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Úvod 
Česká republika tímto předkládá svůj první Konvergenční program v řádném podzimním 
termínu, kterým navazuje na mimořádný Konvergenční program předložený Evropské komisi 
v květnu 2004. Činí tak v souladu s nařízením Rady 1466/97, které určuje členským státům 
Evropské unie neúčastnícím se eurozóny povinnost předkládat konvergenční programy. 
Konvergenční program je zpracován v rámci procedury mnohostranného dohledu podle 
článku 99 Smlouvy o ES a v souladu s doporučeními Hlavních směrů hospodářské politiky a 
jejich aktualizací pro Českou republiku, jak je přijala Rada ECOFIN na summitu Evropské 
rady v červnu 2004 v Bruselu. Jeho koncepce též respektuje rozhodnutí Rady ECOFIN 
o existenci nadměrného schodku v ČR ze dne 5. července 2004 a navazující doporučení1 pro 
Českou republiku týkající se nápravy situace nadměrného schodku.  

Z formálního hlediska Konvergenční program vychází z principů definovaných Evropskou 
komisí v dokumentu “2001 Code of Conduct“. Z obsahového hlediska však vláda ČR zatím 
nedokáže zajistit dodržení referenční úrovně fiskálního schodku stanoveného v Protokolu 
o postupu při nadměrném rozpočtovém schodku, ani požadavky Paktu stability a růstu na 
střednědobý cíl rozpočtové pozice v blízkosti vyrovnanosti nebo v přebytku. Důvodem je 
momentální fiskální situace a fiskální břemeno, které vláda řeší několikaletým programem 
konsolidace veřejných rozpočtů. 

Po vstupu České republiky do Evropské unie byla s Českou republikou zahájena procedura 
nadměrného schodku. Na základě uznání zvláštních okolností byl Radou povolen střednědobý 
časový rámec na odstranění nadměrného schodku. Doporučená strategie fiskální konsolidace 
byla přijata v souladu s Konvergenčním programem předloženým Českou republikou 
v květnu 2004. Podle ní se v roce 2004 očekával deficit vládního sektoru ve výši 5,3 % HDP, 
v roce 2005 by pak deficit neměl přesáhnout 4,7 % HDP, v roce 2006 by se neměl dostat přes 
3,8 % HDP a v roce 2007 přes 3,3 % HDP; aby v roce 2008 splnil důvěryhodným a 
udržitelným způsobem maastrichtské referenční kritérium. Aktualizovaný Konvergenční 
program reaguje i na další výzvy Rady. 

Konvergenční program vychází z návrhu státního rozpočtu na rok 2005 tak, jak jej vláda 
předložila do Poslanecké sněmovny Parlamentu. Jeho východiskem je i fiskální notifikace 
z 1. září 2004, která byla poskytnuta Komisi, a oficiální data Českého statistického úřadu 
dostupná v září 2004. 

 
1 podle článku 104(7) Smlouvy o ES 
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