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Nová smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové
unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Jednoduchá odpověď: NE!!!, ALE I TAK JE KROKEM SPRÁVNÝM 
SMĚREM!!!

Eurozóna má skutečně problém!

Eurozóna a potažmo EU má spoustu 

problémů!

Ale slouží také k zakrytí problémů hlubších a 

těmi jsou:



Skutečné příčiny současné světové

finanční a hospodářské krize:

1. Stále větší příjmová a majetková

nerovnost – kromě sociálního napětí to 

vede k poklesu ekonomiky

2. Globální finanční trhy, které se naprosto 

urvaly z jakékoliv kontroly

3. Vývoz pracovních míst do Číny a jinam



Zemím jako je Irsko moc nepomůže:

Vývoj salda veřejných rozpočtů v České republice 
a Irsku
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Dohnat a předehnat?

Vývoj veřejného dluhu České 
republiky a Irska
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Ale přesto všechno by se měla 
ČR připojit

Jde totiž o debaty o dalším směřování
evropské integrace. Země, která
nepodepíše hlavní smlouvu klubu se 
odsuzuje k marginalizaci a úpadku.

A teď trochu o čem to je a jaké jsou české
reakce?



Je to mezivládní dohoda stojící mimo rámec 
unijního primárního práva

Nepřijme ji Spojené království a zatím také ne 
Česká republika

UK ji nepřijímá kvůli City
České motivy nejsou zcela jasné



Smlouva má 14 článků:

1. Smluvní strany chtějí zpřísnit rozpočtovou 
disciplínu a posílit koordinaci svých hosp. 
politik. Smlouva plně platí pro členské země
EU s eurem.

2. Smluvní strany vykládají tuto smlouvu v 
souladu s primárním právem EU.

3. Veřejné rozpočty mají být vyrovnané či 
přebytkové, max. 0,5% strukturální deficit, 
pokud je veřejný dluh pod 60% může být 
strukturální deficit do 1%.



Články 4-7

4. Pokud je veřejný dluh větší než 60% je třeba 
jej snižovat o 1/20 ročně.

5. Strany proces proti nadměrnému schodku, 
dle práva EU, musí mít program schválený 
Radou EU a EK.

6. Hlásí se Radě EU a EK plány na emise 
obligací

7. Země s Eurem se zavazují podporovat EK v 
opatřeních proti nadměrnému schodku, 
pokud kvalifikovaná většina nerozhodne 
jinak.



Články 8-10

8. EK a členské země pokuty až do výše 0,1% 
HDP skrze Soudní dvůr EU.

9.Členské země usilují o hospodářskou politiku, 
která skrze posílení konvergence a 
konkurenceschopnosti podporuje hladké
fungování HMU a hospodářský růst

10. Závazek používat článek 136 Smlouvy o 
fungování EU, která jsou pro země s eurem a 
konceptu posílené spolupráce



Články 11-14

11. Hospodářské politiky projednány orgány EU.
12. Předsedové vlád členů se eurem se schází neméně

2x ročně, ty co jej nemají jsou zváni nejméně 1x 
ročně

13. Konference příslušných výboru EP a parlamentů
členských zemí

14. Smlouva vstupuje v platnosti 1.1.2013 za 
předpokladu ratifikace 12 zemí s eurem, případně
následující měsíc po doručení 12. ratifikace 
sekretariátu Rady EU. Vůči těm co ji ratifikovaly platí
od vstupu v platnost pro ostatní země s eurem po 
ratifikaci.



Situace v ČR

Země smlouvu nepodepsala – důvody oficiálně
nejasné, faktickým důvodem je president jako 
vedoucí euroškůdce, který ohrožuje předsedu 
vlády v jeho pozici předsedy ODS.

Nicméně ministr financí inicioval pracovní
skupinu zástupců všech parlamentních stran, 
která jednala o fiskální ústavě, neboť vláda se 
k některým myšlenkám smlouvy hlásí



Hlavní projednávané body:

Nezávislá fiskální rada
Úkoly: monitorován veřejných rozpočtů, 

zprávy o dlouhodobé udržitelnosti a 
plnění numerických pravidel

Členové rady 3-5, pracovníků 20
schováno pod ČNB, NKÚ anebo 
Senátem



Dluhová brzda

Pokud se dluh začne blížit určité výši jsou 
aktivována různá opatření

Vláda v oblasti 40-50% HDP
ČSSD 45% - 55%
KSČM 50% - 60%



Strukturální deficit

Deficit by měl být pod 0,5% HDP pokud je 
dluh nad 60% a 1,0% HDP pokud je 
pod 0,5%.

Na Slovensku není řešeno,
Vláda chce, pro ČSSD příliš svazující, 
čeká se výsledek francouzských 
prezidentských voleb



Fiskální federalismus

Jak má centrální vláda dohlížet na deficity 
obcí, krajů, zdravotních pojišťoven, 
různých fondů, svazků měst a obcí atd.

Ústavně velmi obtížné, ale fakticky zatím 
ČR bez problémů. Kraje závisí ze 2/3 
na centrální rozpočtu a obce z 1/3. 
Pokud by se změnilo bude kontrola 
deficitů velmi aktuální.



Závěry:

ČR by měla smlouvu podepsat, byť má své
mouchy, protože ta smlouva především 
vyjadřuje politickou vůli prohlubovat 
evropskou integraci. Tato integrace je 
podrobena největší výzvě od svého vzniku –
nejde jen o eurozónu, ale o EU jako takové. 
Pokračovaní této integrace ohrožuje 
egoismus UK a ČR by se neměla přidávat.

VE VLASTNÍM ZÁJMU!!!!



Děkuji za pozornost!


