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Cíle schodku: Komise „není dostatečně přísná,“ varují auditoři 

Podle nové zprávy Evropského účetního dvora není Evropská komise při provádění postupu při 
nadměrném schodku, jehož cílem je udržovat veřejné finance EU v pořádku, dostatečně přísná. Auditoři 
varují, že Komise nejde při monitorování strukturální reformy dostatečně daleko, neboť se soustředí na 
legislativní stránky a nikoli na vlastní reformy. Auditoři zjistili velmi pozitivní známky snah Komise postup 
při nadměrném schodku přizpůsobit a zefektivnit, dospěli však k závěru, že Komise dostatečně efektivně 
nezískává spolehlivé údaje od členských států a příslušný postup neuplatňuje důsledně.  

Země EU se dohodly, že by měly omezit státní půjčky na 3 % HDP ročně a celkový dluh státu na 60 % HDP. 
Postup při nadměrném schodku je sled jednotlivých kroků k nápravě výše dluhu, která se stala nadměrnou. 
Účetní dvůr zkoumal, jak Komise prováděla postup při nadměrném schodku v letech 2008 až 2015 v šesti 
členských státech: na Kypru, v České republice, Francii, Německu, Itálii a Maltě.  

Zjistili, že i když u většiny oblastí existovaly podrobné postupy i pokyny, s realizací postupu při nadměrném 
schodku byly problémy. Komise plně nevyužila svých pravomocí vymáhat poskytování komplexních údajů a 
dodržování doporučení týkajících se nápravných opatření. Rovněž neposkytovala odpovídající zpětnou 
vazbu ke zprávám členských států, na analýzu nebyly vyhrazeny dostatečné zdroje a evidence nebyla 
vedena řádně. 

Nehledě na zlepšení v posledních letech je stále k dispozici příliš málo informací o předpokladech a 
parametrech Komise týkajících se údajů a toho, jak Komise chápe klíčové pojmy. Komise se navíc 
i v případech, kdy stanovila jasná vnitřní pravidla, může rozhodnout, že se odchýlí od určeného postupu, 
což vyvolává otázky ve věci celkové spolehlivosti jejích posouzení. 

„Při zajišťování toho, aby postup při nadměrném schodku fungoval tak, jak má, hraje Komise zásadní roli,“ 
řekl Milan Martin Cvikl, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Musí být ale 
přísnější. Není si dostatečně vědoma to, co se děje v terénu, a pravidla neuplatňuje důsledně.“  

Auditoři zjistili velmi pozitivní známky snah Komise v průběhu let postup při nadměrném schodku 
přizpůsobit a zefektivnit. Právní základ je řádný a obecně jej podporují jasná vnitřní pravidla a pokyny. 
Podle názoru auditorů však schází jednotnost a transparentnost při provádění těchto pravidel; Komise 
nedostatečně eviduje své základní předpoklady a nesdílí přiměřeně svá zjištění ze svého dohledu k většímu 
prospěchu všech členských států. V nedávných prohlášeních Komise tyto nedostatky uznala a uvedla, že je 
připravena provést potřebná zlepšení. 

Auditoři vydali doporučení pro dvě oddělení Komise: Eurostat a GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti. 
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Eurostat by podle jejich názoru měl: 

• posílit své postupy posuzování kvality a lépe dokumentovat svou práci;  

• posuzovat vlastní kontrolní systémy členských států;  

• přijmout opatření ke zlepšení účinnosti ověřování na místě; 

• plně využívat platných pravomocí, které jí umožní zajistit, aby členské státy prováděly návazné 
akční body;  

• zveřejňovat veškerá doporučení a pokyny pro členské státy;  

• lépe dokumentovat své vnitřní postupy a kritéria pro stanovování výhrad či změny údajů. 

GŘ pro hospodářské a finanční záležitosti, které posuzuje situaci v členských státech, by mělo: 

• používat jasné definice a zveřejňovat veškeré údaje týkající se výpočtů a posouzení;  

• podporovat zapojení vnitrostátních fiskálních rad do přezkumu používání vnitrostátních údajů;  

• úzce se zaměřit na snižování veřejného dluhu, zejména u silně zadlužených členských států; 

• posílit své monitorování provádění dohodnutých strukturálních reforem k zajištění plnění závazků 
ze strany členských států;  

• přísněji prosazovat pravidla pro podávání zpráv členských států;  

• dle potřeby doporučit Radě, aby přijala důraznější opatření a uvalila sankce. 

Poznámka pro redaktory 

Smlouva o fungování Evropské unie jako základní pravidlo rozpočtové politiky stanoví, že členské státy musí 
předcházet nadměrným schodkům veřejných financí. Jestliže jsou překročeny referenční hodnoty pro schodek a 
dluh, lze vůči dotčenému členskému státu uplatnit nápravný mechanismus. Tento mechanismus, postup při 
nadměrném schodku, je klíčovým prvkem rámce pro správu ekonomických záležitostí EU. 

Úlohou Komise při provádění postupu při nadměrném schodku je zkontrolovat kvalitu údajů poskytnutých 
členskými státy a posoudit, zda nebyly překročeny referenční prahové hodnoty nebo zda existuje riziko, že se tak 
stane, a na základě toho se zabývat stanovisky a doporučeními, jimiž se má Rada řídit. Rada pak v souladu 
s ustanovením Smlouvy rozhodne, zda doporučení Komise přijme či nikoli. 

Členské státy, vůči nimž je uplatněn postup při nadměrném schodku, dostanou doporučení, aby situaci napravily, 
včetně lhůty, v níž se tak má stát, způsobu opravy a ročního rozpočtového úsilí, jež je třeba vyvinout ve fiskální 
oblasti. Komise monitoruje, jak členský stát nápravná opatření provádí, a svá zjištění hlásí Radě. Rada na základě 
návrhů Komise pak dle potřeby činí další kroky (zrušení postupu, prodloužení lhůty, stanovení nových cílových 
hodnot nebo uvalení sankcí).  

Zvláštní zpráva č. 10/2016 „Pro zajištění účinného provádění postupu při nadměrném schodku jsou zapotřebí 
další zlepšení“ je k dispozici ve 23 jazycích EU. 

 


