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Členské státy EU prosazují
své názory při přijímání nařízení EU 
v oblasti mnohostranného hospodářského dohledu

�� 1) Evropsk1) Evropskáá rada rozhodne o nutnosti mrada rozhodne o nutnosti míít urt urččitý pitý přředpis, zadedpis, zadáá ppřříípravu pravu 
Komisi a RadKomisi a Raděě

�� 2) Komise p2) Komise přřipravipravíí nnáávrh navrh nařříízenzeníí a pa přředloedložžíí jej Radjej Raděě
�� 3) Rada zalo3) Rada založžíí ad ad hochoc pracovnpracovníí skupinu a projednskupinu a projednáávváá nnáávrh navrh nařříízenzeníí ––
ččlenovlenovéé EU vyjadEU vyjadřřujujíí svsvéé postoje na konkrpostoje na konkréétntníí úúrovni, rovni, 
nejintenzivnnejintenzivněějjšíší diskusediskuse

�� 4) 4) Rada pRada přřijme svou pozici (na politickijme svou pozici (na politickéé úúrovni) rovni) 
�� 5) Evropský parlament p5) Evropský parlament přřijme doplijme doplňňujujííccíí nnáávrhy k nvrhy k náávrhu Komisevrhu Komise
�� 6) Za6) Začčne vyjednne vyjednáávváánníí -- trialog trialog –– Komise, Evropský parlament, RadaKomise, Evropský parlament, Rada
�� 7) 7) ČČlenovlenovéé EU upravujEU upravujíí pozici vpozici vůčůči Evropski Evropskéému parlamentu, mu parlamentu, 

vvššechny strany se snaechny strany se snažžíí o kompromiso kompromis
�� 8) Nakonec dojde k p8) Nakonec dojde k přřijetijetíí nanařříízenzeníí Radou a Evropským parlamentemRadou a Evropským parlamentem



Pozice členů EU při reformě rozpočtového dohledu

�� ObecnObecněě::

�� NNěěmecko plus severskmecko plus severskéé zemzeměě: fisk: fiskáálnlníí odpovodpověědnost, dnost, 
fiskfiskáálnlníí integrace, spoleintegrace, společčný rozponý rozpoččet et eurozeurozóónyny

�� Francie plus jiFrancie plus jižžnníí kkřříídlodlo: podpora r: podpora růůstu, spolestu, společčnnáá
solidarita, spolesolidarita, společčnnéé dluhopisydluhopisy

�� ČČR a UKR a UK zdrzdržženlivost k dalenlivost k dalšíší fiskfiskáálnlníí integraci, pro vintegraci, pro věěttšíší
vyuvyužžititíí jijižž ppřřijatých pijatých přředpisedpisůů, jednotn, jednotnéého vnitho vnitřřnníího trhu, ho trhu, 
snisnižžovováánníí regulace, sniregulace, snižžovováánníí administrativnadministrativníí zzááttěžěžee



Pozice členů EU v průběhu reformy dohledu

�� ZZáásadnsadníí reforma od breforma od břřezna 2010ezna 2010
�� Do konce roku 2011 Do konce roku 2011 -- projednprojednáávváánníí a schvalova schvalováánníí za zhruba souladných za zhruba souladných 

postojpostojůů ččlenlenůů EUEU–– nejvnejvěěttšíší spory vyvolal zspory vyvolal záámměěr Evropskr Evropskéého parlamentu ho parlamentu 
rozrozšíšířřit nový institut hlasovit nový institut hlasováánníí v Radv Raděě obrobráácenou kvalifikovanou vcenou kvalifikovanou věěttššinouinou
do daldo dalšíších oblastch oblastíí (krom(kroměě ppřřijijíímmáánníí rozhodnutrozhodnutíí Rady o pokutRady o pokutáách a financh a finanččnníích ch 
sankcsankcíích pro ch pro eurozeurozóónunu))

�� Proti Proti FrancieFrancie a a ČČRR, nakonec institut roz, nakonec institut rozšíšířřen taken takéé na pna přřijetijetíí rozhodnutrozhodnutíí Rady o Rady o 
tom, tom, žže ste stáát nesplnil jejt nesplnil jejíí doporudoporuččeneníí do preventivndo preventivníí ččáásti dohledu sti dohledu –– ve 2. fve 2. fáázi zi 
prostou obrprostou obráácenou vcenou věěttššinouinou

�� V bV břřeznu 2012 byl peznu 2012 byl přřijat ijat FiskFiskáálnlníí paktpakt –– nejsilnnejsilněějjšíší podpora podpora NNěěmeckomecko --
nepodepsala nepodepsala BritBritáánienie a a ČČRR

�� RozdRozdíílný postoj obecnlný postoj obecněě existuje k zamexistuje k zaměřěřeneníí hospodhospodáářřskskéé politiky politiky –– NNěěmecko mecko 
prosazuje zejmprosazuje zejmééna fiskna fiskáálnlníí konsolidaci a konsolidaci a úúspornspornáá opatopatřřeneníí, , FrancieFrancie podporu podporu 
rrůůstustu

�� V V ččervnu 2012 byl pervnu 2012 byl přřijat ijat Pakt pro rPakt pro růůst a zamst a zaměěstnanoststnanost jako protipjako protipóól l FiskFiskáálnlníího ho 
paktupaktu –– ČČRR podpopodpořřilaila

�� ČČRR chce prosazovat vyrovnanou podporu fiskchce prosazovat vyrovnanou podporu fiskáálnlníí konsolidace i konsolidace i 
hospodhospodáářřskskéého rho růůstustu



Aktuální vývoj ve fiskální integraci k fiskální unii

�� PPřředseda Evropskedseda Evropskéé rady prady přředstavil 12.10. 2012 predstavil 12.10. 2012 průůbběžěžnou zprnou zpráávu vu „„SmSměěrem ke skuterem ke skuteččnnéé
hospodhospodáářřskskéé a ma měěnovnovéé uniiunii““ s desetiletou vizs desetiletou vizíí vývoje institucionvývoje institucionáálnlníího rho ráámce HMUmce HMU

�� BankovnBankovníí unie, fiskunie, fiskáálnlníí unie, hospodunie, hospodáářřskskáá unie, politickunie, politickáá unieunie
�� NejvNejvííce rozpracovaný postup k bankovnce rozpracovaný postup k bankovníí unii, takunii, takéé nejvnejvííce problematický pro ce problematický pro ČČRR

(jednotný evropský bankovn(jednotný evropský bankovníí dohled, spoledohled, společčnnéé pojipojiššttěěnníí vkladvkladůů, spole, společčnnéé schschééma ma řřeeššeneníí
potpotíížžíí bank, jednotnbank, jednotnáá pravidla pro banky)pravidla pro banky)

�� Pro vznik bankovnPro vznik bankovníí unie unie vvššechny stechny stááty ty eurozeurozóónyny –– zajizajiššttěěnníí stabilitystability
�� StStááty mimo ty mimo eurozeurozóónunu majmajíí obavy z naruobavy z naruššeneníí vlastnvlastníí stabilitystability
�� Francie s jiFrancie s jižžnníím km křříídlemdlem pro rychlpro rychléé zavedenzavedeníí dohledu, aby mohly být banky pdohledu, aby mohly být banky přříímo mo 

rekapitalizovanrekapitalizovanéé z novz nověě zalozaložženenéého zho zááchrannchrannéého mechanismu ESM naopak ho mechanismu ESM naopak NNěěmeckomecko
pro kvalitnpro kvalitníí a pomaleja pomalejšíší postup, aby byla regulace postup, aby byla regulace úúččinninnáá (poskytuje nejv(poskytuje nejvííce pence peněěz)z)

�� NejsilnNejsilněějjšíší postoj postoj ČČR R –– na jednna jednáánníí řřííjnovjnovéé EvropskEvropskéé rady rady -- premipremiéér uvedl, r uvedl, žže zvae zvažžujeme ujeme 
veto pro zveto pro zřříízenzeníí evropskevropskéého bankovnho bankovníího dohledu a chceme zho dohledu a chceme záárukyruky (p(přřevody likvidity a evody likvidity a 
kvalitnkvalitníích aktiv z dcech aktiv z dceřřiných spoleiných společčnostnostíí k matkk matkáám) m) –– nutnnutnáá jednomyslnost podle jednomyslnost podle 
Smlouvy o fungovSmlouvy o fungováánníí EU EU ččl. 127(6) rozl. 127(6) rozššiiřřovováánníí dohledovýchdohledových pravomocpravomocíí ECBECB

�� Proti tProti tééžž BritBritáánienie



Záměry EU u fiskální unie

�� V krV kráátktkéém obdobm obdobíí pro pro eurozeurozóónunu: spole: společčný ný ččasový plasový pláán pn přříípravy rozpopravy rozpoččttůů, , 
spolespoleččnnéé rozhodovrozhodováánníí o rozpoo rozpoččtech, reformtech, reformáách s rozpoch s rozpoččtovým dopadem a tovým dopadem a 
efektem pefektem přřeleléévváánníí a o emisi dluhopisa o emisi dluhopisůů

�� StStááty ty eurozeurozóónyny budou na podzim pbudou na podzim přředkledkláádat Komisi a dat Komisi a EuroskupinEuroskupiněě nnáávrhy vrhy 
svých rozposvých rozpoččttůů

�� Komise je mKomise je můžůže vre vráátit k ptit k přřepracovepracováánníí, pokud nebudou podle pravidel Paktu , pokud nebudou podle pravidel Paktu 
stability a rstability a růůstu a konkrstu a konkréétntníích doporuch doporuččeneníí, bez schv, bez schváálenleníí Radou, Radou, 

�� NNěěmeckomecko chce zavchce zavéést novst novéého komisaho komisařře pro euro, který by mohl rozpoe pro euro, který by mohl rozpoččty ty 
vetovat, vetovat, FrancieFrancie proti proti –– chce zachovat vchce zachovat vííce suverenity pce suverenity přři rozhodovi rozhodováánníí na na 
nnáárodnrodníí úúrovni, rovni, ČČRR chce co nejvchce co nejvííce vyuce využžíívat jivat jižž ppřřijatijatáá opatopatřřeneníí, ale nechce , ale nechce 
postupovat rychle k fiskpostupovat rychle k fiskáálnlníí uniiunii

�� Ve stVe střřednedníím obdobm obdobíí pro pro eurozeurozóónunu zavzavéést spolest společčnnéé vydvydáávváánníí dluhopisdluhopisůů, to , to 
podporuje zejmpodporuje zejmééna na FrancieFrancie, , NNěěmeckomecko proti, aby na proti, aby na úúrokovrokovéé výnosy výnosy ššpatnpatněě
hospodahospodařřííccíích zemch zemíí nedoplnedopláácely fiskcely fiskáálnlněě odpovodpověědndnéé –– ČČRR stejnstejnáá pozicepozice

�� V dlouhV dlouhéém obdobm obdobíí zalozaložžit Ministerstvo financit Ministerstvo financíí eurozeurozóónyny, p, přříípadnpadněě
Ministerstvo financMinisterstvo financíí EU EU –– nejvnejvěěttšíší podpora fiskpodpora fiskáálnlníí centralizace centralizace NNěěmeckomecko



José Manuel Barroso, předseda Evropské komise, z projevu 

na konferenci „Jobs for Europe“ v Bruselu dne 6. září 2012

�� „„HospodHospodáářřskskáá a finana finanččnníí krize ukkrize ukáázala velmi zala velmi 

jasnjasněě, , žže muse musííme dokonme dokonččit nait našši hospodi hospodáářřskou a skou a 

mměěnovou unii, ale taknovou unii, ale takéé prosadit vprosadit věěttšíší

hospodhospodáářřskou integraci, sociskou integraci, sociáálnlníí soudrsoudržžnost, nost, 

hlubhlubšíší politickou a demokratickou unii spolu s politickou a demokratickou unii spolu s 

patpatřřiiččnými mechanismy odpovnými mechanismy odpověědnostidnosti..““



Dr. Wolfgang Schäuble, německý ministr financí, 

v rozhovoru pro časopis Die Zeit, 21. červen 2012

�� „„MusMusíímeme prohloubitprohloubit mměěnovounovou uniiunii a a zavzavééstst

spolespoleččnounou fiskfiskáálnlníí politikupolitiku. A v . A v dlouhdlouhéémm

obdobobdobíí taktakéé nněěcoco jakojako EvropskEvropskéé

ministerstvoministerstvo financfinancíí..””



Vysvětlení pojmů:

�� SixSix--packpack = 4 p= 4 přředpisy upravujedpisy upravujííccíí rozporozpoččtový tový 
dohled (hlavndohled (hlavněě novela novela Paktu stability a rPaktu stability a růůstustu) a ) a 
2 nov2 novéé ppřředpisy zavedpisy zaváádděějjííccíí makrodohledmakrodohled, v , v 
úúččinnosti od 13. prosince 2011 innosti od 13. prosince 2011 –– jijižž se aplikuje a se aplikuje a 

striktnstriktněě

�� TwoTwo--packpack = 2 n= 2 náávrhy navrhy nařříízenzeníí o poso posíílenlenéém m 
rozporozpoččtovtovéém dohledu nad zemm dohledu nad zeměěmi mi eurozeurozóónyny, , 
navazuje na navazuje na sixsix--packpack, , od od úúnora vyjednnora vyjednáávváánníí mezi mezi 

Evropským parlamentem a Radou, pEvropským parlamentem a Radou, přředpoklad edpoklad 

schvschváálenleníí do konce roku 2012do konce roku 2012



Vysvětlení pojmů:

�� FiskFiskáálnlníí paktpakt ((FiscalFiscal CompactCompact) = Smlouva o ) = Smlouva o 
stabilitstabilitěě, koordinaci a spr, koordinaci a spráávvěě v HMU, dohoda v HMU, dohoda 
zemzemíí eurozeurozóónyny, podpis 2. b, podpis 2. břřezna 2012 na okraji ezna 2012 na okraji 
jarnjarníí EvropskEvropskéé rady (25 zemrady (25 zemíí kromkroměě UK a UK a ČČR), R), 
úúččinnost nastane ainnost nastane ažž po ratifikaci alespopo ratifikaci alespoňň 12 st12 stááttůů

eurozeurozóónyny (cca od ledna 2013) (cca od ledna 2013) –– zatzatíím ratifikovalo m ratifikovalo 

8 z 8 z eurozeurozóónyny –– ratifikace podmratifikace podmíínkou pro nkou pro ččerperpáánníí

pomoci ze zpomoci ze zááchrannchrannéého mechanismu ESM ho mechanismu ESM –– nenneníí

to legislativa EUto legislativa EU



Vysvětlení pojmů:

�� Pakt pro rPakt pro růůst a zamst a zaměěstnanoststnanost ((CompactCompact forfor
GrowthGrowth andand JobsJobs) ) –– ppřřijala Evropskijala Evropskáá rada v rada v ččervnu ervnu 
2012 jako dopln2012 jako doplněěk Fiskk Fiskáálnlníího paktuho paktu

�� OdhodlOdhodláánníí podporovat hospodpodporovat hospodáářřský rský růůst st 
�� OpatOpatřřeneníí na na úúrovni strovni stááttůů (obnoven(obnoveníí poskytovposkytováánníí

úúvvěěrrůů, boj s nezam, boj s nezaměěstnanoststnanostíí, podpora digit, podpora digitáálnlníí
ekonomiky, zelenekonomiky, zelenéé ekonomiky, modernizace ekonomiky, modernizace 
veveřřejnejnéé sprspráávyvy……))

�� Na Na úúrovni EU rovni EU –– prohloubenprohloubeníí jednotnjednotnéého trhu, ho trhu, 
snisnižžovováánníí regularegulaččnníí zzááttěžěžee…………



Vysvětlení pojmů:

�� Pakt euro plusPakt euro plus = dohoda st= dohoda stááttůů EU (kromEU (kroměě
ČČR, MaR, Maďďarska, arska, ŠŠvvéédska a Britdska a Britáánie) nie) 

�� UzavUzavřřena v bena v břřeznu 2011eznu 2011
�� o zvyo zvyššovováánníí konkurenceschopnosti, konkurenceschopnosti, 

zamzaměěstnanosti, zdravých vestnanosti, zdravých veřřejných financejných financíí, , 
finanfinanččnníí stability a koordinace dastability a koordinace daňňovovéé
politikypolitiky

�� dobrovolndobrovolnéé zzáávazky vazky úúččastnastnííkkůů



Vysvětlení pojmů:

�� PlPláán stability a rn stability a růůstustu, hospod, hospodáářřskskáá strategie EU, strategie EU, 
ppřřijatijatáá 23. 23. řřííjna 2011 Evropskou radou, týkjna 2011 Evropskou radou, týkáá se se 
ppěěti 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, 4)podpora bank, 4)podpora 
obnovenobnoveníí rrůůstu a zamstu a zaměěstnanosti, 5)stnanosti, 5)daldalšíší posposíílenleníí
sprspráávy hospodvy hospodáářřských zských zááleležžitostitostíí v EU (tj. v EU (tj. 
economiceconomic governancegovernance))–– prprůůbběžěžnněě napnapřř. . 
ad1)dohoda o poskytnutad1)dohoda o poskytnutíí druhdruhéého zho zááchrannchrannéého ho 
programu pomoci programu pomoci ŘŘecku, 5) necku, 5) náávrh vrh twotwo--packu, packu, 
ppřřijetijetíí FiskFiskáálnlníího paktu (ho paktu (FiscalFiscal CompactCompact))



Reforma rozpočtového dohledu a koordinace hospodářských 
politik

�� Od bOd břřezna 2010ezna 2010

�� NejdNejdřřííve to vypadalo jako vedlejve to vypadalo jako vedlejšíší produkt pprodukt přři hledi hledáánníí
ppřřííččin nein neúúspspěěchu Lisabonskchu Lisabonskéé strategie (posstrategie (posíílit dohled, aby lit dohled, aby 
ststááty vty vííce plnily strategie EU a ty konce plnily strategie EU a ty konččily jako ily jako úúspspěěššnnéé))

�� Po zhruba dvou a pPo zhruba dvou a půůlletlletéém obdobm obdobíí ppřřijijíímmáánníí řřady na sebe ady na sebe 
navazujnavazujííccíích opatch opatřřeneníí se rýsujse rýsujíí obrysy koneobrysy koneččnnéého ho 
institucioninstitucionáálnlníího uspoho uspořřááddáánníí (bankovn(bankovníí unie, fiskunie, fiskáálnlníí unie, unie, 
hospodhospodáářřskskáá unie, politickunie, politickáá unie)unie)



Letošní postup reformy dohledového rámce

�� V V ččervnu 2012ervnu 2012 –– ppřředseda Evropskedseda Evropskéé rady na zasedrady na zasedáánníí ER ER 
ppřředloedložžil desetiletou vizi cesty ke skuteil desetiletou vizi cesty ke skuteččnnéé hospodhospodáářřskskéé a a 
mměěnovnovéé unii, kterunii, kteráá mmáá 4 z4 záákladnkladníí prvkyprvky

�� V V řřííjnu 2012jnu 2012 –– ppřředseda Evropskedseda Evropskéé rady prady přředloedložžil il 
prprůůbběžěžnou zprnou zpráávu s detaily pro bankovnvu s detaily pro bankovníí uniiunii

�� V prosinci 2012V prosinci 2012 –– ppřředseda Evropskedseda Evropskéé rady prady přředloedložžíí finfináálnlníí
zprzpráávu s desetiletou vizvu s desetiletou vizíí institucioninstitucionáálnlníího rho ráámce EU pro mce EU pro 
oblast sproblast spráávy hospodvy hospodáářřských zských zááleležžitostitostíí

�� Od ledna 2013Od ledna 2013 se ose oččekekáávváá úúččinnost innost TwoTwo--packu a packu a 
FiskFiskáálnlníího paktu k souho paktu k souččasnasnéé úúččinnosti innosti SixSix--packupacku



Základ pro dohled 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..““



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)



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 ho 
schodku (pod 3% HDP) a k trvalschodku (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 nou rezervu od 
referenreferenččnníí hranice pro nadmhranice pro nadměěrný schodekrný schodek

�� Posuzuje se dosaPosuzuje se dosažžený nebo plený nebo pláánovaný nominnovaný nomináálnlníí roroččnníí schodek a dostateschodek a dostateččnost nost 
snisnižžovováánníí 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 kvality 

rozporozpoččtovtovéého rho ráámce, 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 vvěěttšíší vliv Komise, vliv Komise, 

EvropskEvropskéého parlamentu, nho parlamentu, náárodnrodníích parlamentch parlamentůů, kontroln, kontrolníí mise na mmise na mííststěě, institut , institut 
obrobráácencenéého hlasovho hlasováánníí kvalifikovanou vkvalifikovanou věěttššinou v Radinou v Raděě



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 je stje 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 pakt

�� 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 zapracováán do evropskn do evropskéé
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 dluhem podstatns dluhem podstatněě pod pod 
60% HDP a z60% HDP a záároveroveňň s ns níízkým rizikem dlouhodobzkým rizikem dlouhodobéé fiskfiskáálnlníí udrudržžitelnosti) itelnosti) 
a automatický systa automatický systéém nm náápravy do npravy do náárodnrodníích legislativch legislativ

�� Transpozici bude sledovat SoudnTranspozici bude sledovat Soudníí dvdvůůr EU, mor EU, možžnost uplatnnost uplatněěnníí sankce ve výsankce ve výšši i 
0,1% HDP, pokud st0,1% HDP, pokud stáát netransponuje t netransponuje řřáádndněě a va vččas (do jednoho roku) a as (do jednoho roku) a 
nepodnepodřřííddíí 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 na jen na 
zzáákladkladěě kritkritééria schodku, nikoliv dluhu (ale dobrovolný zria schodku, nikoliv dluhu (ale dobrovolný záávazek, nenvazek, neníí to to 
povinnpovinnéé podle primpodle primáárnrníí legislativy EU)legislativy EU)



Pozice ČR v rozpočtovém dohledu – cesta k fiskální kázni 
ano, k fiskální integraci méně

�� Od roku 2009 v nOd roku 2009 v náápravnpravnéém postupu pm postupu přři nadmi nadměěrnrnéém schodkum schodku
�� Do roku 2013 zDo roku 2013 záávazek ukonvazek ukonččit it nnáápravný postuppravný postup
�� PlnPlnííme preventivnme preventivníí ččáást rozpost rozpoččtovtovéého dohledu ho dohledu –– odevzdodevzdáávvááme me 

kakažždý rok do 30. dubna konvergendý rok do 30. dubna konvergenččnníí programy v nprogramy v nááleležžititéé kvalitkvalitěě
�� PlnPlnííme doporume doporuččeneníí EUEU
�� Ale zatAle zatíím nedokm nedokáážžeme plnit hlavneme plnit hlavníí pravidlo Fiskpravidlo Fiskáálnlníího paktu ho paktu -- mmíítt
�� kakažždý rok strukturdý rok strukturáálnlníí saldo v podobsaldo v podoběě rozporozpoččtovtovéého schodku do ho schodku do 

0,5% HDP0,5% HDP

�� 2009:2009:--5,8 % HDP; 2010:5,8 % HDP; 2010:--4,8% HDP; 4,8% HDP; 
�� 2011:2011:--3,2% HDP; 2012:3,2% HDP; 2012:--2,5% HDP;2,5% HDP;
�� 2013:2013:--2,6 % HDP; 2014:2,6 % HDP; 2014:--2,4 % HDP2,4 % HDP
�� Zdroj podzimnZdroj podzimníí prognprognóóza Komise 2012za Komise 2012



�� DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.


