvy o fungovpodle 121(3) Smlouvy o fungováánníí EU a EU a 
Rada vydRada 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 parlamentparlamentůůmm (nov(nověě zavedený zavedený 
Evropský semestr a integrovaný dohled)Evropský semestr a integrovaný dohled)

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



Průběžný postup v preventivní části rozpočtového dohledu

�� Komise a Rada posuzujKomise a Rada 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) (i) tempo snitempo snižžovováánníí strukturstrukturáálnlníího saldaho salda aa

�� ((iiii) ) analýza výdajanalýza výdajůů (tempo r(tempo růůstu výdajstu výdajůů bez bez diskrediskreččnnííchch opatopatřřeneníí na stranna straněě
rozporozpoččtových ptových přřííjmjmůů) ve srovn) ve srovnáánníí s odhadem referens odhadem referenččnníí mmííry stry střřednedněědobdobéého tempa ho tempa 
rrůůstu potencistu potenciáálnlníího 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 ERM2imu ERM2

�� 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



Posílený postup v preventivní části, eventuální přechod do nápravné části

�� Pokud Komise zjistPokud Komise zjistíí, , žže se ste se stáát zt záávavažžnněě odchýlilodchýlil (skute(skuteččný vývoj nebo plný vývoj nebo pláán) n) 
od svod svéého stho střřednedněědobdobéého cho cííle nebo od postupnle nebo od postupnéé cesty k jeho dosacesty k jeho dosažženeníí, d, dáá mu mu 
varovvarováánníí a za ma za měěssííc Rada doporuc Rada doporuččeneníí k nk náápravpravěě (5 nebo 3 m(5 nebo 3 měěssííce)ce)

�� Pokud Rada zjistPokud Rada zjistíí, , žže ste stáát ve stanovent ve stanovenéé dobdoběě nepnepřřijal ijal úúččinninnáá nnáápravnpravnáá
opatopatřřeneníí, p, přřijme rozhodnutijme rozhodnutíí o tom, o tom, žže nepe nepřřijal ijal úúččinninnáá opatopatřřeneníí a sta stáát t 
eurozeurozóónyny nnááslednsledněě dostane finandostane finanččnníí sankci sankci –– povinnost slopovinnost složžit u Komise it u Komise 
úúroroččený vklad ve výený vklad ve výšši 0,2 % HDPi 0,2 % HDP

�� Pokud Rada zjistPokud Rada zjistíí, , žže daný ste daný stáát pt přřekroekroččil schodek (3% HDP), pil schodek (3% HDP), přřijme ijme 
rozhodnutrozhodnutíí o existenci nadmo existenci nadměěrnrnéého schodku podle 126(6), vydho schodku podle 126(6), vydáá mu mu 
doporudoporuččeneníí Rady podle 126(7) a zaRady podle 126(7) a začčne postup pne postup přři nadmi nadměěrnrnéém schodkum schodku

�� Pokud jde o stPokud jde o stáát t eurozeurozóónyny, který m, který měěl l úúroroččený vklad, pený vklad, přřevede se vklad na evede se vklad na 
neneúúroroččený vklad, pokud bylo odchýlenený vklad, pokud bylo odchýleníí zzáávavažžnnéé, dostane sankci , dostane sankci –– neneúúroroččený ený 
vklad ve vývklad ve výšši 0,2 % HDPi 0,2 % HDP

�� NeNeččlen len eurozeurozóónyny dostane jen rozhodnutdostane jen rozhodnutíí Rady podle 126(6) a doporuRady podle 126(6) a doporuččeneníí
Rady podle 126(7)Rady podle 126(7)

�� 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



Nápravná část Paktu stability a růstu

�� ReferenReferenččnníí hodnoty: 3 % HDP hodnoty: 3 % HDP -- schodek, 60 % HDP schodek, 60 % HDP -- dluhdluh
�� Do postupu se na zDo postupu se na záákladkladěě nadmnadměěrnosti schodku nedostane strnosti schodku nedostane stáát, který bude mt, který bude míít t 

schodek výjimeschodek výjimeččný (nezavinil), doný (nezavinil), doččasný (podle prognasný (podle prognóózy Komise) a v zy Komise) a v 
blblíízkosti kritzkosti kritééria (bere se do 3,5 % HDP)ria (bere se do 3,5 % HDP)

�� NovNověě se bude postupovat i podle kritse bude postupovat i podle kritééria dluhu (s 3letým pria dluhu (s 3letým přřechodným echodným 
obdobobdobíím)m)

�� Do postupu nebude zaDo postupu nebude zařřazen kvazen kvůůli nadmli nadměěrnosti dluhu, pokud ho dostaternosti dluhu, pokud ho dostateččnněě
snisnižžoval (tj. poval (tj. přřevis skuteevis skuteččnnéého dluhu nad 60% HDP prho dluhu nad 60% HDP průůmměěrnrněě roroččnněě bběěhem 3 hem 3 
let o jednu dvacetinu) let o jednu dvacetinu) 

�� Ani nedostateAni nedostateččnnéé tempo snitempo snižžovováánníí nenneníí dostadostaččujujííccíí pro zavedenpro zavedeníí postupu ppostupu přři i 
nadmnadměěrnrnéém schodku, musejm schodku, musejíí se zohlednit dalse zohlednit dalšíší relevantnrelevantníí faktoryfaktory

�� Pokud se rozhoduje podle kritPokud se rozhoduje podle kritééria schodku a pokud mria schodku a pokud máá zzáároveroveňň ststáát dluh pod t dluh pod 
60 % HDP a povinný fondový pil60 % HDP a povinný fondový pilíířř, schodek v bl, schodek v blíízkosti hranice a celkovzkosti hranice a celkováá
udrudržžitelnost veitelnost veřřejných financejných financíí je zachovje zachováána, zohlednna, zohledníí se se ččististéé nnááklady reformy klady reformy 



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, zohlednHDP, zohledníí se vse vššechny 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 je donky (schodek je doččasný asný 
a v bla v blíízkosti referenzkosti referenččnníí hodnoty)hodnoty)

�� PPřři posuzovi posuzováánníí podle dluhu se zohlednpodle dluhu se zohledníí relevantnrelevantníí
faktory vfaktory vžždydy



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 % HDPhnout 0,5 % HDP



�� DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.


