1 Úvod
Česká republika předkládá v souladu s Paktem stability a růstu, konkrétně nařízením Rady
1466/97, Konvergenční program na období 2006 až 2008. Tento dokument je zpracován v
rámci procedury mnohostranného dohledu podle článku 99 Smlouvy o ES a v souladu s
doporučeními Integrovaných směrů pro růst a zaměstnanost, jak je potvrdila Rada ECOFIN
na zasedání Evropské rady v říjnu 2005 v Bruselu. Jeho koncepce respektuje rozhodnutí Rady
ECOFIN o existenci nadměrného schodku v České republice ze dne 5. července 2004 a
navazující doporučení1 týkající se nápravy situace nadměrného schodku.
Z formálního hlediska vychází Konvergenční program z principů definovaných
Hospodářským a finančním výborem Rady v dokumentu „2001 Code of Conduct“ v
revidované podobě z roku 2005. Obsahově vychází ze strategie fiskální konsolidace přijaté
vládou ČR k odstranění nadměrného schodku. Několikaletý program konsolidace veřejných
rozpočtů specifikovaný v prvním Konvergenčním programu z května 2004 - potvrzený Radou
ECOFIN po jejím rozhodnutí o existenci nadměrného schodku v ČR na základě uznání
zvláštních okolností - stanovuje střednědobý časový rámec na odstranění nadměrného
schodku do roku 2008. Vláda ČR tuto strategii fiskální konsolidace i nadále dodržuje, tak aby
od roku 2008 plnila udržitelným způsobem maastrichtská konvergenční kritéria. Předkládaný
Konvergenční program je v souladu s relevantními strategickými a rozpočtovými dokumenty
vlády typu Strategie hospodářského růstu na období 2006 – 2013 a Národní program reforem,
který byl zpracován na podporu revidovaného Lisabonského procesu.
Program vychází z návrhu státního rozpočtu na rok 2006 tak, jak jej vláda předložila do
Poslanecké sněmovny Parlamentu. Jeho východiskem jsou také fiskální notifikace z 1. září
2005, které byly předány Eurostatu a Generálnímu ředitelství pro hospodářské a finanční
záležitosti Evropské komise, a oficiální data Českého statistického úřadu dostupná v září
2005.
Konvergenční program byl diskutován se zástupci sociálních partnerů a předložen do
Parlamentu ČR. Parlament ČR byl také v únoru letošního roku informován jak o stanovisku
Rady ke Konvergenčnímu programu z listopadu 2004 tak o doporučení Rady k odstranění
nadměrného schodku veřejných financí.
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