
Koordinace hospodářských politik a rozpočtový dohled v EU 
Institucionální a legislativní rámec 

 
- zakotveno ve Smlouvě (čl. 99 a 104), v Protokolu o Proceduře při nadměrném deficitu 

(EDP) a v Paktu stability a růstu (SGP) – 2 nařízení Rady a Rezoluce Evropské rady – 
formální náležitosti pak v Code of Conduct 

 
Ve Smlouvě (čl.99): 

- osou jsou Hlavní směry hospodářské politiky (BEPGs) – stanovují priority hospodářské 
politiky (HP) členských států a EU jako celku, v současnosti na 3 roky + aktualizace 

- členské státy (MSs) poskytují Komisi informace o své HP 
 

V Paktu (nařízeních, Rezoluci): 
- závazek respektovat střednědobý cíl rozpočtové pozice blízko rovnováhy či v přebytku 

(CTBOIS) 
- proces schvalování BEPGs a Stabilizačních a Konvergenčních programů (SCP) – soulad s 

BEPGs 
- monitoring souladu HP MSs s jejich SCP a s CTBOIS: 

1. Early warning = doporučení podniknout nezbytné kroky k odvrácení rizika 
nadměrného deficitu (ED) 

2. Doporučení podniknout urychleně kroky k odvrácení rizika ED 
3. Zveřejnění těchto doporučení 

 
preventivní část SGP 

 
represivní / sankční část SGP = EDP 

 
Ve Smlouvě (čl.104) a Protokolu: 

- role a pravomoci jednotlivých aktérů EDP (MSs, Komise, Rada): 
Pozor! Z ustanovení Smlouvy zdánlivě plyne, že hlavním orgánem EDP je Rada (‚...the 
Council decides...makes recommendation...establishes...gives notice...‘) – ta sice každý 
krok EDP legálně posvěcuje, hlídacím psem rozpočtové disciplíny a iniciátorem EDP je 
však Komise – těžiště rozpočtového dohledu. 

- postavení MSs v rámci EDP: 

Stát 
Postavení v 
EMU/EDP 

Specifikum v rámci EDP 
Závazný 

rozsah EDP

UK ve 2. fázi EMU, nemusí 
postoupit do 3.fáze 

povinno vyvarovat se ED, 
ne ovšem ve smyslu čl.104 

končí krokem 
4 

DK ve 2. fázi EMU, nemusí 
postoupit do 3.fáze 

nevztahuje se na něj výzva 
a sankce Rady  

končí krokem 
12 

EU-10 + SE 
členské státy, na které se 
vztahuje výjimka       
(MSs with a derogation) 

nevztahuje se na ně výzva a 
sankce Rady 

končí krokem 
12 

EU-12 členské státy eurozóny  celá EDP 
 
 
 



V Paktu (nařízeních, Rezoluci): 
- specifikace postupu jednotlivých aktérů EDP, lhůty, snaha o definici pojmů 

 
 
Aktuální návrhy na reformu SGP: 

NELZE MĚNIT LZE MĚNIT 
rozpočtová kritéria pro deficit 
(3% HDP) a dluh (60% HDP) 

(skutečnou váhu rozpočtových kritérií 
při zahájení EDP - Komise) 

existuje možnost nezahájení 
EDP ačkoli dojde k překročení 
některého z kritérií (výjimka) 

definice okolností (výjimek), jejichž 
výskyt umožňuje nezahájení EDP 
při porušení některého z kritérií 

institucionální rámec (pravomoci 
institucí) a posloupnost a obsah 
jednotlivých kroků 

lhůty a termíny pro jednotlivé kroky 
Komise a Rady, konkrétní 
mantinely jejich rozhodování 

 


	NELZE MĚNIT

