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ZKRATKY A ZKRATKOVÁ SLOVA 

ECB: Evropská centrální banka 

EPC: Výbor Rady Evropské unie pro hospodářskou politiku (Economic Policy Committee) 

GŘ ECFIN: Generální ředitelství Komise pro hospodářské a finanční záležitosti 

GŘ EMPL: Generální ředitelství Komise pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování 

MMF: Mezinárodní měnový fond 

NPR: Národní program reforem 

OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
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GLOSÁŘ 

Evropský semestr: Roční cyklus EU koordinace hospodářských politik. Zaměřuje se na fiskální 

politiky v souladu s ustanoveními paktu o stabilitě a růstu, prevenci nadměrné 

makroekonomické nerovnováhy (v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze) a 

strukturální reformy v kontextu strategie Evropa 2020. Na jeho základě se pak členským 

státům předkládají doporučení pro jednotlivé země. 

Národní program reforem: Dokument, který se vypracovává jednou za rok a uvádí politiky a 

opatření členského státu pro udržení růstu a zaměstnanosti a dosažení cílů strategie Evropa 

2020. 

Pakt o stabilitě a růstu: Dohoda závazná pro všechny členské státy EU od roku 1997 

(revidovaná v letech 2005 a 2011), která se týká uplatňování ustanovení Maastrichtské 

smlouvy v oblasti udržitelnosti fiskálních politik členských států, a to především udržováním 

deficitu veřejného rozpočtu a veřejného dluhu na přijatelné úrovni.  

Strategie Evropa 2020: Strategie EU pro růst a zaměstnanost pro současné desetiletí. Stanoví 

pět hlavních cílů, kterých se má dosáhnout prostřednictvím sedmi stěžejních iniciativ. Vlády 

EU stanovily národní cíle, jejichž účelem je napomoci dosáhnout celkových cílů EU, a o jejich 

plnění informují ve svých národních programech reforem (NPR). 

Výbor pro hospodářskou politiku: Poradní orgán Komise a Rady zřízený rozhodnutím Rady 

74/122/EHS ze dne 18. února 1974. Výbor přispívá k práci Rady v oblasti koordinace 

hospodářských politik členských států a EU. Skládá se ze dvou zástupců každého členského 

státu, dvou zástupců Komise a dvou zástupců Evropské centrální banky. 
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SHRNUTÍ 

Postup při makroekonomické nerovnováze 

I. Postup při makroekonomické nerovnováze byl zřízen s cílem napravit makroekonomické 

nerovnováhy v EU, a reagovat tak na absenci politických nástrojů, které by umožnily vyhnout 

se nárůstu těchto nerovnováh před krizí z roku 2008. 

II. Postup při makroekonomické nerovnováze se uplatňuje v ročních cyklech. Na jeho 

začátku Komise zveřejní ekonomické a finanční posouzení, známé pod názvem „zpráva 

mechanismu varování“, uvádějící členské státy, které jsou ohroženy nerovnováhou a v nichž 

je potřeba provést další analýzu formou hloubkového přezkumu. Účelem hloubkového 

přezkumu je dospět k závěru o tom, zda se ve vybraném členském státě projevuje 

nerovnováha a zda je třeba ji považovat za nadměrnou. Na základě analýzy v rámci 

hloubkového přezkumu by pak Komise měla navrhnout doporučení pro jednotlivé země, 

která jsou následně přijata Radou a předložena členskému státu k nápravě nerovnováhy. 

III. Je-li nerovnováha považována za „nadměrnou“, Komise v souladu s nařízením o postupu 

při makroekonomické nerovnováze navrhne, aby Rada aktivovala „postup při nadměrné 

nerovnováze“. Jedná se o mechanismus posíleného dohledu, jehož součástí je možnost 

sankcí pro členské státy eurozóny. 

Co jsme kontrolovali 

IV. Hlavní auditní otázka zněla: „Je postup při makroekonomické nerovnováze patřičně 

koncipován a náležitě uplatňován?“ Posuzovali jsme, nakolik účinně Komise uplatňovala 

postup při makroekonomické nerovnováze v období od roku 2012 do roku 2017. 

Co jsme zjistili 

V. Přestože je postup při makroekonomické nerovnováze obecně dobře koncipován, Komise 

jej neuplatňuje takovým způsobem, který by zajišťoval účinnou prevenci a nápravu 

nerovnováh.  

VI. Komise používá jako hlavní nástroj k řešení makroekonomické nerovnováhy doporučení 

pro jednotlivé země. Míra jejich plnění je však nízká. Přestože za realizaci doporučení nesou 
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odpovědnost členské státy, způsob, jakým je Komise vypracovala, má také určité nedostatky. 

Chybí systematická vazba mezi konkrétními nerovnováhami zjištěnými při hloubkovém 

přezkumu a navrhovanými doporučeními. V některých případech jsou doporučení pro 

jednotlivé země označena z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze za 

relevantní, přestože s makroekonomickou nerovnováhou souvisejí jen vzdáleně (pokud 

vůbec), a pro členské státy je pak obtížnější přijmout patřičná nápravná opatření. 

Doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze navíc 

dostatečně nezohledňují fiskální politiku ani v případech, kdy je to pro nefiskální 

nerovnováhu relevantní. Mezi doporučeními pro jednotlivé členské státy a doporučeními 

vydanými pro eurozónu jako celek existuje jistý nesoulad. V neposlední řadě Komise někdy 

stanoví pro plnění doporučení velice náročný časový harmonogram.  

VII. Souhlasíme s názorem dotazovaných zúčastněných stran, že analýza v hloubkových 

přezkumech má dobrou kvalitu a že nerovnováhy jsou identifikovány správně. V posledních 

letech však ve zprávách Komise hloubkové přezkumy stále více ustupují do pozadí, protože 

analýza relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze a související 

doporučení byly začleněny do zpráv o zemi, které se zabývají zejména celkovou 

hospodářskou koordinací strukturálních politik. Postup při makroekonomické nerovnováze 

byl také oslaben rozhodovacím procesem Komise, pokud jde o klasifikaci nerovnováh podle 

závažnosti. Nerovnováhy se sice určují na úrovni útvarů na základě jednoznačných 

technických kritérií, ale hloubkové přezkumy neobsahují jasné posouzení jejich závažnosti. 

Kritéria, podle nichž sbor komisařů přijímá konečná rozhodnutí, nejsou transparentní.  

VIII. Je třeba uvést, že Komise zatím nikdy nedoporučila aktivaci postupu při nadměrné 

nerovnováze, přestože od té doby, co se začal uplatňovat postup při makroekonomické 

nerovnováze v roce 2012, byla v několika členských státech zjištěna přítomnost nadměrné 

nerovnováhy po delší časové období. 

IX. Zpráva mechanismu varování, která v rámci celého procesu vzniká jako první, dostatečně 

neumožňuje včasnou identifikaci nerovnováh, protože využívá ukazatele založené na údajích 

z minulosti a pohyblivých průměrných hodnotách, které nezohledňují poslední vývoj. Text 

zprávy mechanismu varování je navíc spíše popisný než analytický. Efektu přelévání dopadů 
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do dalších členských států a vlivu na eurozónu se nevěnuje přílišná pozornost, i když 

k určitým zlepšením v tomto směru došlo.  

Co doporučujeme 

a) Komise by měla systematicky vytvářet vazbu mezi doporučeními pro jednotlivé země 

v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze a makroekonomickou nerovnováhou. 

Navrhovaná opatření by měla být dostatečně podrobná a zaměřená na snížení 

nerovnováhy v krátkodobém až střednědobém horizontu. Kdykoliv je to možné, měla by 

Komise ex ante a ex post provádět posouzení dopadů těchto opatření na nerovnováhy.  

b) Hloubkové přezkumy by měly uvádět jasnou charakteristiku závažnosti nerovnováh 

v členském státě. Komise by měla zvýšit transparentnost tím, že přijme, zveřejnění a bude 

uplatňovat jasná kritéria pro klasifikaci nerovnováh. S výjimkou zvláštních okolností by 

Komise měla doporučit aktivaci postupu při nadměrné nerovnováze, jakmile důkazy 

nasvědčují tomu, že členský stát se s takovou nerovnováhou potýká. Pokud se Komise 

v konkrétních případech na základě vlastního uvážení rozhodne tento postup neuplatnit, 

měla by jasně vysvětlit své důvody a zveřejnit je. 

c) Komise by měla provádět komplexní hloubkový přezkum, následně prezentovaný 

samostatně, v rozsahu a míře podrobnosti, která odpovídá závažnosti situace a výzvám 

dané politiky. Komise by neměla srovnávací přehled zveřejňovat spolu s hloubkovým 

přezkumem, ale měla by poskytnout přístup k databázi obsahující proměnné, které ve své 

analýze použila ve vztahu k jednotlivým zemím. 

d) Komise by měla systematicky analyzovat dopad fiskální politiky na vnější nerovnováhu a 

konkurenceschopnost a na základě postupu při makroekonomické nerovnováze by měla 

předkládat doporučení členským státům, pokud mají fiskální záležitosti na vnější 

nerovnováhu přímý vliv.  

e) Během postupu při makroekonomické nerovnováze by se měly výslovně zohledňovat 

politiky, které mají nadnárodní dopad a mohou zesílit symetrické obnovování rovnováhy 

v rámci eurozóny. Doporučení pro jednotlivé země by měla odpovídat doporučením, která 



 9 

 
 

byla ohledně nerovnováhy vydána pro eurozónu, včetně doporučení k celkové orientaci 

fiskální politiky, je-li to relevantní. 

f) Komise by měla v komunikaci s veřejností klást na postup při makroekonomické 

nerovnováze větší důraz. V zájmu účinné komunikace by příslušní komisaři měli být 

k dispozici parlamentům členských států, kdykoliv se Komise bude domnívat, že 

nerovnováha je nadměrná, aby mohli vysvětlit důvody jejích rozhodnutí a z nich plynoucí 

doporučení.
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ÚVOD 

Ekonomické zdůvodnění a právní rámec  

1. Před krizí 2008–2009 se rámec EU pro správu ekonomických záležitostí (soubor pravidel, 

jimiž se řídí hospodářské politiky členských států) zaměřoval na udržitelnost fiskálních politik. 

V zásadě se omezoval na udržování veřejného deficitu a veřejného dluhu pod kontrolou. 

Řízení EU v oblasti nefiskálních politik bylo omezeno na ustanovení Smlouvy o nezávazné 

koordinaci hospodářských politik1

2. Krize a následný vývoj ukázaly, že tento rámec nedokázal odhalit postupný nárůst 

ekonomické nerovnováhy a předejít mu. V několika členských státech vedl značný příliv 

kapitálu a neudržitelná expanze úvěrů v soukromém sektoru ke zhoršení platebních bilancí a 

konkurenceschopnosti, k přeinvestování v určitých oblastech ekonomiky a nadměrnému 

zadlužení v privátní sféře. Neudržitelný hospodářský vzestup před krizí navíc deformoval 

posuzování fiskální situace, která se tak často jevila lepší, než jaká ve skutečnosti byla. 

V okamžiku, kdy nerovnováhy nakonec vedly k bolestivým úpravám, přelily se do ostatních 

členských států, a ohrozily tak finanční stabilitu a hospodářskou výkonnost celé EU. 

. 

3. V roce 2011 byl v rámci balíčku šesti právních aktů týkajících se správy ekonomických 

záležitostí2

                                                      

1  Články 121 a 148 SFEU. 

 zaveden nový mechanismus, tzv. postup při makroekonomické nerovnováze, 

s cílem předejít podobnému vývoji v budoucnosti a podpořit politiky na snížení nerovnováhy 

mající kořeny v době rozmachu před krizí.  

2 Soubor pěti nařízení EU a směrnice, které vstoupily v platnost 13. října 2011. Tři nařízení se 
týkají většího dohledu nad rozpočtovou situací a výší veřejného zadlužení, zatímco směrnice 
usiluje o harmonizaci fiskálních rámců v členských státech. Poslední dvě nařízení se zabývají 
opatřeními pro postup při makroekonomické nerovnováze a prosazováním nápravných 
opatření. 
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4. Hlavním právním základem pro postup při makroekonomické nerovnováze je nařízení 

(EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy (dále v této zprávě 

nazývané jako „nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze“)3

5. Postup při makroekonomické nerovnováze se vztahuje na všechny členské státy EU 

(s výjimkou těch, které dostávají finanční podporu z EU v rámci ekonomických ozdravných 

programů), a uplatňuje se od roku 2012 jako součást ročního cyklu koordinace 

hospodářských politik a dohledu nad nimi.  

. 

6. Konkrétně se postup při makroekonomické rovnováze zaměřuje na odhalování 

„nerovnováhy“ a „nadměrné nerovnováhy“ a jejich prevenci a nápravu. Tyto termíny jsou 

definovány v článku 2 nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze:  

a) „nerovnováhou“ se rozumí jakékoli směřování k makroekonomickému vývoji, který 

nepříznivě ovlivňuje nebo má potenciál nepříznivě ovlivnit řádné fungování 

hospodářství členského státu nebo hospodářské a měnové unie nebo Unie jako celku; 

b) „nadměrnou nerovnováhou“ se rozumí vážná nerovnováha včetně nerovnováhy, která 

ohrožuje nebo by mohla ohrozit řádné fungování hospodářské a měnové unie.“ 

7. Čl. 4 odst. 3 téhož nařízení pak definuje povahu nerovnováhy:  

a) „vnitřní nerovnováha, včetně nerovnováhy vznikající v důsledku veřejného a 

soukromého zadlužení, vývoje na finančních trzích a trzích s aktivy, a to i na trzích 

s nemovitostmi, vývoje toku úvěrů v soukromém sektoru a vývoje nezaměstnanosti; 

b) vnější nerovnováha, včetně nerovnováhy vznikající v důsledku vývoje běžného účtu a 

čistých investičních pozic členských států, reálných směnných kurzů, podílů na vývozních 

trzích, změn ve vývoji cen a nákladů a necenové konkurenceschopnosti, a to s ohledem 

na různé složky produktivity.“ 
                                                      

3 Nařízení (EU) č. 1176/2011 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci 
a nápravě makroekonomické nerovnováhy (Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 25). 
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8. Nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze tak plní dvojí cíl: řeší problém 

nerovnováh, které mají dopad na hospodářství jednotlivých členských států, a zároveň brání 

jejich přelévání4

9. Postup při makroekonomické nerovnováze je nedílnou součástí evropského semestru, 

což je rámec zavedený v roce 2010 pro širší koordinaci hospodářských politik v zemích EU. 

Evropský semestr zahrnuje kromě postupu při makroekonomické nerovnováze opatření, 

jimiž se provádí Pakt o stabilitě a růstu, a strukturální politiky zaměřené na oživení 

dlouhodobého růstu v kontextu strategie Evropa 2020 prostřednictvím plnění cílů, hlavní 

směry hospodářských politik a hlavní směry politik zaměstnanosti. Každoroční proces 

evropského semestru vrcholí návrhem doporučení pro jednotlivé země ve všech těchto 

oblastech, který Komise předkládá Radě. Jakmile je Rada schválí, od členských států se 

očekává, že tato doporučení realizují. 

 do dalších členských států eurozóny a EU. 

10. Obecně řečeno je rozdíl mezi postupem při makroekonomické nerovnováze a Paktem 

o stabilitě a růstu následující: postup při makroekonomické nerovnováze se soustředí na 

makroekonomickou nerovnováhu obecně, zatímco Pakt o stabilitě a růstu se zaměřuje pouze 

na fiskální udržitelnost. Jakmile navíc členské státy splní požadavky na výši veřejného dluhu a 

deficitu, v rámci paktu o stabilitě a růstu se již doporučení k jejich fiskální politice nevydávají. 

Nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze zase počítá s tím, že reakce na 

makroekonomickou nerovnováhu zjištěnou v rámci postupu při makroekonomické 

nerovnováze může zahrnovat opatření v oblasti fiskální a mzdové politiky5

                                                      

4 Definice tzv. přelévání dopadů viz poznámka pod čarou č. 30. 

. Uvedené dva 

nástroje politiky jsou si podobné v tom, že Komisi dávají pravomoc prosazovat plnění 

podmínek, a mají tak preventivní i nápravnou složku. V plnění strategie Evropa 2020 však 

Komise podobnou prosazovací pravomoc nemá. 

5 Bod odůvodnění č. 20 nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze. 
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11. Roční proces postupu při makroekonomické nerovnováze, kdy se zjišťují nerovnováhy, 

posuzuje jejich závažnost a zahajují nápravná opatření, má několik etap. Proces uvedený 

v nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze je znázorněn na obrázku 1 

(podrobněji viz příloha I) a související dokumenty jsou uvedeny v příloze II. 

První etapa: zpráva mechanismu varování 

12. První etapou tohoto procesu je vydání zprávy mechanismu varování. Hlavním účelem 

této zprávy je určit členské státy, které jsou podle Komise ohroženy nerovnováhou, a u nichž 

je proto potřeba provést další analýzu formou hloubkového přezkumu (viz druhá etapa). Ve 

zprávě mechanismu varování se využívá srovnávací přehled ukazatelů, které zobrazují vnitřní 

a vnější nerovnováhy (viz příloha III)6. Z čl. 3 odst. 2 nařízení o postupu při makroekonomické 

nerovnováze však jasně vyplývá, že rozhodnutí zahájit hloubkový přezkum by se nemělo 

přijímat na základě mechanického vyvozování závěrů ze srovnávacího přehledu. 

Obrázek 1 – Přehledné schéma postupu při makroekonomické nerovnováze  

 

Zdroj: EÚD. 

                                                       

6 Komise rovněž přihlíží k 28 pomocným ukazatelům jako zdroji doplňujících informací 
(http://ec.europa.eu/eurostat/cache/Imbalance_Scoreboard/MIPs_AUX_EN_banner.html). 

http://ec.europa.eu/eurostat/cache/Imbalance_Scoreboard/MIPs_AUX_EN_banner.html�
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Druhá etapa: hloubkové přezkumy 

13. Hloubkový přezkum spočívá v podrobné analýze okolností v dané zemi s využitím široké 

škály analytických nástrojů (jako jsou například ukazatele obchodních vazeb mezi členskými 

státy a míry jejich vzájemných expozic), kvalitativních informací o konkrétní zemi (jako je 

specializace na určité výrobky a mechanismy vyjednávání o mzdách) a v mnoha případech 

také proměnných, které se liší od ukazatelů ve srovnávacím přehledu zprávy mechanismu 

varování. 

14. Komise tyto informace shromažďuje v průběhu návštěv v členských státech. Je také 

povinna zvážit jakékoliv další informace, které členský stát předložil Komisi jako relevantní. 

Dále Komise musí zohlednit plánovanou politiku členského státu a všechna předchozí 

doporučení Rady nebo Evropské rady pro systémová rizika. 

15. Nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze vyžaduje, aby se při hloubkovém 

přezkumu vyhodnotilo, zda se v daném členském státě projevuje nerovnováha, a pokud ano, 

zda jde o nadměrnou nerovnováhu. Zvážit se přitom musí také dopady vnitrostátních 

hospodářských politik na ekonomiky okolních států. Pokud Komise žádnou nerovnováhu v 

členském státě nezjistí, proces postupu při makroekonomické nerovnováze v tomto státě 

daným rokem končí. Pokud nerovnováhu zjistí, v závislosti na její závažnosti uplatní pro daný 

členský stát preventivní nebo nápravnou složku tohoto procesu. 

16. Od roku 2015 jsou hloubkové přezkumy součástí každoročních zpráv o jednotlivých 

zemích v rámci evropského semestru. Obsahují rozsáhlá analytická hodnocení hlavních 

strukturálních otázek, jež mají dopad na členský stát v oblastech, jako je zdanění a výdaje, 

zaměstnanost, veřejná správa a podnikatelské prostředí, a také pokrok členského státu při 

plnění doporučení pro jednotlivé země a cílů strategie Evropa 2020. 

Třetí etapa: prevence a náprava 

Preventivní opatření 

17. Pokud Komise dospěje k závěru, že se členský stát potýká s nerovnováhou, musí o tom 

informovat Radu a Evropský parlament. Rada pak může na návrh Komise vydat doporučení 

pro jednotlivé země s cílem napravit nerovnováhu a předejít tomu, aby se stala 
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„nadměrnou“ (dále označovaná také jako „doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu 

při makroekonomické nerovnováze“). Tato doporučení se přijímají v červenci a každoročně 

se musejí přezkoumat a v případě potřeby upravit. Za tímto účelem se provádí systematické 

a veřejné posouzení pokroku při plnění doporučení pro jednotlivé země, které se zveřejňuje 

v příloze zprávy o zemi v únoru. Aby Komise mohla plnění těchto doporučení sledovat, musí 

udržovat trvalý dialog s orgány členských států a sociálními partnery a provádět informační 

návštěvy, zpravidla jednou ročně. 

Nápravná složka: postup při nadměrné nerovnováze 

18. Pokud Komise považuje nerovnováhu za nadměrnou, opět o tom musí v souladu s 

článkem 7 nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze informovat Evropský 

parlament a Radu. Rada se pak může na návrh Komise rozhodnout zahájit „postup při 

nadměrné nerovnováze“, kdy se na členský stát vztahují přísnější požadavky a monitorování 

a v případě států eurozóny také případné finanční sankce7

ROZSAH, CÍLE A KONCEPCE AUDITU 

.  

Rozsah a cíle auditu  

19. Základní auditní otázka zněla „Je postup při makroekonomické nerovnováze patřičně 

koncipován a náležitě uplatňován?“ Během auditu jsme proto posuzovali, nakolik účinně 

Komise uplatňovala postup při makroekonomické nerovnováze v období od roku 2012 do 

roku 20178

                                                      

7 Viz nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1174/2011 ze dne 16. listopadu 2011 
o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně 
(Úř. věst. L 306, 23.11.2011, s. 8). 

, a v relevantních případech také některé koncepční prvky tohoto postupu. Postup 

při makroekonomické nerovnováze jsme podrobně zkoumali na vzorku čtyř členských států 

8 Naše analýza skončila u zveřejněných hloubkových přezkumů v únoru 2017, takže v ní nejsou 
zohledněna doporučení pro jednotlivé země z roku 2017. 
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(Bulharsko, Španělsko, Francie a Slovinsko) a na ostatní členské státy jsme se v příslušných 

případech zaměřili v menší míře9

20. Konkrétně jsme prověřovali: 

. 

a) účinnost provádění postupu na základě vývoje klasifikace nerovnováh v členských 

státech a důvodů, které vedly k nízké míře plnění doporučení pro jednotlivé země 

v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze, 

b) proces klasifikace makroekonomické nerovnováhy v členských státech, 

c) využití analytických nástrojů a ekonomické analýzy k identifikaci a hodnocení 

nerovnováh a průběžnou prezentaci výsledků,  

d) vhodnost srovnávacího přehledu a zprávy mechanismu varování jako celku z hlediska 

postupu při makroekonomické nerovnováze. 

21. Neposuzovali jsme přiměřenost prahových hodnot stanovených pro ukazatele ve 

srovnávacím přehledu ani kvalitu statistických údajů, z nichž vycházejí. Stejně tak jsme 

nezkoumali postup hodnocení pokroku v plnění doporučení pro jednotlivé země v rámci 

postupu při makroekonomické nerovnováze10

22. Kritéria pro audit jsme čerpali z: 

. 

a) požadavků právních předpisů (zejména nařízení o postupu při makroekonomické 

nerovnováze); 

b) interních pravidel a postupů Komise (např. pokynů a dokumentů uvádějících hlavní 

směry); 
                                                      

9 Podrobnější vysvětlení naší metodiky výběru vzorků viz příloha IV. 

10 Jednotlivé kategorie míry plnění doporučení pro jednotlivé země uvádí příloha V. Náš průzkum 
mezi členy Výboru pro hospodářskou politiku (viz bod 24) ukázal, že členské státy považovaly 
hodnocení Komise většinou za správná (viz obrázek „o“ přílohy VI ). 
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c) dokumentů vydaných řadou institucí EU a dalšími mezinárodními organizacemi 

(zejména MMF a OECD) nebo vypracovaných na základě výzkumu osvědčených postupů. 

23. Tato auditní zpráva je druhou z plánovaných zpráv, jejichž cílem zajistit patřičné pokrytí 

rámce EU pro správu ekonomických záležitostí. První z tohoto souboru zpráv se týkala 

postupu při nadměrném schodku11

Koncepce 

 a byla zveřejněna v roce 2016. 

24. V březnu 2016 jsme zaslali internetový dotazník členům Výboru pro hospodářskou 

politiku z členských států, v nichž byl uplatněn postup při makroekonomické nerovnováze. 

Dotazník se vztahoval na období od vydání zprávy mechanismu varování v roce 2012 do 

hloubkových přezkumů v roce 2016. Obsahoval 46 otázek kvalitativního i kvantitativního 

charakteru týkajících se názorů členů výboru na postup při makroekonomické nerovnováze. 

Průzkum byl ukončen v prosinci 2016, přičemž do té doby odpovědělo 19 z 20 členů výboru. 

Výsledky průzkumu pro nás byly vodítkem při auditní práci a v některých svých připomínkách 

se na ně odvoláváme. Souhrn odpovědí na kvantitativní otázky obsahuje příloha VI

25. Vedli jsme pohovory se zaměstnanci tří útvarů Komise (GŘ ECFIN, GŘ EMPL a 

generálního sekretariátu) a kabinetů komisaře pro hospodářské a finanční záležitosti, daně a 

cla a místopředsedy pro euro a sociální dialog. Přezkoumali jsme nejrůznější dokumenty 

vydané Komisí i její interní záznamy. Setkali jsme se také se zástupci institucí, které se 

podílejí na provádění a monitorování postupu při makroekonomické nerovnováze ve 

vybraných členských státech (seznam institucí viz 

. 

příloha VII

26. Postup při makroekonomické nerovnováze jsme projednávali se zástupci několika 

organizací, jejichž stanoviska byla z hlediska našeho auditu relevantní (včetně Evropské 

centrální banky (ECB), MMF, OECD, Světové banky, Evropského parlamentu a v Německu 

). 

                                                      

11 Zvláštní zpráva č. 10/2016 „Pro zajištění účinného provádění postupu při nadměrném schodku 
jsou zapotřebí další zlepšení“ (http://eca.europa.eu). 
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spolkového ministerstva hospodářství a energetiky a spolkového ministerstva financí). 

Ustavili jsme také poradní výbor a požádali o stanovisko nezávislé odborníky. 

ZJIŠTĚNÍ 

O nerovnováhách v členských státech se ví již několik let, přičemž nápravné politiky se 

uplatňují v nedostatečné míře 

27. Tato část zprávy pojednává o vývoji v počtu členských států, v nichž byla od zavedení 

postupu při makroekonomické nerovnováze zjištěna nerovnováha. Dále uvádí, do jaké míry 

byla podle hodnocení Komise zavedena doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze, a analyzuje související důvody. 

Nerovnováha v členských státech většinou trvá několik let  

28. Počet členských států, v nichž byla prostřednictvím postupu při makroekonomické 

nerovnováze zjištěna makroekonomická nerovnováha, mezi lety 2012 a 2015 postupně 

narůstal (z 12 na 16). Bereme nicméně na vědomí, že tento počet se zvýšil rovněž v důsledku 

vystoupení několika států z ekonomických ozdravných programů a vstupu Chorvatska do EU. 

V poslední době se tento všeobecný trend obrátil, což je zřejmě odrazem cyklického oživení 

ekonomik EU. Přesto se počet členských států s nadměrnou nerovnováhou nesnížil 

(viz obrázek 2 a příloha VIII

Obrázek 2 – Počet členských států, v nichž se vyskytuje nerovnováha 

). 

 
Zdroj: EÚD. 
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29. Z obrázku 3

Obrázek 3 – Málo změn v klasifikaci, 2012– 2017 

 je vidět, že klasifikace jednotlivých členských států většinou zůstala 

meziročně stejná. Ke zlepšení dochází poměrně málo. Během prvních pěti let uplatňování 

postupu při makroekonomické nerovnováze (2012 až 2016) byla v členských státech celkem 

67krát zjištěna nerovnováha (51) nebo nadměrná nerovnováha (16). Ve 39 z 51 případů 

nerovnováhy nedošlo v následujícím roce k žádné změně, u pěti členských států bylo 

hodnocení sníženo na „nadměrná nerovnováha“ a sedm členských států svou nerovnováhu 

napravilo. Z 16 členských států s nadměrnou nerovnováhou se pouze dvěma podařilo 

v následujícím roce z této kategorie vystoupit. 

 

Pozn.: Šipky znázorňují, jak se klasifikace nerovnováhy v členských státech během daného 
období každoročně měnila, tj. zda došlo k jejímu zlepšení, zhoršení nebo zda zůstala 
beze změny. Součet těchto změn se rovná 67. 

Zdroj: EÚD.  

30. Tento setrvačný stav lze ukázat na 12 členských státech, v nichž byla zjištěna 

nerovnováha v roce 2012, prvním roce uplatňování postupu při makroekonomické 

nerovnováze. V šesti z nich se v určitém okamžiku nerovnováha stala nadměrnou (Bulharsko, 

Kypr, Francie, Itálie, Slovinsko a Španělsko). Pouze dvěma státům se podařilo vrátit k „běžné“ 

nerovnováze (Slovinsko a Španělsko), zatímco ostatní čtyři nadále zůstávají v kategorii 
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„nadměrná nerovnováha“ (čtyři po sobě jdoucí roky v případě Itálie, tři roky v případě 

Francie a Bulharska, dva roky v případě Kypru12). Žádný členský stát se zatím nedostal 

z kategorie „nadměrná nerovnováha“ do kategorie „žádná nerovnováha“. Příloha VIII

I přes časté a intenzivní monitorování byla míra plnění doporučení pro jednotlivé země 

v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze nízká  

 uvádí 

vývoj klasifikace každého členského státu od roku 2012. 

Monitorování ze strany Komise na dobré úrovni  

31. Nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze13

32. V roce 2013 Komise zavedla ve vztahu k členským státům s nadměrnou nerovnováhou 

tzv. zvláštní monitorování. V roce 2014 bylo rozšířeno také na vybrané členské státy 

eurozóny, v nichž se projevila určitá nerovnováha systémového významu, a v roce 2016 na 

všechny členské státy, v nichž byla zjištěna nerovnováha. Zvláštní monitorování se 

v současné době provádí formou každoroční informační návštěvy každého členského státu, 

na základě které se následně zveřejňuje zpráva o pokroku. 

 od Komise vyžaduje, aby mimo 

jiné monitorovala plnění doporučení pro jednotlivé země a v členských státech 

shromažďovala informace a udržovala stálý dialog s orgány a sociálními partnery. Podle 

našich zjištění Komise při svých častých informačních návštěvách členských států vedla na 

vnitrostátní úrovni plnohodnotný a otevřený dialog s dostatečně širokým množstvím 

zainteresovaných stran. 

Míra plnění doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při makroekonomické 

nerovnováze však byla nízká  

33. Komise posuzuje, do jaké míry byla plněna doporučení pro jednotlivé země, pomocí 

kvalitativní stupnice (viz příloha V
                                                      

12 Od května 2013 do března 2016 na Kypru probíhal ekonomický ozdravný program. 

). V roce 2017 Evropský parlament tato posouzení využil 

13 Čl. 13 odst. 1 a 2. 
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k tomu, aby vyhodnotil celkové plnění doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze v období 2012–201614). Obrázek 4 shrnuje toto hodnocení. 

Dospěli jsme k závěru, že plnění těchto doporučení bylo od roku 2012 setrvale nedostatečné, 

neboť podíl doporučení realizovaných v plné míře nebo z větší části je velice malý15

Obrázek 4 – Plnění doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při makroekonomické 
nerovnováze vydaných mezi lety 2012 a 2016 

. 

 
Zdroj:  EÚD na základě hodnocení Evropského parlamentu (oddělení pro podporu správy 

ekonomických záležitostí (EGOV)) a Evropské komise. 

Na plnění doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při makroekonomické 

nerovnováze se podepsalo několik nedostatků 

34. Řízení procesu postupu při makroekonomické nerovnováze negativně ovlivnily 

následující nedostatky v plnění souvisejících doporučení pro jednotlivé země: i) chyběla 

systematická vazba mezi doporučeními pro jednotlivé země a nerovnováhami; ii) chyběl 

systematický odhad dopadu doporučení pro jednotlivé země na nerovnováhy; iii) panoval 

nesoulad doporučení pro eurozónu jako celek s doporučeními pro jednotlivé země; iv) 

časový rámec pro plnění doporučení pro jednotlivé země byl velmi náročný. 

                                                      

14 Hloubková analýza „Provádění postupu při makroekonomické nerovnováze – aktuální stav 
(červen 2017)“ – PE 497.739. 

15 Při posuzování plnění doporučení pro jednotlivé země Komise definuje kategorii „určitý pokrok“ 
jako situaci, kdy „členský stát oznámil nebo přijal opatření reagující na jemu vydané 
doporučení“. Tato opatření jsou slibná, ne všechna však byla dosud provedena a realizace není 
ve všech případech jistá. Ne vždy lze takovou míru plnění považovat za míru, která s přiměřenou 
pravděpodobností snižuje nerovnováhu.  
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Chyběla systematická vazba mezi doporučeními pro jednotlivé země a nerovnováhami 

35. Aby se zvýšila vnitrostátní odpovědnost a členské státy byly motivovány k tomu, aby 

plnily doporučení v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze svědomitěji, musí být 

jasné, jakým způsobem se při ekonomické analýze a posouzení nerovnováh dospělo ke 

konkrétním doporučením. Ve vlastních pokynech Komise se uvádí, že hloubkové přezkumy 

by měly poskytovat analytický základ pro vyjádření doporučení16, ale v praxi je tato vazba 

málokdy zřejmá17. Náš průzkum mezi členy Výboru pro hospodářskou politiku tento dojem 

potvrdil: na dotaz „Je jasné, která doporučení se vztahují k postupu při makroekonomické 

nerovnováze?“ pouze čtvrtina členů výboru odpověděla „vždy jasné“ (viz obrázek „g“ 

v příloze VI). V posledních letech byla tato souvislost ještě více zastřena v důsledku 

zestručnění jak doporučení pro jednotlivé země (viz body 40–42), tak hloubkových přezkumů 

(viz body 67–73

36. Zaprvé, tato vazba často není zřejmá nebo je slabá. Je to dáno tím, že Komise svůj návrh 

doporučení pro jednotlivé země nevypracovává s cílem napravit konkrétní nerovnováhu, jak 

to vyžaduje čl. 6 odst. 1 nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze. Místo toho 

se s členským státem projednávají strukturální reformy v kontextu strategie Evropa 2020, 

které jsou následně zahrnuty do návrhu Komise, a za relevantní z hlediska postupu při 

makroekonomické nerovnováze mohou být označeny i tehdy, pokud s nerovnováhami 

souvisejí jen vzdáleně. 

). 

37. Při analýze čtyř vybraných členských států jsme navíc našli celou řadu doporučení, 

jejichž označení za relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze bylo 

                                                      

16 Institucionální dokument (Institutional paper) Evropské komise č. 039, listopad 2016, „Postup 
při makroekonomické nerovnováze – důvody, proces, aplikace: přehled“, s. 50. 

17 Účetní dvůr se domnívá, že logické by bylo postupovat od identifikace nerovnováh k úvahám 
o možnostech politiky (včetně odhadu dopadů) a následnému vyjádření doporučení pro 
jednotlivé země. 
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nepatřičné, protože žádné z doporučovaných opatření se nezabývalo řešením nerovnováhy 

zjištěné při hloubkovém přezkumu. Příklady viz rámeček 1. 

Rámeček 1

• Doporučení č. 3/2016 pro Francii se věnuje tématům, která s postupem při makroekonomické 

nerovnováze nesouvisí (reformy v oblasti učňovské přípravy, odborného vzdělávání a podpory 

v nezaměstnanosti): oddíl o hloubkovém přezkumu ve zprávě o zemi o nich nepojednával, 

nevyskytovaly se v souhrnném přehledu pro účely postupu při makroekonomické nerovnováze 

(viz 

 – Příklady chybějící souvislosti mezi doporučeními pro jednotlivé země v rámci postupu 

při makroekonomické nerovnováze a hloubkovými přezkumy  

bod 68

• Doporučení č. 2/2013 pro Slovinsko bylo zaměřeno na témata, o nichž se hloubkový přezkum 

vůbec nezmiňoval (dlouhodobá udržitelnost penzijního systému; zdravotnictví). 

) ani nebyly uvedeny mezi politickými výzvami v souvislosti s hloubkovým přezkumem ve 

shrnutí zprávy o zemi. Stejně tak nebyla do oddílu o hloubkovém přezkumu ve zprávě o zemi 

zahrnuta témata uvedená v doporučení pro zemi č. 5/2015 a č. 5/2016 (reforma francouzského 

daňového systému). 

• Doporučení č. 1/2016 pro Bulharsko upozornilo na záležitosti (cíle paktu o stabilitě a růstu, 

opatření na zlepšení výběru daní a omezení šedé ekonomiky), jimiž se oddíl o hloubkovém přezkumu 

zprávy o zemi nezabýval a které nebyly zahrnuty do souhrnného přehledu pro účely postupu při 

makroekonomické nerovnováze ani zdůrazněny ve shrnutí. O tématech v doporučení č. 1/2015 (cíle 

paktu o stabilitě a růstu, výběr daní, stínová ekonomika, nákladová efektivnost zdravotnického 

systému) pojednával oddíl „Ostatní strukturální otázky“ zprávy a zemi, takže neměla žádnou vazbu na 

hloubkový přezkum. 

• Doporučení č. 9/2013 pro Španělsko se věnovalo tématům, na něž se hloubkový přezkum 

nezaměřoval (reforma veřejné správy, efektivnost soudnictví). Doporučení č. 2/2015 se týkalo 

reforem týkajících se spořitelen, přičemž ve zprávě o zemi nebyla tato otázka nikde zmíněna. 

38. Tabulka 1 uvádí, v jakém rozsahu jsou doporučení pro jednotlivé země označena za 

relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze. V roce 2016 bylo 80 % 

doporučení určených pro jednotlivé členské státy potýkající se s nerovnováhou a všechna 

doporučení pro členské státy s nadměrnou nerovnováhou označeno za relevantní z hlediska 

postupu při makroekonomické nerovnováze. Označování příliš mnoha doporučení pro 

jednotlivé země za relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze oslabilo 



 24 

 
 

účinnost a důvěryhodnost tohoto postupu. To potvrdila i řada zúčastněných stran, s nimiž 

jsme během informačních návštěv jednali. 

Tabulka 1 – Podíl doporučení pro jednotlivé země označených za relevantní z hlediska 
postupu při makroekonomické nerovnováze na všech doporučeních pro členské státy 
s makroekonomickou nerovnováhou, 2012–2016 

 
Zdroj: EÚD.  

39. Zestručnění doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při makroekonomické 

nerovnováze a hloubkových přezkumů navíc ještě více zastřelo jejich souvislost se zjištěnými 

nerovnováhami. 

40. Proces zestručnění doporučení pro jednotlivé země byl zahájen v roce 2015 po té, co se 

členské státy vyjádřily v tom smyslu, že přílišný počet a délka doporučení mají negativní vliv 

na jejich pocit odpovědnosti a omezují účinnost plnění. Komise od té doby počet svých 

každoročních doporučení pro jednotlivé země snížila. Přibližně o polovinu také zkrátila jejich 

průměrnou délku (viz obrázek 5

41. Členové Výboru pro hospodářskou politiku i řada dalších subjektů, s nimiž jsme během 

svých návštěv jednali, vnímali zestručnění zpravidla příznivě (viz 

). 

obrázek „k“ v příloze VI). 

Nicméně nyní, když jsou doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze kratší a formulována obecněji, nejsou konkrétně zaměřena 

na nerovnováhy zjištěné při hloubkovém přezkumu. Kvůli jejich obecné povaze se také 

obtížněji posuzuje, do jaké míry byla splněna a nakolik přispěla k odstranění 

nerovnováh. Rámeček 2

Nerovnováha Nadměrná nerovnováha Celkem

2012 52,0 % 52,0 %

2013 63,3 % 94,4 % 70,5 %

2014 67,2 % 100,0 % 76,1 %

2015 87,2 % 92,9 % 89,6 %

2016 81,0 % 100,0 % 92,0 %

 zobrazuje dopad zestručnění na vybraná doporučení pro Francii a 

Španělsko. 
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Obrázek 5 – Počet doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při makroekonomické 
nerovnováze a počet slov v každém doporučení, 2012–2016 

 

Zdroj: EÚD. 

Rámeček 2

Zestručnění vedlo ke snížení počtu a délky doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze. 

 – Dopad zestručnění doporučení v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze 

pro Francii a Španělsko  
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Obrázek 5a - Celkový počet doporučení pro jednotlivé 
země v rámci postupu při makroekonomické 

nerovnováze
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Obrázek 5b - Průměrný počet doporučení pro 
jednotlivé země v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze podle členských 
států 
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Obrázek 5c - Průměrný počet slov doporučení pro 
jednotlivé země v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze za rok

2014 2016

Francie Španělsko Francie Španělsko
Počet doporučení pro jednotlivé země 

Celkový počet doporučení pro jednotlivé země 7 8 5 4
Celkový počet doporučení pro jednotlivé země 
v rámci postupu při makroekonomické 
nerovnováze

6 7 5 4

Počet slov v doporučeních pro jednotlivé země v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze
Celkem 803 978 280 227
Průměr 134 140 56 57
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Vzhledem ke svému zkrácení poskytují tato doporučení také méně podrobné pokyny v oblasti dané 

politiky.  

 

Zdroj: EÚD. 

42. Další problém spočívá v tom, že analýza politických možností, jak nerovnováhy řešit 

(v oddílu věnovaném výzvám politiky), postupně z hloubkového přezkumu zmizela, jelikož 

tento dokument byl sloučen se zprávou o zemi. V kombinaci se zestručněním doporučení 

v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze je nyní pro čtenáře mnohem složitější 

pochopit opodstatnění, z něhož doporučení vycházejí. Tabulka 2 porovnává vzájemnou 

vazbu mezi hloubkovým přezkumem a doporučením pro Bulharsko č. 3 v roce 2014 a v roce 

2015, tedy před a po tomto zjednodušení. 

2014 2016
Francie
3. Zjednodušit administrativní, fiskální a účetní pravidla platná pro 
právnické osoby a do prosince 2014 podniknout konkrétní kroky
k realizaci aktuálního vládního „plánu zjednodušení. Odstranit 
regulatorní překážky bránící právnickým osobám v růstu, zejména 
přezkoumat pravidla spojená s určitou velikostí podniku a vyhnout se 

tak prahovým efektům. Podniknout kroky v zájmu zjednodušení a 

zefektivnění inovační politiky, zejména prostřednictvím hodnocení, 
jež zohledňuje nejnovější reformy, a v případě potřeby úpravoucrédit 
d’impôt recherche. Zajistit, aby se prostředky vynakládaly na ty 
nejúčinnější póly konkurenceschopnosti, a dále podporovat 
ekonomický dopad inovací vyvinutých v těchto pólech.

4. Odstranit překážky pro činnost v odvětví služeb, zejména
v odvětví služeb poskytovaných podnikům a regulovaných povolání. 
Podniknout kroky ke zjednodušení a zefektivnění režimů inovační 
politiky. Do konce roku 2016 dále zreformovat kritéria související
s velikostí podniků v právních úpravách, jež brání růstu společností, 
nadále zjednodušovat administrativní, daňová a účetní pravidla pro 
společnosti, a to pokračováním v programu zjednodušování.

4. Odstranit neodůvodněná omezení v přístupu k regulovaným 
povoláním a jejich výkonu, snížit náklady spojené se vstupem na trh 
a podporovat hospodářskou soutěž v odvětví služeb. Přijmout další 
opatření s cílem zmírnit regulatorní zátěž, která ovlivňuje fungování 
maloobchodu, zejména zjednodušit vydávání povolení pro zřízení 
maloobchodní prodejny a zrušit zákaz prodeje se ztrátou. Zajistit, 
aby regulované tarify za plyn a elektřinu pro domácnosti byly 
nastaveny na úrovni, která nebude bránit hospodářské soutěži, aniž 
by se změnila jejich dostupnost pro ohrožené skupiny. Posílit 
propojení elektrických a plynárenských sítí se Španělskem, zejména 
propojení plynárenských sítí tak, aby došlo k plné integraci iberského 
trhu s plynem s evropským trhem. V odvětví železniční dopravy 
zajistit nezávislost nového jednotného provozovatele infrastruktury 
na zavedeném provozovateli a podniknout kroky k otevření 
vnitrostátní osobní dopravy konkurenci do roku 2019.

Španělsko
6. Zajistit ambiciózní a rychlé provedení zákona č. 20/1013 
o jednotnosti trhu na všech úrovních státní správy. Do konce roku 
2014 přijmout ambiciózní reformu u služeb poskytovaných 
svobodnými povoláními a profesními sdruženími, určit profese 
vyžadující registraci v profesní organizaci, upravit problematiku 
transparentnosti a odpovědnosti profesních organizací, otevřít trh 
neodůvodněně vyhrazených činností a zabezpečit jednotnost trhu při 
přístupu ke službám poskytovaným svobodnými povoláními a při 
výkonu těchto služeb ve Španělsku. Zkrátit lhůty, náklady a množství 
postupů potřebných pro zřízení podniku. Odstranit neodůvodněné 
překážky zřizování velkoplošných maloobchodních prodejen, 
zejména prostřednictvím revize stávajících předpisů regionálního 
plánování. Určit zdroje financování pro novou národní strategii
v oblasti vědy, technologií a inovací a zahájit činnost nové státní 
agentury pro výzkum.

4. Urychlit provádění zákona o jednotnosti trhu na regionální úrovni. 
Zajistit provádění přijatých reformních opatření pro odvětví 
maloobchodu autonomními oblastmi. Přijmout plánovanou reformu 
svobodných povolání a profesních sdružení.
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Tabulka 2 – Příklad oslabení vazby mezi hloubkovým přezkumem a doporučením pro zemi 
v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze před a po zjednodušení  

 

Zdroj: EÚD. 

43. Skutečnost, že od roku 2016 chybí vazba nebo odůvodnění mezi hloubkovými přezkumy 

a doporučeními pro jednotlivé země, je v rozporu s tím, co Komise prohlásila ve svém sdělení 

Evropskému parlamentu, Radě a Evropské centrální bance v říjnu 2015. Komise tehdy 

uvedla, že aby zvýšila transparentnost a návazná opatření v souvislosti s postupem při 

makroekonomické nerovnováze, bude „[…] také předkládat výslovná odůvodnění přijatých 

rozhodnutí – rovněž u doporučení pro jednotlivé země spojených s postupem při 

Doporučení PMN č. 3 pro Bulharsko v roce 2014 a 2015

Doporučení hloubkového přezkumu v dané oblasti 
politiky Návrhy Komise na doporučení pro jednotlivé země

2014

Výzvy politiky 
- zlepšit efektivnost a účinnost aktivních politik trhu práce
- posoudit dopad stávajících aktivních politik trhu práce a 
zavádění nových opatření 
- zajistit návaznost výsledků hodnocení s budoucí 
politikou  
- zacílit opatření na ty, kteří je nejvíce potřebují podporu 
a jejichž zaměstnatelnost je nejvyšší. V této souvislosti 
byli uvedeni neaktivní mladí lidé a dlouhodobě 
nezaměstnaní s nízkou kvalifikací s pracovními 
zkušenostmi i ostatní zranitelné sociální skupiny. 

Zlepšit efektivitu úřadu práce prostřednictvím rozvoje 
systému sledování výkonnosti a lepšího zaměření na 
nejzranitelnější občany, jako jsou např. nekvalifikovaní a 
starší pracovníci, dlouhodobě nezaměstnaní a Romové

- zlepšení postupů vzdělávání a školení se jeví pro trh 
práce důležité; bylo by možné zvážit politiky na dosažení 
dostatečné účasti, které povedou k dosahování vyššího 
vzdělání. Vypracování postupů školení a celoživotního 
učení zacílených na konkrétní dovednosti, po nichž je 
nebo bude poptávka na trhu práce
- konkrétní opatření pro mladé by mohla zahrnovat 
programy ke zvýšení dosaženého vzdělání a zlepšení 
jejich kvalifikace prostřednictvím cíleného školení. 
Reintegrační opatření pro dlouhodobě nezaměstnané
s pracovní zkušeností mohou zahrnovat vytvoření účinné 
vazby mezi sociálními přínosy a účastí ve školeních a 
dotovanými pracovními místy. Také by bylo možné zvážit 
programy související se sociální odpovědností podniků. 

Rozšířit dosah a účinnost aktivních politik na trhu práce 
tak, aby odpovídaly profilům uchazečů o zaměstnání a 
vztahovaly se i na neregistrované mladé lidi, kteří nemají 
zaměstnání ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné 
přípravy, v souladu s cíli záruky pro mladé lidi.

- nalézt správnou rovnováhu mezi aktivními a pasivními 
opatřeními 
- zvýšit účinnost sociálních transferů […] s cílem zajistit 
odpovídající životní úroveň pro jejich příjemce

V zájmu zmírňování chudoby pokračovat ve zlepšování
dostupnosti a účinnosti sociálních služeb a transferů, 
zejména pro děti a seniory.

2015

„Shrnutí“ 
- Slabé politiky na trhu práce [...] mohou vytlačit 
pracovníky z pracovního trhu [...]
- Absence cílených postupů vzdělávání a školení a 
aktivních politik na trhu práce mohou omezit účast na 
trhu práce a zaměstnatelnost pracovní síly.

Vypracovat integrovaný přístup pro skupiny na okraji 
pracovního trhu, zejména starší osoby a mladé lidi, kteří 
nejsou zaměstnáni a neúčastní se vzdělávání ani 
odborné přípravy. „Hloubkový přezkum“

Zlepšování zaměstnatelnosti mladých lidí, kteří nejsou 
zaměstnáni a neúčastní se vzdělávání ani odborné 
přípravy, je stále velká výzva.
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makroekonomické nerovnováze […]“ a „[…] lépe vysvětlí souvislost mezi povahou 

nerovnováh a tím, jak jsou řešeny v doporučeních pro jednotlivé země“18

Chyběl systematický odhad dopadu doporučení pro jednotlivé země na nerovnováhy 

. 

44. Komise zpravidla neposkytuje předběžný odhad nebo odhad ex post, pokud jde 

o ekonomické dopady doporučení v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze na 

nerovnováhy. To je pochopitelné pouze v případech, kdy je některé dopady z podstaty věci 

obtížné věrohodně vyčíslit kvůli povaze doporučovaných opatření (jako je například přezkum 

kvality aktiv nebo zátěžové testy v bankovním sektoru, lepší koordinace a účinnost veřejných 

služeb) nebo pokud dopad bude dlouhodobý (reformy vzdělávacího systému nebo 

pracovního trhu). 

45. Mezi několik výjimek patří odkazy na externí studie posuzující dopad strukturálních 

reforem na hrubý domácí produkt (HDP)19 20 a jednorázová studie v pracovních 

dokumentech o národních programech reforem členských států z roku 201421

                                                      

18 COM(2015) 600 final ze dne 21. října 2015 „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropské centrální bance o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie“, s. 9. 

. Odhad 

ekonomického dopadu na nerovnováhy by umožnil lépe určit, která doporučení jsou 

nejrelevantnější a pravděpodobně nejúčinnější. 

19 Zpráva o Španělsku za rok 2015 (s. 59) uvádí, že vzhledem k relativně silné následné souvislosti 
bude zmírnění cen prostřednictvím snižování marží v rámci reformy zaměřené na podporu 
hospodářské soutěže v odvětví odborných služeb pravděpodobně přínosné i pro zbytek 
ekonomiky, a uvádí odkaz na studii Komise (The Economic Impact of Professional Services 
Liberalisation, European Economy Economic Papers 533, září 2014) o dopadech regulačních 
překážek u čtyř profesí v EU od roku 2008 do roku 2011. 

20 Komise ve svém prvním „Přezkumu pokroku opatření souvisejících s nápravou 
makroekonomické nerovnováhy“ ve Francii z roku 2014 uvádí zjištění studie OECD z roku 2014 
o dopadech reforem přijatých a oznámených francouzskou vládou od roku 2012. 

21 Ke zjištění toho, jak by strukturální reformy v určitém členském státě ovlivnily růst, kdyby 
členský stát snížil rozdíl, který jej dělí od průměru tří zemí EU s nejlepšími klíčovými ukazateli, 
využívá Komise makroekonomický model (Quest). 
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46. Některá doporučení mohou navíc vyrušit dopad jiných, přičemž v těchto případech by 

bylo možné provést přiměřený odhad. To se týká rozpočtových doporučení a dalších 

doporučení pro jednotlivé země, která mají fiskální dopad. Například doporučení v rámci 

postupu při makroekonomické nerovnováze č. 1/2013 pro Španělsko, jeden z členských 

států, v němž se uplatňoval postup při nadměrném schodku, se týkalo uskutečnění fiskální 

korekce, kterou doporučila Rada, s cílem napravit nadměrný vnitrostátní deficit. Doporučení 

č. 4/2013 zároveň uvádělo potřebu „posílit a modernizovat veřejné služby zaměstnanosti 

s cílem zajistit nezaměstnaným účinnou individuální pomoc“. Komise nevypracovala odhad 

toho, zda náklady na přijetí zaměstnanců, kteří budou poskytovat individuální podporu pro 

více než šest milionů žadatelů o práci, jsou slučitelné s rozpočtovými omezeními, která 

požaduje ve svém prvním doporučení. 

Nesoulad s doporučeními pro eurozónu 

47. Od roku 2012 Komise také vypracovává doporučení pro eurozónu jako celek. Po přijetí 

Radou se tato doporučení předkládají ministrům financí euroskupiny, což v důsledku 

znamená, že žádný orgán EU nenese formální odpovědnost za jejich plnění. 

48. Komise nemá zaveden žádný systém, který by zajišťoval soulad mezi doporučeními pro 

eurozónu a doporučeními pro jednotlivé členské státy, které ji tvoří. 

49. Jeden příklad tohoto problému souvisí s doporučeními Komise ohledně orientace 

fiskální politiky eurozóny22

                                                      

22 Orientace fiskální politiky je odhad záměrného impulsu vyvolaného fiskální politikou. 

. Potýká-li se měnová politika s problémy při snižování úrokových 

sazeb, je řízení orientace fiskální politiky důležité pro zajištění udržitelného růstu celkové 

poptávky. Jakmile však členský stát dosáhne souladu s kritérii stability, Pakt o stabilitě a 

růstu již nemůže orientaci fiskální politiky ovlivnit. Postup při makroekonomické 

nerovnováze tedy nabízí rámec, v němž se lze zaměřit na fiskální doporučení, která jsou 

relevantní pro eurozónu jako celek. 
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50. V listopadu 2016 Komise doporučila pozitivní orientaci fiskální politiky, aby podpořila 

oživení na podporu měnové politiky ECB23

Velmi náročný časový rámec pro plnění doporučení pro jednotlivé země 

. Toto doporučení nebylo v souladu s fiskálními 

požadavky obsaženými v doporučeních pro členské státy eurozóny, která byla vydána 

přibližně o šest měsíců dříve a obnášela mírně restriktivní orientaci fiskální politiky pro 

eurozónu jako celek v roce 2017 a 2018. Jelikož se výhled na růst HDP během uvedených 

šesti měsíců nezhoršil, nebyl k takovému nesouladu důvod. Chybí účinný mechanismus pro 

zmírnění napětí, které by mohlo vzniknout mezi tím, co je z fiskálního hlediska přijatelné pro 

eurozónu, a tím, co se uvádí v doporučeních pro jednotlivé členské státy. 

51. Komise vyjádřila očekávání, že doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze budou realizována během 12 až 18 měsíců. Jelikož je tento 

předpoklad často příliš optimistický, zkresluje statistiky o plnění doporučení. Doporučení pro 

jednotlivé země jsou v řadě případů složitá a vyžadují reakci velkého počtu subjektů. Řada 

doporučení se každý rok opakuje, takže jsou pak označena za nesplněná. Postup Komise se 

liší od MMF a OECD, které svá doporučení v oblasti politiky strukturují kolem tematičtějších 

os. V této souvislosti viz bod 78

52. Uvedený problém do jisté míry potvrdily odpovědi na otázku průzkumu ve Výboru pro 

hospodářskou politiku „Jsou doporučení pro jednotlivé země v případě vašeho členského 

státu realistická?“ Přibližně 53 % respondentů je považuje za „realistická“, 26 % za „poněkud 

nerealistická“ a 11 % „zcela nerealistická“ (viz 

. 

obrázek „j“ v příloze VI

                                                      

23 COM(2016) 727 ze dne 6. listopadu 2016. 

). Hlavním důvodem 

pro jejich označení za nerealistická byly velmi krátké časové lhůty pro jejich realizaci. 
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Klasifikace nerovnováh není transparentní a postup při nadměrné nerovnováze nebyl nikdy 

uplatněn 

53. Tento oddíl je věnován logice a procesu, z nichž Komise vychází při posuzování 

závažnosti nerovnováh. 

Systém kategorizace byl složitý a často se měnil  

54. V nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze se při hodnocení členských 

států rozlišovala kategorie států bez nerovnováhy, s nerovnováhou nebo s nadměrnou 

nerovnováhou. 

55. Komise však v roce 2012 stanovila pět kategorií. V roce 2013 je rozšířila na šest. V roce 

2014 uplatnila jiných šest kategorií, které byly definovány podle závažnosti nerovnováhy a 

potřebného rozsahu monitorování. Nakonec byl počet kategorií v roce 2016 snížen na čtyři 

(viz tabulka 3 ). Většina zúčastněných stran, s nimiž jsme hovořili, toto snížení počtu uvítala, 

protože přineslo zjednodušení celého procesu. 
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Tabulka 3 – Vývoj kategorií nerovnováhy, 2012–2017 

 

Zdroj: EÚD. 

56. Od roku 2013 mají jednotlivé klasifikace společný prvek, a to přítomnost kategorie, v níž 

je zjištěna nadměrná nerovnováha, ale Komise v těchto případech nikdy nenavrhla zahájit 

postup při nadměrné nerovnováze. Tato možnost v nařízení o postupu při makroekonomické 

nerovnováze výslovně uvedena není (viz rámeček 3). Z dokumentace Komise není jasné, z 

čeho tato praxe, kdy je zjištěna nadměrná nerovnováha, ale nedojde k aktivaci postupu při 

nadměrné nerovnováze, pramení, a zdá se, že o ní bylo rozhodnuto na politické úrovni. 

Komise se prozatím aktivaci postupu při nadměrné nerovnováze vždy vyhnula bez jasného 

zdůvodnění (viz bod 63). 

Rámeček 3

Článek 2 nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze definuje pouze „nerovnováhu“ a 

„nadměrnou nerovnováhu“. 

 – Kdy zahájit postup při nadměrné nerovnováze? 

Čl. 7 odst. 1 o zahájení postupu při nadměrné nerovnováze stanoví: „Pokud Komise na základě svého 

hloubkového přezkumu uvedeného v článku 5 dospěje k závěru, že se dotčený členský stát potýká 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Žádná nerovnováha Žádná nerovnováha Žádná nerovnováha Žádná nerovnováha

DK, LU, MT AT, BE, EE, HU, RO, UK FI

Nerovnováha, která není 

nadměrná, ale je potřeba ji 

řešit

Nerovnováha, která 

zasluhuje monitorování a 

přijetí opatření politiky 

Nerovnováha, která vyžaduje monitorování a 

přijetí opatření politiky 

Nerovnováha

BE, BG, DK, FI, SE, UK BE, BG, DK, FI, MT, NL, SE, UK BE, BG, DE, FI, NL, SE, UK BE, FI, NL, RO, SE, UK

Závažná nerovnováha, která 

není nadměrná, ale je 

potřeba ji řešit

Nerovnováha, která 

vyžaduje monitorování a 

rozhodná opatření politiky 

Nerovnováha, která vyžaduje monitorování a 

rozhodná opatření politiky 

FR, HU, IT, SI FR, HU, IT HU DE, HU

Velmi závažná nerovnováha, 

která není nadměrná, ale je 

potřeba ji urychleně řešit

Nerovnováha, která vyžaduje zvláštní 

monitorování a rozhodná opatření politiky 

CY, ES ES, FR, IE ES, IE, SI DE, ES, FI, IE, NL, SE, SI DE, ES, IE, NL, SE, SI

Nadměrná nerovnováha, 

která vyžaduje průběžná 

silná opatření politiky 

(zvláštní monitorování) Nadměrná nerovnováha, která vyžaduje 

zvláštní monitorování a rozhodná opatření 

politiky 

Nadměrná nerovnováhaES

Nadměrná nerovnováha, 

která vyžaduje urychlené 

přijetí opatření politiky 

(zvláštní monitorování)

SI HR, IT, SI BG, FR, HR, IT, PT BG, CY, FR, HR, IT, PT BG, CY, FR, HR, IT, PT

Postup při nadměrné 

nerovnováze 

Postup při nadměrné 

nerovnováze

Nadměrná nerovnováha, která vyžaduje 

rozhodná opatření politiky a aktivaci postupu 

při nadměrné nerovnováze 

Nadměrná nerovnováha s nápravným akčním 

plánem 
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s nadměrnou nerovnováhou, informuje o tom příslušným způsobem Evropský parlament, Radu a 

euroskupinu.“ Čl. 7 odst. 2 pak uvádí, že Rada „může“ postup při nadměrné nerovnováze aktivovat, 

což naznačuje, že toto rozhodnutí je na vlastním uvážení Rady.  

Komise se však domnívá, že pokud jde o doporučení zahájit postup při nadměrné nerovnováze, má 

diskreční pravomoc, a to i v případech, kdy podle jejího názoru existuje v členském státě nadměrná 

nerovnováha. Oporou pro tuto interpretaci je pro ni údajně čl. 121 odst. 4 Smlouvy o fungování 

Evropské unie, který uvádí: 

„Zjistí-li se na základě postupu uvedeného v odstavci 3, že hospodářské politiky členského státu 

nejsou v souladu s hlavními směry uvedenými v odstavci 2 nebo že by mohly ohrozit řádné fungování 

hospodářské a měnové unie, může se Komise na dotyčný členský stát obrátit s varováním.“ 

Souvislost mezi analýzou a kategorií nerovnováhy není vždy jasná  

57. Podle čl. 5 odst. 2 nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze by součástí 

hloubkového přezkumu mělo být „hodnocení toho, zda se v […] členském státě projevuje 

nerovnováha a zda tato nerovnováha představuje nadměrnou nerovnováhu“. To znamená, 

že Komise musí stanovit jasnou souvislost mezi ekonomickou analýzou a zvolenou kategorií 

nerovnováhy. 

58. V praxi nejsou v hloubkových přezkumech uvedeny žádné závěry o klasifikaci 

nerovnováh v členském státě. Ty jsou místo tohoto obsaženy ve sdělení Komise, které je 

k nim přiloženo. Dále jsme zjistili, že ne vždy jsou doporučované závěry o nerovnováze 

zřetelně založeny na analýze provedené v rámci příslušného hloubkovém přezkumu. 

Například: 

a) Bulharsko bylo v roce 2015 na základě doporučení GŘ ECFIN překlasifikováno o tři 

úrovně z kategorie „nerovnováha, která vyžaduje monitorování a přijetí opatření 

politiky“ do kategorie „nadměrná nerovnováha, která vyžaduje zvláštní monitorování a 

rozhodná opatření politiky“. Tento krok byl reakcí především na krach jedné banky 

v roce 2014 a následné obavy Komise o finanční stabilitu země. Daná klasifikace byla 

ponechána i v roce 2016, přestože hloubkový přezkum v tomto roce ukázal, že žádná 

z rizik zjištěných v roce 2015 se nestala skutečností. 
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b) Francie byla v roce 2015 na základě doporučení GŘ ECFIN zintenzivnit proces 

překlasifikována o jednu úroveň do kategorie „nadměrná nerovnováha, která vyžaduje 

zvláštní monitorování a rozhodná opatření politiky“. Hloubkový přezkum však podle 

našeho názoru neuváděl u faktorů, z nichž posouzení vycházelo, žádné výrazné 

meziroční změny. Zároveň, přestože se ve Francii uplatňoval také postup při 

nadměrném schodku (nápravná složka paktu o stabilitě a růstu), žádné další kroky v této 

souvislosti přijaty nebyly; slovo „nadměrný“ se v hloubkovém přezkumu uvádělo pouze 

v souvislosti s fiskálními deficity. 

c) Hloubkový přezkum v roce 2016 týkající se Spojeného království (v němž se od roku 

2008 uplatňoval postup při nadměrném schodku), konstatoval absenci jakékoliv 

nerovnováhy, a ve zprávě mechanismu varování z roku 2017 se hloubkový přezkum 

Spojeného království dokonce ani nevyžadoval. To vše navzdory tomu, že hloubkový 

přezkum z roku 2016 se zmiňuje o trvale vysokém schodku běžného účtu (největší v EU 

v tomto roce) a pokračujícím růstu již tak neúměrně vysokých cen nemovitostí od roku 

2013. 

59. Situace se zhoršila v roce 2017, kdy byly komplexní hloubkové přezkumy nahrazeny 

„shrnutím“ ve zprávách o zemi (viz bod 69

60. Harmonogram zveřejnění informací svědčí o tom, že úkoly spojené s analýzou a 

klasifikací jsou rovněž funkčně oddělené. V letech 2012, 2014 a 2017 se hloubkové přezkumy 

a sdělení oznamující klasifikaci zveřejňovaly v tentýž den, zatímco v letech 2013 a 2016 byly 

hloubkové přezkumy zveřejněny jako první a klasifikace nerovnováh o dva týdny později. 

V roce 2015 byla klasifikace nerovnováh zveřejněna den před hloubkovými přezkumy. 

). 

V pozdějších etapách je proces více politický než technický  

61. Proces klasifikace nerovnováh, který Komise v současnosti uplatňuje, má několik etap. 

Nejdříve zaměstnanci Komise zašlou komisaři pro hospodářské a finanční záležitosti písemné 

doporučení ohledně klasifikace každého členského státu, který je předmětem hloubkového 

přezkumu. Podle našich zjištění poskytují tato doporučení jasné technické vodítko a jsou ve 

vzájemném souladu v čase i mezi jednotlivými zeměmi. 
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62. Poté, co doporučení zváží kabinet komisaře a od roku 2014 také místopředseda pro 

euro a sociální dialog (který nese společnou odpovědnost za postup při makroekonomické 

nerovnováze), se zašle k přezkoumání kabinetům komisařů a následně samotnému sboru 

komisařů návrh sdělení. 

63. Mezi lety 2012 a 2016 byla nadměrná nerovnováha zjištěna u některých členských států 

při 16 příležitostech. Sbor komisařů však návrh na aktivaci postupu při nadměrné 

nerovnováze nikdy Radě nepředložil. Během našeho auditu Komise poskytla málo podkladů, 

které by vysvětlovaly, proč sbor komisařů nenavrhl uplatnit postup při nadměrné 

nerovnováze. 

64. Skutečnost, že se systematicky upouštělo od aktivace postupu při nadměrné 

nerovnováze, snížila důvěryhodnost a účinnost postupu při makroekonomické nerovnováze. 

Tento názor sdílí také řada zainteresovaných stran, podle nichž to oslabilo jak schopnost 

daného postupu napravit nerovnováhy, tak jeho odrazující účinek. Ve zprávě pěti předsedů24 

se také doporučuje v plné míře uplatňovat postup při makroekonomické nerovnováze včetně 

aktivace postupu při nadměrné nerovnováze. Rovněž ECB opakovaně uvedla, že je potřeba 

v plné míře a účinně využívat všechny nástroje, které jsou k dispozici v rámci postupu při 

nadměrné nerovnováze včetně jeho nápravné složky25

65. Další zúčastněné strany vyjádřily přesvědčení, že uplatňování postupu při nadměrné 

nerovnováze za okolností, které nejsou úplně jednoznačné, mělo rovněž vliv na 

. 

                                                      

24 „Dokončení evropské hospodářské a měnové unie“, zpráva vypracovaná Jeanem-Claudem 
Junckerem v úzké spolupráci s Donaldem Tuskem, Jeroenem Dijsselbloemem, Mariem Draghim 
a Martinem Schulzem, 22. června 2015, na straně 8 uvádí, že: nápravná složka [postupu při 
makroekonomické nerovnováze] by se měla využívat důsledně. Postup by měl být zahájen ihned 
po odhalení nadměrné nerovnováhy a měl by sloužit ke sledování průběhu provádění reforem. 

25 ECB, Ekonomický bulletin, 2. vydání, březen 2017, rámeček 7, s. 63. Další její stanoviska viz 
Ekonomický bulletin, 2. vydání, březen 2015, rámeček 5, s. 48 a Ekonomický bulletin, 2. vydání, 
březen 2016, rámeček 8, s. 57. 
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důvěryhodnost postupu a že by se k němu mělo přistupovat pouze tehdy, když je situace 

zcela jasná. 

66. Nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze uděluje Komisi plnou pravomoc 

provádět klasifikaci nerovnováhy. Zjistili jsme však několik nedostatků v tom, jakým 

způsobem tak činí: 

a) Zaprvé jsme nenašli žádné důkazy o tom, že sbor komisařů a jejich kabinety mají 

formální postup pro analyzování doporučení GŘ ECFIN a dokumentaci svých jednání. 

b) Zadruhé, před rokem 2017 byl návrh sdělení o nerovnováhách předložen sboru 

komisařů velmi pozdě. Byla tím porušena interní pravidla Komise, podle nichž má mít 

sbor komisařů před přijetím rozhodnutí patřičný prostor na zvážení. 

c) Zatřetí, v současné době chybí jasné písemné pokyny k tomu, za jakých okolností by se 

Komise rozhodla navrhnout aktivaci postupu při nadměrné nerovnováze. 

Význam hloubkových přezkumů se postupně výrazně snížil. Jejich analytická kvalita 

zůstává dobrá, ale některé zásadní aspekty hloubkových přezkumů je potřeba zlepšit  

67. Tento oddíl se věnuje vývoji v prezentaci hloubkových přezkumů a kvalitě analytických 

nástrojů Komise a ekonomické analýzy k určení a posouzení nerovnováhy. 

Význam hloubkových přezkumů postupně výrazně klesl 

68. Hranice mezi hloubkovými přezkumy a ročními zprávami o zemi se čím dál více stírá. 

Komise se pokusila zestručnit svou analýzu a doporučení pro členské státy v rámci širší 

koordinace politik zastřešené evropským semestrem. Sloučením hloubkových přezkumů se 

zprávami o zemi se však snížil důraz na postup při makroekonomické nerovnováze a jeho 

jasný cíl odhalovat nerovnováhy a předcházet jim. 

69. První tři roky byl hloubkový přezkum samostatným dokumentem, který vypracovávalo 

zejména GŘ ECFIN za přispění GŘ EMPL a dalších generálních ředitelství. V roce 2015 byl jako 

oddíl 2 zařazen do zprávy o zemi, přičemž zbytek této zprávy je výsledkem analýzy, která byla 

do té doby součástí pracovního dokumentu útvarů Komise (který se nyní už nevypracovává), 

v němž se posuzoval národní program reforem členského státu v kontextu evropského 
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semestru. V důsledku tohoto sloučení byl vypuštěn oddíl hloubkového přezkumu o výzvách 

politiky (jednalo se o shrnutí hlavních makroekonomických výzev a možných reakcí na ně). 

Navíc záhlaví používané ve zprávách o zemi mají nyní standardizovanou podobu, takže 

neodrážejí závažnost nerovnováh v příslušném členském státě. 

70. V roce 2016 byla absence oddílu věnovaného výzvám politiky částečně 

vykompenzována přidáním „souhrnného přehledu pro účely postupu při makroekonomické 

nerovnováze“, což je tabulka, která užitečným způsobem shrnuje hlavní zjištění hloubkového 

přezkumu. Z této tabulky však není nijak zřejmé, jaká opatření by bylo možné přijmout pro 

vyřešení nedostatků zjištěných při hloubkovém přezkumu. 

71. Formát zpráv o zemi byl dále upraven v roce 2017: kromě toho, že zprávy byly celkově 

zkráceny, Komise také omezila hloubkový přezkum na souhrnný přehled pro účely postupu 

při makroekonomické nerovnováze a stručné sdělení hlavních zjištění (oddíl 3). Podrobnosti 

o hlavních záležitostech, včetně makroekonomické nerovnováhy, s nimiž se členský stát 

potýká, jsou tematicky seřazeny v oddílu 4 „Reformní priority“. Hvězdička v nadpisu 

upozorňuje na téma, které je relevantní z hlediska postupu při makroekonomické 

nerovnováze a které je zařazeno do oddílu 3. 

72. Tyto změny ve formátu byly iniciovány generálním sekretariátem Komise, jehož role 

v celém procesu postupně narůstala. Generální sekretariát nyní také řídí vypracování zpráv 

o zemi prostřednictvím týmů sestavených pro danou zemi v rámci všech útvarů Komise. 

GŘ EMPL v současnosti poskytuje více analytických informací26

                                                      

26 Postup při makroekonomické nerovnováze – důvody, proces, aplikace: přehled, rámeček 3.1, 
s. 34. 

, zejména pokud jde 

o zaměstnanost a sociální rozvoj, a hloubkový přezkum / zpráva o zemi je tak v menší míře 

výstupem GŘ ECFIN. Zúčastněné strany uvedly, že tyto změny snížily viditelnost postupu při 

makroekonomické nerovnováze. 
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73. Po popisovaném sloučení byla sdělení o hloubkových přezkumech nahrazena mnohem 

širšími sděleními o zprávách o jednotlivých zemích. Aby GŘ ECFIN tento problém napravilo, 

zveřejnilo v červnu 2015 přehled zjištění hloubkového přezkumu daného roku27

74. Analýza makroekonomické nerovnováhy je nyní součástí celkové analýzy strukturálních 

otázek v členském státě. Problematika nerovnováhy tak přišla o význačnost, jakou měla 

v době, kdy byl hloubkový přezkum samostatným dokumentem. Je proto obtížné rozlišit 

problémy krátkodobého charakteru (nerovnováha) od těch dlouhodobých (růst). 

 s cílem 

upozornit na vývoj, který byl společný ve všech zemích a souvisel s měnícím se ekonomickým 

prostředím. Za rok 2016 a 2017 však prozatím takový přehled vydán nebyl. 

75. Stručně řečeno snahy o racionalizaci evropského semestru omezily viditelnost postupu 

při makroekonomické nerovnováze. Efektivní komunikace je však pro to, aby veřejnost 

porozuměla tomuto postupu a problémům, které makroekonomická nerovnováha členským 

státům přináší, zcela zásadní. Lepší komunikace je potřebná také pro zvýšení vnitrostátní 

odpovědnosti za postup při makroekonomické nerovnováze. Zúčastněné strany tento názor 

při našich informačních návštěvách opakovaně zdůrazňovaly, 

I přes dobrou kvalitu analýzy je potřeba některé aspekty hloubkových přezkumů zlepšit  

76. V listopadu 2016, pět let po zavedení postupu při makroekonomické nerovnováze, 

zveřejnilo GŘ ECFIN dokument s názvem „Postup při makroekonomické nerovnováze – 

důvody, proces, aplikace: přehled“. Tento přehled do značné míry vychází z analytických 

materiálů předložených výborům Rady nebo v různé podobě zveřejněných v minulosti. 

Sloučení celého rámce do tohoto dokumentu, byť k němu došlo pozdě, je vítaným krokem, 

protože pomohlo členským státům a dalším zainteresovaným stranám porozumět postupu 

při makroekonomické nerovnováze a zejména důvodům některých rozhodnutí. 

                                                      

27  Dokument č. 228 z řady Occasional Papers, Makroekonomické nerovnováhy, hlavní zjištění 
z hloubkových přezkumů v roce 2015. 
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77. Přehled popisuje některé analytické nástroje, které GŘ ECFIN používá při posuzování 

makroekonomické nerovnováhy. Bylo by však možné jej ještě zlepšit zahrnutím informací 

o nástrojích, které Komise uplatňuje v dalších opakovaných analýzách, týkajících se například 

stability bankovního systému, vývoje pracovního trhu relevantního z hlediska postupu při 

makroekonomické nerovnováze a kvality politik pracovního trhu. 

78. Kvalita analýzy v hloubkových přezkumech byla podle zúčastněných stran a odborníků, 

s nimiž jsme hovořili, obecně dobrá. Komise zohledňuje všechny okolnosti specifické pro 

danou zemi a další relevantní informace poskytnuté členským státem. V některých členských 

státech bylo potřeba zlepšit sdílení informací a Komise v poslední době vynaložila v tomto 

směru úsilí. 

79. Náš průzkum ve Výboru pro hospodářskou politiku tato zjištění potvrdil. Podle valné 

většiny respondentů (89 %) byla kvalita hloubkových přezkumů členských států „dobrá“, 

11 % ji označilo za „průměrnou“. Nikdo kvalitu neoznačil za „velmi dobrou“, „špatnou“ nebo 

„velmi špatnou“(viz obrázek „d“ v příloze VI). V porovnání s podobnými zprávami 

obdobných institucí se 68 % členů Výboru pro hospodářskou politiku domnívalo, že 

hloubkové přezkumy se nijak neliší, podle 26 % byly lepší a 5 % uvedlo, že byly horší 

(viz obrázek „u“ v příloze VI). Všichni respondenti se shodli, že hloubkové přezkumy 

zohledňují relevantní informace specifické pro danou zemi (podle 53 % „do velké míry“ a 

podle 47 % „do jisté míry“, viz obrázek „e“ v příloze VI

80. Oproti zprávám jiných mezinárodních organizací (MMF, OECD), které využívají tematický 

přístup, se hloubkové přezkumy často věnují každý rok stejným otázkám. I když připustíme, 

že některé nerovnováhy jsou trvalé povahy a nelze je opominout, často to vede k repetitivní 

analýze s malou přidanou hodnotou a sdělením, které se meziročně prakticky nemění. 

). 

81. Nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze od Komise požaduje zohlednění 

„hlubokých vzájemných obchodních a finančních vazeb mezi členskými státy a dopadů 
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vnitrostátních hospodářských politik na ekonomiky okolních států“28. Komise za tímto 

účelem vypracovala řadu ekonomických nástrojů29

82. Analýza těchto dopadů, resp. jejich přelévání do dalších států

. 

30 je však často slabá. Ve 

čtyřech vybraných členských státech se uplatňovala poměrně nejednotně. Například do roku 

2014 se pouze okrajově zmiňovala dluhová nákaza31

83. Od roku 2015 se zmínky o dopadech vývoje v jednom členském státu na ekonomiky 

v ostatních členských státech zahrnují do hloubkových přezkumů pěti největších členských 

států eurozóny. To je pozitivní krok.  

 (dopad přicházející zvnějšku) ve 

Slovinsku. V případě Bulharska se nijak nezvažovaly obecné podmínky na trhu tohoto malého 

členského státu mimo eurozónu. Přehlížení tohoto přelévání vývoje do dalších zemí vede 

k tomu, že se Komise příliš soustředí na vývoj vlastní pouze danému členskému státu. 

84. O přelévání směrem dovnitř se zmiňovaly všechny hloubkové přezkumy ve vzorku za 

všechny roky, i když jejich rozsah a hloubka se lišily. Dluhová nákaza se příliš podrobně 

nepojednávalo ani v roce 2012 ani v roce 2013, kdy byly výnosové spready státních 

dluhopisů32

                                                      

28 Čl. 5 odst. 2 nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze. 

 obzvláště vysoké. 

29 Komise vypracovala řadu relevantních technik pro provádění ekonomického hodnocení. Patří 
mezi ně například porovnání vývoje mezd a finančních toků mezi jednotlivými zeměmi.  

30 Jedná se o situaci, kdy vývoj v jednom členském státě má dopad na ekonomiku jednoho nebo 
více členských států. Přelévání směrem dovnitř označuje dopad, který má na daný členský stát 
vývoj v jiném členském státu nebo členských státech. Přelévání směrem ven označuje dopad, 
který má vývoj v daném členském státě na jiný členský stát nebo členské státy. 

31 Dluhová nákaza je stav, kdy je nepříznivý vývoj ve výpůjčních nákladech státu v korelaci 
s vývojem v jiném státu.  

32 Výnosový spread státního dluhopisu je rozdíl mezi výpůjčními úrokovými sazbami vyjádřený 
v procentuálních bodech oproti referenční hodnotě. V eurozóně je referenční hodnotou 
většinou výpůjční úroková sazba německých dluhopisů. 
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85. Na závěr lze říci, že pokud jde o přelévání krize do dalších členských států, ne vždy jsou 

analytické nástroje uplatněny v analýze jednotlivých zemí. Došlo však k určitému zlepšení, 

především od té doby, co se od roku 2016 zveřejňuje souhrnný přehled pro účely postupu při 

makroekonomické nerovnováze. 

86. Obecně se v hloubkových přezkumech neposuzuje, jak fiskální politika ovlivňuje vnější 

nerovnováhu. Jediný členský stát, u něhož zatím proběhlo komplexní posouzení, je 

Německo, které vykazuje vysoký přebytek běžného účtu. Žádná podobná analýza se však 

neprovedla u zemí se strukturálním deficitem běžného účtu, vysokou negativní čistou 

investiční pozici vůči zahraničí nebo problémy s konkurenceschopností. Ve fiskální oblasti se 

hloubkové přezkumy omezují zejména na stručnou analýzu vývoje zadluženosti veřejného 

sektoru. 

Rámeček 4

Komise provedla při hloubkové analýze v roce 2015 a 2016 podrobnou analýzu přebytku běžného 

účtu Německa a dospěla k závěru, že Německo by mělo svůj fiskální prostor (tedy svou schopnost 

realizovat vyšší výdaje bez porušení kritérií paktu o stabilitě a růstu) využít ke stimulaci domácí 

poptávky a veřejných investic. Rada v roce 2016 návrh Komise upravila a vyřadila z něj část 

doporučení týkající se fiskálního prostoru. 

 – Vnější nerovnováhy a fiskální politika 

Zpráva o Německu v roce 2017 v části věnované hloubkovému přezkumu obsahovala také analýzu33

Nehledě na výše uvedené Komise neanalyzovala souvislost mezi fiskální politikou a slabými vnějšími 

bilancemi v ostatních systémových členských státech (zejména Španělsku a Francii) ani nedoporučila, 

aby upevnily svou fiskální politiku s cílem obnovit vnější rovnováhu.  

 

pozitivních dopadů, které by měla expanzivní fiskální politika na eurozónu. Komise opět vyzvala 

Německo k tomu, aby uplatnilo své fiskální nástroje jednak k obnovení rovnováhy běžného účtu a 

jednak k tomu, aby pomohlo ostatním zemím vyrovnat svůj vnější deficit. Zmínka o dopadu fiskálních 

politik na vnější nerovnováhu a konkurenceschopnost představovala důležitý krok. 

                                                      

33 SWD(2017) 71 final „Zpráva o zemi – Německo 2017 – včetně hloubkového přezkumu 
o prevenci a korekci makroekonomické nerovnováhy’, rámeček 3.1, s. 18. 
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Hloubkový přezkum ve Španělsku v roce 2015 vyhodnotil zlepšení celkového zůstatku běžného účtu 

jako trvalé. Zároveň přitom opominul důležité cyklické faktory, jako je oslabení eura, opatření ECB, 

která napomohla snížit úrokové sazby u vnějšího dluhu, a pokles dovozních nákladů v důsledku 

značného poklesu cen ropy. V hloubkovém přezkumu z roku 2016 Komise využila celkové zlepšení 

vnější bilance, aby se vyhnula analýze strukturálního vývoje běžného účtu. Opakovaně byla za 

problém označena vysoká čistá investiční pozice vůči zahraničí, aniž by přitom byla uvedena do 

souvislosti s fiskální politikou Španělska, která již byla expanzivní navzdory nedávnému návratu 

k růstu rychlejším tempem, než byla míra růstu potenciálního HDP. 

V hloubkovém přezkumu Francie z roku 2017 Komise zjistila nedostatky v oblasti 

konkurenceschopnosti a upozornila na klesající tržní podíl vývozu hlavním obchodním partnerům, ale 

neanalyzovala možnost využití fiskální politiky na podporu obnovení vnější rovnováhy a přesunutí 

zdrojů do obchodovatelného sektoru. 

87. V případě Slovinska a Bulharska jsme zjistili nedostatky v analýze nerovnováh a 

následných doporučeních, která z ní vyplynula (viz rámeček 5

Rámeček 5 – Příklady nedostatků v analýzách nerovnováhy I 

). 

 Pokud jde o reformu pracovního trhu, hloubkový přezkum Slovinska za rok 2013 obsahoval 

varování, že skokové navýšení minimální mzdy bude mít výrazný negativní dopad na zaměstnanost, 

patrně zpozdí její oživení, zvýší tlak na mzdy, jakmile dojde k obnovení hospodářského růstu, a 

povede tím k riziku snížení konkurenceschopnosti. Ve sdělení o klasifikaci z roku 2013 bylo zvýšení 

minimální mzdy uvedeno jako jeden z důvodů zpřísnění zařazení Slovinska v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze do kategorie „nadměrná nerovnováha“. 

Řada skutečností poukazuje na to, že Komise by měla být ve svých hodnoceních opatrnější: 
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• Závažnost zmiňovaného dopadu vycházela z dokumentu34, v němž byl na základě údajů z roku 2008 

proveden pouze odhad konstantní elasticity poptávky po pracovní síle. Jiný průzkum35

• Komise nezohlednila odvětvové členění zaměstnanců pobírajících minimální mzdu, které by jí 

umožnilo pochopit příslušný dopad na zaměstnanost a celkovou konkurenceschopnost.  

 ze stejného 

období uváděl, že dopad zvýšení minimální mzdy by byl mnohem menší. 

• Posouzení dopadů ve Slovinsku se výrazně lišilo od posouzení v ostatních srovnatelných členských 

státech, které zaznamenaly větší navýšení minimální mzdy, vyšší podíl zaměstnanců, kterých se toto 

navýšení týká, a podobný poměr mezi minimální a průměrnou mzdou (např. Bulharsko).  

Ponurá prognóza vývoje zaměstnanosti ve Slovinsku se nakonec nenaplnila, což OECD vedlo k závěru, 

že36

V hloubkovém přezkumu Slovinska za rok 2013 se navíc tvrdilo, že státní banky se mnohdy 

vyznačují nevyhovující správou a řízením a že privatizace by pomohla vyřešit zjevné nedostatky 

korporátního řízení, ale bez konkrétních příkladů takových problémů. 

 výsledky jsou v souladu s předpověďmi hovořícími o (mírném) negativním dopadu. 

 V hloubkovém přezkumu Bulharska za rok 2015 Komise uvedla, že banky vlastněné domácími 

subjekty v průměru uplatňovaly u podnikových úvěrů vyšší úrokové sazby, a dále že tento profil je 

odlišuje od zbytku bankovního systému, nejen pokud jde o průměrnou bonitu dlužníků, ale také 

o standardy řízení, způsob upisování úvěrů, typ zajištění a související riziko úvěrového portfolia. 

K těmto tvrzením opět chyběla analýza nebo další podklady. 

Komise pak pokračuje, že tyto banky vykazovaly vyšší kvalitu aktiv než banky se zahraničními 

vlastníky, a vyjádřila obavy ohledně účinnosti bankovního dohledu. Tato skutečnost sice může 

odrážet nedostatečné vykazovací postupy a riziko skrytých ztrát, ale stále nedokládá tvrzení 

o rozdílech ve standardech řízení, upisování úvěrů a zajištění. 

                                                      

34 Pracovní dokument IMAD č. 3/2010 Estimation of the Impact of the Minimum Wage Rise in 
Slovenia (Odhad dopadu zvýšení minimální mzdy ve Slovinsku). 

35 Slovinská národní banka, Zpráva o cenové stabilitě, duben 2010, rámeček 2.2. 

36 OECD, Connecting people with jobs: The labour market, activation policies and disadvantaged 
workers in Slovenia, 2016, s. 52. 
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Zpráva mechanismu varování a srovnávací přehled hrály v postupu při makroekonomické 

nerovnováze omezenou roli  

88. Tento oddíl se zabývá přidanou hodnotou zprávy mechanismu varování pro postup při 

makroekonomické nerovnováze a charakteristikami srovnávacího přehledu z hlediska 

usnadnění včasné identifikace nerovnováh. 

89. Délka zprávy mechanismu varování se od ustavení postupu při makroekonomické 

nerovnováze více než zdvojnásobila (viz obrázek 6

Obrázek 6 – Délka zprávy mechanismu varování, 2012– 2017 

).  

 
Zdroj: EÚD. 

90. Nedošlo však k odpovídajícímu zlepšení v kvalitě posouzení, protože zpráva je stále 

především popisná37

a) první část zprávy mechanismu varování popisuje zejména obecné trendy pozorované 

v ekonomikách a vývoj jednotlivých ukazatelů srovnávacího přehledu. Činí tak bez hlubší 

analýzy důsledků tohoto vývoje (přelévání do ostatních členských států nebo příčinných 

souvislostí) a bez pokusu najít spouštěcí faktory těchto trendů; 

: 

                                                      

37 Přesto vítáme přidání rámečku s názvem „Makroekonomické nerovnováhy v kontextu 
eurozóny“ do zpráv mechanismu varování za rok 2016 a 2017. 
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b) ve druhé části zpráva mechanismu varování obsahuje zejména popis srovnávacího 

přehledu a stručné posouzení jednotlivých zemí z hlediska rizika vzniku nerovnováhy a 

souvisejících úprav. 

91. Bezprostřední užitečnost zprávy mechanismu varování pro určení členských států, které 

jsou ohroženy nerovnováhou a ve kterých je třeba provést hloubkový přezkum, byla 

v podstatě zrušena tím, že Komise učinila hloubkové přezkumy povinné pro členské státy, 

v nichž byla zjištěna nerovnováha v předchozím roce (viz příloha IX). Setrvačnost, kterou toto 

do celého procesu vnáší, ilustruje obrázek 7

Obrázek 7 – Členské státy, které byly předmětem hloubkového přezkumu (2012–2017) 

. 

 
Pozn.: Hvězdičkou jsou označeny členské státy, v nichž nebyla v roce provedení hloubkového 
přezkumu zjištěna žádná nerovnováha. 

Zdroj: EÚD. 

92. Srovnávací přehled zprávy mechanismu varování není koncipován tak, aby umožňoval 

včas zjistit (zhoršující se) makroekonomickou nerovnováhu: 

a) je retrospektivní (vychází z údajů dva roky starých); 

b) řada ukazatelů jsou buď pohyblivé průměry, nebo stavové proměnné (viz tabulka 4
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), 

takže se pomalu přizpůsobují a pomalu odrážejí poslední vývoj. 
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Tabulka 4 – Ukazatele vypočtené jako pohyblivý průměr a stavové proměnné, 2014–2017 

 

Zdroj: EÚD.  

93. Některé důležité ukazatele relevantní pro zjišťování nerovnováh nejsou do srovnávacího 

přehledu výslovně zahrnuty. Patří mezi ně inflace, ziskovost podniků a úvěry v selhání. 

94. Srovnávací přehled prošel několika revizemi, kdy byly provedeny změny v počtu, typu a 

prezentaci ukazatelů. Poslední revize proběhla v roce 2016, kdy byly tři sociální ukazatele38 

považované do té doby za „pomocné“ přesunuty do hlavního srovnávacího přehledu. Tyto tři 

ukazatele jsou však vzájemně velmi úzce propojené a jejich použitelnost pro ranou 

identifikaci nerovnováhy je malá, protože odrážejí důsledky narušení v oblasti ekonomiky. 

Jak respondenti průzkumu ve Výboru pro hospodářskou politiku (viz obrázek „c“ 

v příloze VI

                                                      

38 Míra ekonomické aktivity, míra dlouhodobé nezaměstnanosti a míra nezaměstnanosti mladých 
lidí. 

), tak většina zúčastněných stran uvedli, že do srovnávacího přehledu nevnesly 

zlepšení. 

Charakteristika Ukazatel

Tříletý pohyblivý průměr

Saldo běžného účtu (% HDP) 

Reálný efektivní směnný kurz (42 obchodních partnerů, deflátor HICP) 

Index nominálních jednotkových nákladů práce (2010=100) 

Míra nezaměstnanosti 

Míra ekonomické aktivity (% celkové populace ve věku 15–64 let, procentní body) 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (% celkové populace ve věku 15–74 let, procentní 

body) 

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (% celkové populace ve věku 15-24 let, procentní 

body) 

Pětiletý pohyblivý průměr Podíl na vývozním trhu (% světového vývozu) 

Stavové proměnné 

Čistá investiční pozice vůči zahraničí (% HDP)

Zadluženost soukromého sektoru, konsolidovaný údaj

(% HDP) 

Hrubý veřejný dluh 

(% HDP) 
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95. Srovnávací přehled má ve fázi přípravy zprávy mechanismu varování omezenou hodnotu 

a v dalších fázích vůbec žádnou. Jak se dalo očekávat, našli jsme přímou souvislost mezi 

počtem ukazatelů s překročenou hodnotou (tedy těch, kde byla překročena prahová 

hodnota) a rozhodnutím provést hloubkový přezkum a klasifikaci nerovnováh. V obou 

případech je však vzájemný statistický vztah velmi slabý (viz obrázek 8), což potvrzuje, že 

rozhodnutí provést hloubkový přezkum nevyplývá automaticky ze srovnávacího přehledu. 

Komise navíc ukazatele srovnávacího přehledu pro analýzu v hloubkovém přezkumu 

nepoužívá, ale spoléhá se na širší soubor analytických nástrojů i na aktuálnější údaje39

Obrázek 8 – Vztah mezi počtem ukazatelů s překročenou hodnotou a (a) vypracováním 
hloubkových přezkumů; (b) klasifikací nerovnováhy, 2012–2017 

. 

 
Poznámka: Černé tečky znázorňují průměr. Kategorie „Nadměrná nerovnováha s postupem 

při nadměrné nerovnováze“ není uvedena, protože žádný členský stát do ní 
zatím nebyl zařazen. 

Zdroj: EÚD.  

                                                      

39 V případě nezaměstnanosti hloubkové přezkumy odkazují na tabulky „Klíčové ekonomické, 
finanční a sociální ukazatele“ (uváděné v přezkumech od roku 2014) a „Ukazatele pracovního 
trhu a sociální ukazatele“ (od roku 2015). U běžného účtu odkazují na konkrétní údaje 
předešlého roku. Analýza finančního sektoru obsažená v hloubkovém přezkumu používá širokou 
škálu dodatečných proměnných (např. sazby vkladů, trendy a rozpětí úvěrových podmínek, čisté 
úrokové marže, ziskovost bank). 
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96. Z diskusí ze zúčastněnými stranami vyplynulo, že srovnávacímu přehledu – přestože 

hraje při rozhodování omezenou roli – se věnuje dostatečná pozornost veřejnosti, protože 

počet varovných ukazatelů lze snadno sdělit. Čtenáři, kteří nejsou odborníky, však nemohou 

získat celkový obrázek o povaze a charakteristikách nerovnováhy v členském státě, pokud se 

spoléhají pouze na varovné ukazatele a bez přečtení celého hloubkového přezkumu. 

Zahrnutí srovnávacího přehledu jako přílohy do zprávy o zemi od roku 2016 může posílit 

chybný dojem, že je zásadní pro posuzování závažnosti nerovnováhy. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

97. Náš celkový závěr zní, že přestože je postup při makroekonomické nerovnováze obecně 

dobře koncipován, Komise jej neuplatňuje způsobem, který by zajišťoval účinnou prevenci a 

nápravu nerovnováh. Komise proto musí několik aspektů svého řízení tohoto postupu 

výrazně zlepšit. Nedávným krokem kupředu bylo řešení otázky dopadů přísnější fiskální 

politiky v některých členských státech na ostatní členské státy v době výkonnostního útlumu 

v eurozóně. 

Plnění doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze  

98. Míra plnění doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při makroekonomické 

nerovnováze však byla nízká (viz bod 33

99. Komise teprve po vypracování doporučení pro jednotlivé země rozhoduje o tom, která 

z nich jsou relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze. A ani tehdy 

není v některých případech toto označení správné, protože vazba na analýzu v hloubkovém 

přezkumu je přinejlepším částečná nebo vzdálená. Doporučení označená jako relevantní 

z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze jsou často směsicí opatření 

zaměřených na strukturální otázky v oblasti potenciálního růstu a těch, která se týkají 

makroekonomické nerovnováhy z krátkodobého nebo střednědobého hlediska. Někdy se 

doporučení pro jednotlivé země v rámci tohoto postupu k makroekonomické nerovnováze 

ani nevztahují (viz 

). 

body 35–38; 43

100. V návaznosti na zestručnění v roce 2015 jsou doporučení pro jednotlivé země nyní kratší 

a formulována obecněji než dříve. Obtížněji se proto posuzuje, jak jsou realizována a nakolik 

). 
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přispívají k odstranění nerovnováh. Harmonogram pro jejich plnění je často velmi náročný 

(viz body 39–42; 51–52

101. Chybí také systematické posuzování ex ante nebo ex post, pokud jde o ekonomické 

dopady doporučení pro jednotlivé země (viz 

). 

body 44–46

Doporučení 1 

 ). 

i) Komise by měla systematicky vytvářet vazbu mezi doporučeními pro jednotlivé země 

v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze a konkrétní makroekonomickou 

nerovnováhou zjištěnou při hloubkovém přezkumu. Opatření uvedená v těchto 

doporučeních by měla být dostatečně podrobná na to, aby jejich plnění vedlo k výraznému a 

znatelnému zmenšení nerovnováhy.  

ii) Komise by také měla jasně rozlišovat mezi opatřeními v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze, která mají snížit nerovnováhu v krátkodobém až 

střednědobém horizontu s cílem vyhnout se krizím, a reformami, jejichž cílem je předejít 

akumulaci nerovnováh dlouhodobou podporou potenciálního růstu. 

iii) Kdykoliv je to možné, měla by Komise ex ante a ex post provádět posouzení dopadů 

opatření, která jsou uvedena v doporučeních pro jednotlivé země, na nerovnováhy. 

iv) Komise by měla pro plnění doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze stanovovat realistický časový rámec. 

Tato opatření by měla být zavedena pro cyklus postupu při makroekonomické nerovnováze 

2019 (začínající na podzim 2018). 

Klasifikace nerovnováhy  

102. V hloubkových přezkumech samotných nejsou uvedeny žádné závěry o klasifikaci 

nerovnováh v členských státech. Souvislost mezi ekonomickou analýzou v rámci 

hloubkového přezkumu a klasifikací nerovnováh není vždy jasná. Tento problém se zhoršil 

poté, co komplexní hloubkové přezkumy byly nahrazeny „shrnutím“ ve zprávách o zemi 

(viz body 57–60). 
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103. Útvary Komise používají pro návrh klasifikace nerovnováh, který předkládají sboru 

komisařů, jasný soubor kritérií. Z důkazních informací však vyplývá, že chybí formální 

rozhodovací proces na politické úrovni a že Komise někdy porušuje svá vlastní vnitřní 

pravidla (viz body 61–62; 66

104. Komise nikdy nenavrhla aktivaci postupu při nadměrné nerovnováze, přestože 

několikrát to zvažovala. Nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze vykládá tak, 

že označení určitého stavu za nadměrnou nerovnováhu ještě neznamená, že je nutné postup 

při nadměrné nerovnováze zahájit (viz 

). 

body 63–65

Doporučení 2 

). 

i) Komise by v souladu s požadavky nařízení o postupu při makroekonomické rovnováze 

měla v hloubkových přezkumech uvádět jasnou charakteristiku závažnosti nerovnováh v 

členském státě.  

ii) Komise by měla přijmout, zveřejnit a uplatňovat jasná kritéria a procesy pro klasifikaci 

nerovnováh. 

iii) S výjimkou zvláštních okolností by Komise měla doporučit aktivaci postupu při nadměrné 

nerovnováze, jakmile důkazy nasvědčují tomu, že členský stát se s takovou 

nerovnováhou potýká, zejména pokud je to spojeno s rizikem nestability, nerovnováha 

je trvalá nebo se přelévá do dalších členských států nebo pokud nápravná opatření byla 

neuspokojivá. Pokud se Komise v konkrétních případech na základě práva vlastního 

uvážení rozhodne tento postup neuplatnit, měla by jasně vysvětlit své důvody a 

zveřejnit je.  

Tato opatření by měla být zavedena pro cyklus postupu při makroekonomické nerovnováze 

2019 (začínající na podzim 2018). 

iv) V kontextu přezkumu postupu při makroekonomické nerovnováze v roce 2019 by 

Komise měla navrhnout úpravy nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze 

tak, aby kodifikovala, za jakých okolností nebude doporučovat aktivaci postupu při 

nadměrné nerovnováze ani v případech, kdy dospěje k názoru, že členský stát se 

s takovou nerovnováhou potýká. 
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Charakteristiky hloubkových přezkumů  

105. Od roku 2015 byly hloubkové přezkumy postupně začleněny do zpráv o zemi, které se 

v první řadě zabývají celkovou ekonomickou koordinací strukturálních politik, a hranice mezi 

oběma dokumenty jsou čím dál nejasnější. V roce 2017 byly podrobné analýzy všech hlavních 

otázek týkajících se členského státu sloučeny do jediného oddílu zprávy o zemi, kde jsou 

rozděleny podle jednotlivých témat, u nichž je uvedeno, zda jsou relevantní z hlediska 

postupu při makroekonomické nerovnováze (viz body 68–72

106. Tyto změny omezily viditelnost postupu při makroekonomické nerovnováze a výrazně 

znesnadnily identifikaci výzev relevantních z hlediska postupu při makroekonomické 

nerovnováze. Zestručňování hloubkových přezkumů ještě více oslabilo vazbu mezi 

ekonomickou analýzou a klasifikací nerovnováh i výsledných doporučení pro jednotlivé země 

(viz 

). 

body 59; 73–75

107. Srovnávací přehled navíc nehraje v hloubkových přezkumech zásadní roli, ale tím, že od 

roku 2016 tvoří přílohu zprávy o zemi, vzniká dojem, že ano (viz 

). 

body 95–96

Doporučení 3 

). 

i) Aby mohla Komise předložit jasné posouzení závažnosti makroekonomické 

nerovnováhy, s níž se členský stát potýká, a usnadnila nalezení nejvhodnějšího způsobu 

řešení, měla by provádět komplexní a samostatně prezentovaný hloubkový přezkum 

v rozsahu a míře podrobnosti, která odpovídá závažnosti situace a výzvám dané politiky. 

ii) Komise by neměla srovnávací přehled zveřejňovat spolu s hloubkovým přezkumem, ale 

měla by poskytnout přístup k databázi obsahující proměnné, které ve své analýze 

použila ve vztahu k jednotlivým zemím.  

Tato opatření by měla být zavedena pro cyklus postupu při makroekonomické nerovnováze 

2019 (začínající na podzim 2018). 
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Zohlednění dopadu fiskální politiky na vnější nerovnováhu a konkurenceschopnost  

108. Přes určitou repetitivnost z roku na rok je kvalita analýzy v hloubkových přezkumech 

zpravidla dobrá. Dopad fiskálních politik na vnější nerovnováhu však ne vždy tvoří součást 

analýzy nebo není zohledněn v doporučeních pro jednotlivé země v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze, a to ani v případech, kdy byla při hloubkovém přezkumu 

zjištěna nerovnováha vnějších pozic se silnou návazností na fiskální politiku. Komise si je 

těchto souvislostí vědoma, ale zpravidla vychází z toho, že fiskální otázky pokrývá Pakt 

o stabilitě a růstu. Pakt o stabilitě a růstu se však omezuje na fiskální udržitelnost, nezkoumá 

dopady vnější nerovnováhy na fiskální politiku a vůbec se nevěnuje fiskální politice členských 

států, které splňují kritéria udržitelnosti (viz body 78–80; 86–87

Doporučení 4 

). 

V relevantních případech by Komise měla v hloubkových přezkumech systematicky 

analyzovat dopad fiskální politiky na vnější nerovnováhu a konkurenceschopnost a postup 

při makroekonomické nerovnováze využít k tomu, aby členským státům, v nichž mají fiskální 

záležitosti na vnější nerovnováhu přímý vliv, předložila doporučení. Měla by tak činit jak ve 

vztahu k členským státům s vysokým přebytkem běžného účtu, tak členským státům 

s vysokým deficitem.  

Toto opatření by mělo být zavedeno pro cyklus postupu při makroekonomické nerovnováze 

2019 (začínající na podzim 2018). 

Vliv na eurozónu 

109. Postup při makroekonomické nerovnováze se příliš soustředí na jednotlivé ekonomiky a 

málo na přelévání dopadů do ostatních členských států. V doporučeních pro jednotlivé země 

v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze se proto dostatečně neprosazují 

opatření, která by měla příznivý dopad na ostatní členské státy, ani nepodporují symetrické 

obnovování rovnováhy v rámci eurozóny (viz body 81–85

110. Doporučení pro jednotlivé země nejsou v souladu s doporučeními Komise pro eurozónu 

jako celek (viz 

). 

body 47–50). 
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Doporučení 5 

i) Komise by se měla během postupu při makroekonomické nerovnováze systematicky 

zaměřovat na politiky, které mají nadnárodní dopad a mohou zesílit symetrické 

obnovování rovnováhy v rámci eurozóny. 

ii) Komise by měla uvést doporučení pro jednotlivé země v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze do souladu s doporučeními ohledně nerovnováhy 

vydanými pro eurozónu, včetně doporučení k celkové orientaci fiskální politiky, je-li to 

relevantní. 

Tato opatření by měla být zavedena pro cyklus postupu při makroekonomické nerovnováze 

2019 (začínající na podzim 2018). 

Viditelnost postupu při makroekonomické nerovnováze a informovanost o něm  

111. Účinná komunikace má klíčový význam pro zvýšení veřejného povědomí o postupu při 

makroekonomické nerovnováze a o jeho cíli odhalovat makroekonomickou nerovnováhu, 

zmenšit ji a předcházet jí, a také o výzvách, které nerovnováha členským státům přináší. 

Lepší komunikace je potřebná také pro zvýšení vnitrostátní odpovědnosti za postup při 

makroekonomické nerovnováze (viz body 1–6; 54–56; 68–72; 88–91; 94–96

Doporučení 6 

). 

Komise by měla více zviditelnit postup při makroekonomické nerovnováze tím, že: 

i) na něj bude více odkazovat při komunikaci s členskými státy, 

ii) příslušní komisaři budou k dispozici parlamentům členských států, kdykoliv se Komise 

bude domnívat, že nerovnováha je nadměrná, aby mohli vysvětlit důvody jejích 

rozhodnutí a z nich plynoucích doporučení. 

Tato opatření by měla být zavedena pro cyklus postupu při makroekonomické nerovnováze 

2019 (začínající na podzim 2018). 
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Tuto zprávu přijal senát IV, jemuž předsedá Baudilio TOMÉ MUGURUZA, člen Účetního 

dvora, v Lucemburku na svém zasedání dne 28. listopadu 2017. 

 Za Účetní dvůr 

 

 

 předseda 

Klaus-Heiner LEHNE 
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PŘÍLOHA I 

Podrobné schéma postupu při makroekonomické nerovnováze 

 

Zdroj: EÚD. 

Evropská komise 

GŘ ECFIN Členské státyRada Evropské unieSbor komisařůGenerální 
sekretariát Ostatní GŘ
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PŘÍLOHA II 

Seznam zveřejněných dokumentů, které jsou relevantní z hlediska postupu při 

makroekonomické nerovnováze 

 

 
Zdroj: EÚD. 

Komise

Rada

Členské státy

Zpráva mechanismu varování

Přezkum postupu o opatřeních politiky 
relevantních z hlediska nápravy makroekonomické 

nerovnováhy

Hloubkový přezkum nebo  
zpráva o zemi včetně hloubkového přezkumu 

Komunikace

Pracovní dokument útvarů Komise 

Návrh doporučení Rady  
pro jednotlivé země 

Doporučení Rady pro jednotlivé země 

2012 únor
2013–2016 listopad 

2012 květen 
2013–2014 březen 
2015–2017 únor 

2012–2017 květen
(kromě 2014, červem)

2012–2013 květen
2014 červen 

2012–2017 červenec

2013–2014 prosinec a únor 
2015–2016 prosinec 

2012 květen 
2013 duben 
2014 březen 
2015 únor
2016 březen
2017 únor

2012–2016 listopad Roční analýza růstu 

2012–2016 listopad Evropská hospodářská prognóza – podzim

2012–2017 únor Evropská hospodářská prognóza – zima

2012–2017 květen Evropská hospodářská prognóza – jaro 

Program stability nebo konvergenční 
program

Národní programy reforem

2012–2017 duben 
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PŘÍLOHA III 

Aktuální soubor hlavních ukazatelů 

 

Zdroj: EÚD.

Ukazatele
Orientační prahové 

hodnoty 

Saldo běžného účtu, % HDP

(tříletý průměr)
-4/6 %

Čistá investiční pozice vůči zahraničí (% HDP) -35 %

Reálný efektivní směnný kurz, 42 obchodních partnerů, deflátor 

HICP

(změna za tři roky  v %)

±5 % (eurozóna)

±11% (mimo eurozónu)

Podíl na vývozním trhu, % světového vývozu

(změna za pět let  v %)
-6 %

Index nominálních jednotkových nákladů práce (2010=100) 

(změna za tři roky v %)

9 % (eurozóna)

12% (mimo eurozónu)

Index cen bytových nemovitostí (2010 = 100), deflace 

(změna za jeden rok v % )
6 %

Tok úvěrů v soukromém sektoru, konsolidovaný údaj

(% HDP)
14 %

Dluh soukromého sektoru, konsolidovaný údaj

(% HDP)
133 %

Hrubý veřejný dluh 

(% HDP)
60 %

Míra nezaměstnanosti

(tříletý průměr)
10 %

Celkové závazky finančního sektoru, nekonsolidovaný údaj

(změna za jeden rok v %)
16,5 %

Míra ekonomické aktivity – % celkové populace ve věku 15–64 let 

(změna v procentuálních bodech za tři roky)
-0,2 pb

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti – % celkové populace ve věku 

15–74 let 

(změna za tři roky v procentuálních bodech)

0,5 pb

Míra dlouhodobé nezaměstnanosti – % celkové populace ve věku 

15–24 let 

(změna za tři roky v procentuálních bodech)

2 pb
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PŘÍLOHA IV 

Členské státy vybrané do auditního vzorku  

Vzorek byl sestaven na základě prvních čtyř let postupu při makroekonomické nerovnováze a 

užšího výběru členských států s výjimkou: 

• členských států, u nichž v prvních čtyřech letech neproběhly hloubkové přezkumy: 

o členské státy, na něž se vztahoval ekonomický ozdravný program, u nichž se 

během programového období postup při makroekonomické nerovnováze 

nezvažoval, Irsko, Řecko, Kypr, Portugalsko, Rumunsko; 

o členské státy, u nichž zpráva mechanismu varování alespoň v jednom roce 

uváděla, že se v nich neprojevila nerovnováha nebo jí nebyly ohroženy: Česká 

republika, Dánsko, Německo, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, 

Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Slovensko; 

• členských států, jejichž posouzení bylo stabilní: Belgie, Maďarsko, Finsko, Švédsko, 

Spojené království. 

• Chorvatska, které teprve nedávno přistoupilo k Evropské unii.  

Zbývalo tak Bulharsko, Španělsko, Francie, Itálie a Slovinsko. 

Jelikož Francie a Itálie byly vybrány k auditu postupu při nadměrném schodku a mají 

společnou řadu charakteristických rysů (jedná se o větší členské státy, které jsou již delší 

dobu v eurozóně), rozhodli jsme se jeden z těchto států nezahrnout. Francie byla zvolena 

kvůli větší variabilitě hodnocení její nerovnováhy. 

Konečný seznam představoval reprezentativní vzorek větších a menších členských států jak 

uvnitř eurozóny, tak mimo ni. 

Přestože se jedná o malý vzorek čtyř členských států, připadá na ně přibližně čtvrtina 

populace a HDP v EU.
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PŘÍLOHA V 

Stupnice plnění doporučení pro jednotlivé země 

Komise používá pro hodnocení plnění doporučení pro jednotlivé země následující kategorie:  

• Realizováno v plné míře: Členský stát přijal a provedl opatření, jež odpovídajícím 

způsobem reagují na vydané doporučení. 

• Výrazný pokrok: Členský stát přijal opatření a většina z nich byla provedena. 

• Určitý pokrok: Členský stát oznámil nebo přijal opatření reagující na vydané 

doporučení. Tato opatření jsou slibná, ne všechna však byla dosud provedena a 

realizace není ve všech případech jistá. 

• Omezený pokrok: Členský stát oznámil některá opatření reagující na vydané 

doporučení, ale předmětná opatření se zdají být nedostačující anebo je ohroženo 

jejich přijetí/provedení. 

• Žádný pokrok: Členský stát neoznámil ani nepřijal žádná opatření, jež by reagovala na 

vydané doporučení. 
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PŘÍLOHA VI 

Přehled členů Výboru pro hospodářskou politiku  

 

5,2 %

21,1 %

10,5 %63,2 %

Obrázek a - 3. Považujete srovnávací přehled za účinný 
nástroj, který napomáhá včas odhalit a monitorovat 

nerovnováhu v ekonomice vaší země? 

Neúčinný

Poněkud neúčinný

Ani účinný, ani
neúčinný
Spíše účinný

Velmi účinný

5,3 %
5,3 %

68,3 %

21,1 %

Obrázek b - 5. Zpráva mechanismu varování zahrnuje 
kromě ukazatelů srovnávacího přehledu ekonomickou 

analýzu jednotlivých členských států. Je podle vás 
analýza v této zprávě účinná, pokud jde o určení 

členských států, v nichž by mohla existovat 
makroekono

Neúčinná

Poněkud neúčinná

Ani účinná ani
neúčinná
Spíše účinná

Velmi účinná

Obrázek b - 5. Zpráva mechanismu varování zahrnuje kromě 
ukazatelů srovnávacího přehledu ekonomickou analýzu 

jednotlivých členských států. Je podle vás analýza v této zprávě 
účinná, pokud jde o určení členských států, v nichž by mohla 

existovat makroekonomická nerovnováha?

36,8 %

36,8 %

15,8 %

5,3 % 5,3 %

Obrázek c - 7. Srovnávací přehled za rok 2016 obsahuje tři 
nové ukazatele zaměstnanosti. Nakolik souhlasíte 

s následujícím tvrzením: „Přidání tří nových ukazatelů 
zaměstnanosti zlepšilo analytickou kapacitu a komunikační 

potenciál srovnávacího přehledu.“

Vůbec nesouhlasím

Spíše nesouhlasím

Nemám vyhraněný
názor
Spíše souhlasím

Zcela souhlasím

10,5 %

89,5 %

Obrázek d - 9. Jak hodnotíte kvalitu analýzy ekonomiky 
vašeho členského státu obsaženou v hloubkovém 

přezkumu Komise?  

Špatná kvalita

Průměrná kvalita

Dobrá kvalita

47,4 %
52,6 %

Obrázek e - 10. Nakolik se v hloubkových přezkumech 
týkajících se vašeho členského státu zohledňují 
relevantní informace specifické pro vaši zemi? 

Vůbec ne

Do omezené míry

Částečně

Do velké míry

10,5 %

10,5 %

63,2 %

15,8 %

Obrázek f - 11. Komise klasifikuje každý členský stát 
z hlediska míry nerovnováh, s nimiž se potýkají. 
Nakolik přesná byla podle vašeho názoru tato 
klasifikace v případě vašeho členského státu? 

Zcela nepřesná

Spíše přesná

Přesná

Jiné

10,5 %

63,2 %

26,3 %

Obrázek g - 13. Je jasné, která doporučení pro 
jednotlivé země se vztahují k postupu při 

makroekonomické nerovnováze? 

Nejasné

Spíše jasné

Vždy jasné

5,3 %
10,5 %

52,6 %

31,6 %

Obrázek h - 14. Pokud jde o váš členský stát, jsou 
doporučení související s postupem při 

makroekonomické nerovnováze v souladu 
s ekonomickou analýzou a souvisejícími výzvami 

uvedenou v hloubkovém přezkumu? 

Jsou ve značném
nesouladu
Jsou spíše v nesouladu

Ani v souladu, ani v
nesouladu
Jsou spíše v souladu

Jsou velmi v souladu
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21,1 %

73,7 %

5,2 %

Obrázek i - 15. Jsou doporučení vydaná pro váš 
členský stát v souvislosti s postupem při 

makroekonomické nerovnováze podle vašeho názoru 
příliš konkrétní nebo příliš obecná? 

Příliš konkrétní

Ani příliš konkrétní, ani
příliš obecná

Příliš obecná

10,5 %

26,4 %

52,6 %

10,5 %

Obrázek j - 17. Jsou doporučení pro jednotlivé země 
v případě vašeho členského státu realistická? (tj. jsou 

dosažitelná?) 

Zcela nerealistická

Poněkud nerealistická

Realistická

Jiné

89,5 %

10,5 %

Obrázek k - 19. Počet a míra podrobnosti doporučení 
pro jednotlivé země se v roce 2015 snížily. Byla to 

pozitivní změna? 

Pozitivní

Ani pozitivní, ani negativní

Negativní

5,3 %

31,6 %

52,6 %

10,5 %

Obrázek l - 21. Mezi návrhem Komise a přijetím Radou 
se někdy do doporučení pro jednotlivé země provádějí 

změny.  Jak se podle vašeho názoru přistupuje 
k členským státům v tomto ohledu? 

Naprosto nerovným
způsobem

Spíše nerovným
způsobem

Obecně rovným
způsobem

Zcela rovným
způsobem

26,3 %

57,9 %

15,8 %

Obrázek m - 23. Je tento proces změn v doporučeních 
pro jednotlivé země transparentní? 

Zcela netransparentní

Poněkud
netransparentní

Obecně transparentní

Velice transparentní

10,5 %

26,3 %

63,2 %

Obrázek n - 25. Jsou doporučení pro jednotlivé země 
díky změnám provedeným Radou lépe formulována? 

Jsou horší

Žádný rozdíl

Jsou lepší

10,5 %

84,2 %

5,3 %

Obrázek o - 27. Je posouzení doporučení pro jednotlivé 
země ze strany Komise přesné? 

Vůbec není přesné

Spíše nepřesné

Obecně přesné

Zcela přesné

94,7 %

5,3 %

Obrázek n - 29. Domníváte se, že hloubkový přezkum / 
zpráva o zemi týkající se vašeho členského státu je 
srozumitelná? (obsahuje jasná hodnocení a závěry) 

Obtížně srozumitelná

Snadno srozumitelná

Jiné

94,7 %

5,3 %

Obrázek q - 31. Jsou sdělení hloubkového přezkumu / 
zprávy o zemi týkající se vašeho členského státu 
vypracována stručným a výstižným způsobem? 

Přezkum je příliš
krátký

Přezkum má
přiměřenou délku

Přezkum je příliš
dlouhý
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Zdroj: EÚD.

84,2 %

15,8 %

Obrázek q - 33. Má hloubkový přezkum / zpráva o zemi 
týkající se vašeho členského státu vyčerpávající 

rozsah? 

Rozsah je příliš malý

Vhodný rozsah

Rozsah je
vyčerpávající

15,8 %

84,2 %

Obrázek s - 34. Považujete nějakou část hloubkového 
přezkumu / zprávy o zemi za nadbytečnou nebo 

nerelevantní? 

Ano

Ne

10,5 %

15,8 %

52,6 %

21,1 %

Obrázek t - 36. Jak byste vyhodnotili celkový dopad 
postupu při makroekonomické nerovnováze na 

politickou diskusi ve vašem členském státě? 

Bez dopadu

Malý dopad

Jistý dopad

Výrazný dopad

5,3 %

68,4 %

26,3 %

Obrázek u - 38. Jak byste vyhodnotili zprávu o zemi / 
hloubkový přezkum Komise z hlediska celkové kvality 

ve srovnání s podobnými zprávami zveřejněnými 
ostatními mezinárodními institucemi (MMF, OECD...)? 

Jsou horší

Žádný rozdíl

Jsou lepší

36,8 %

63,2 %

Obrázek v - 40. Je názor Evropské komise více, anebo 
méně důležitý pro vnitrostátní proces tvorby politiky ve 

vašem státě od té doby, co postup při 
makroekonomické nerovnováze vstoupil v platnost? 

Méně důležitý

Žádný rozdíl

Více důležitý

5,3 %

68,4 %

10,5 %

15,8 %

Obrázek x - 44. Postup při makroekonomické 
nerovnováze se uplatňuje téměř čtyři roky. Co si 

myslíte o jeho celkové účinnosti? 

Velmi účinný

Spíše účinný

Neúčinný

Na hodnocení je příliš
brzy

5,2 %

5,3 %

21,1 %

10,5 %

10,5 %

31,6 %

21,1 %

10,5 %

47,4 %

47,4 %

15,8 %

26,3 %

31,6 %

73,7 %

84,2 %

52,6 %

31,5 %

73,7 %

63,2 %

36,8 %

42.7. NPR je sdílen s parlamentními výbory anebo se projednává
v parlamentu.

42.6. NPR je formálně sdílen se sociálními partnery v rámci sociálního
dialogu.

42.5. Opatření oznámená v NPR jsou Komisí patřičně zohledňována.

42.4. Vláda NPR náležitě zviditelňuje na národní úrovni.

42.3. NPR je dobře integrován s ostatními plány vnitrostátní politiky.

42.2. NPR je jasný a koherentní.

42.1. Vláda využívá NPR na národní úrovni k vytyčení nových opatření
politiky

Obrázek w - 42. Národní program reforem (NPR) umožňuje členskému státu stanovit opatření relevantní 
z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze. Uveďte prosím, nakolik souhlasíte s následujícími 

tvrzeními: 

Nesouhlasím Nemám vyhraněný názor Souhlasím
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PŘÍLOHA VII 

Návštěvy orgánů a jiných subjektů členských států 

 
Zdroj: EÚD.

Nejvyšší 
kontrolní 

instituce

Zastoupení 
Evropské 

unie 

Ministestvo 
financí

Fiskální 
rada 

Centrální 
banka 

Ministerstvo 
práce 

Obchodní a 
průmyslová 

komora

Jiné 

Bulharsko       
Ministerstvo pro vzdělávání a vědu, 

IME, ABB

Francie      

Generální sekretariát pro evropské 

záležitosti, MEDEF, CFDT, 

Francie Strategie, Conseil 

d’Analyse Economique, OFCE, 

Coe-Rexecode

Slovinsko      
IMAD, Slovenian Sovereign 

Holdings

Španělsko     

Ekonomický kabinet předsednictví, 

ministerstvo hospodářství, CEOE, 

Cepyme, FEDEA, FROB
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PŘÍLOHA VIII 

Vývoj klasifikace členských států, 2012–2017 

 

Zdroj: EÚD.

20
17

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16



 1 

 
 

PŘÍLOHA IX 

Počet a typ hloubkových přezkumů 

 

Zdroj: EÚD. 

2012–2017 %

Hloubkové přezkumy, podle kterých v zemi existuje
nerovnováha 80 88,9

Hloubkové přezkumy, podle kterých v zemi neexistuje
nerovnováha 10 11,1

Celkem 90 100

2013–2017

Rok 2
Hloubkový přezkum Žádný hloubkový přezkum

Nerovnováha Nadměrná 
nerovnováha

Žádná 
nerovnováha

Žádný 
hloubkový 
přezkum

Ekonomický ozdravný 
program

Rok 1

Hloubkový 
přezkum

Nerovnováha 39 5 7 0 1

Nadměrná nerovnováha 2 14 0 0 0

Žádná nerovnováha 0 0 0 9 0

Žádný 
hloubkový 
přezkum

Žádný hloubkový 
přezkum 3 0 3 39 0

Makroekonomický 
ozdravný program

2 2 0 0 12

Nový členský stát v EU 0 1 0 0 0
Celkem 46 22 10 48 13
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ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA 

„AUDIT POSTUPU PŘI MAKROEKONOMICKÉ NEROVNOVÁZE“ 

SHRNUTÍ 

V. Postup při makroekonomické nerovnováze byl zaveden uprostřed hospodářské a finanční krize 

v letech 2008–2009 s cílem posílit makroekonomický dohled EU v oblastech, na které se 

nevztahuje Pakt o stabilitě a růstu.  

Události po finanční krizi v letech 2008–2009 zdůraznily nezbytnost posílení makroekonomického 

dohledu v aspektech nad rámec fiskální politiky. Makrofinanční a makrostrukturální aspekty, jež 

způsobují akumulaci nerovnováh, a to jak vnějších (např. velkých nerovnováh běžných účtů), tak 

vnitřních (nadměrné zadlužení nebo vytváření bublin na trhu nemovitostí), se ukázaly být 

rozhodujícími faktory spuštění krize platební bilance a dluhové krize a v některých případech 

potřeby finanční pomoci. 

Dohled v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze se snaží jak bránit akumulaci 

neudržitelných trendů nebo slabých míst, tak zajistit náležitou korekci stávajících nerovnováh. 

Postup při makroekonomické nerovnováze byl zaveden v době, kdy řada členských států již 

procházela procesem uvolnění stávajících nerovnováh. Účelem postupu při makroekonomické 

nerovnováze během prvních let jeho provádění proto bylo zejména sledování nápravy nerovnováh 

a vydávání doporučení s cílem přizpůsobit politické rámce tak, aby korekce byla účinná 

a dlouhodobá při současném omezení sociálních nákladů. Dohled v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze se vztahoval na širokou škálu oblastí politiky a byl posílen větším 

ekonomickým dohledem EU. Doporučení v rámci preventivní složky Paktu o stabilitě a růstu, 

strategie Evropa 2020, hlavních směrů hospodářských politik, hlavních zásad politiky 

zaměstnanosti a postupu při makroekonomické nerovnováze byla integrována do jediného souboru 

doporučení Rady pro jednotlivé země a sladěna do společného evropského semestru.  

Přes převážně nápravné cíle dohledu v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze nebyl 

během prvních let jeho provádění nikdy zahájen postup při nadměrné nerovnováze. U zemí, 

u kterých byly zjištěny nadměrné nerovnováhy, se Komise nejprve zaměřila na zvýšení politických 

závazků v souladu se zjištěnými problémy, spíše než aby doporučila Radě bezprostřední zahájení 

postupu při nadměrné nerovnováze. Komise za tímto účelem vydala podrobnější a časově 

vymezená doporučení pro jednotlivé země a zavedla intenzivní proces specifického sledování 

politických opatření při zachování možnosti zahájit v pozdější fázi postup při nadměrné 

nerovnováze.  

Jak bylo uvedeno ve sdělení o přezkumu postupu při makroekonomické nerovnováze za rok 2014, 

zkušenosti s prvními lety uplatňování naznačují, že postup pomohl zvýšit povědomí o problémech 

a vytvořil základ pro konsenzus ohledně politických opatření. Uplatňování postupu při 

makroekonomické nerovnováze bylo předmětem postupného učení se a zpětné vazby a bylo 

posilováno trvalým dialogem mezi Komisí a Radou, s konvergencí ke stabilnějším postupům. 

Poznatky rovněž ukazují, že dohled v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze byl spojen 

s větším pokrokem provádění politických doporučení, navzdory tomu, že politická opatření nebyla 

v mnoha případech dostatečná k zajištění uspokojivého pokroku z hlediska řešení souvisejících 

problémů. Přezkum za rok 2014 zdůraznil nezbytnost posílení transparentnosti a zlepšení 

komunikace o provádění postupu při makroekonomické nerovnováze.  
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Účinné provádění postupu při makroekonomické nerovnováze je jednou z priorit Komise, jak je 

uvedeno ve zprávě Jeana Clauda Junckera vypracované v úzké spolupráci s Donaldem Tuskem, 

Jeroenem Dijsselbloemem, Mariem Draghim a Martinem Schulzem v červnu 2015 pod názvem 

„Dokončení evropské hospodářské a měnové unie“ a ve sdělení Komise z října 2015 „o krocích 

k dokončení hospodářské a měnové unie“
1. Účinný postup při makroekonomické nerovnováze bude 

vyžadovat především transparentní a stabilní rámec, ve kterém je jasně komunikováno odůvodnění, 

na němž se zakládají rozhodnutí přijímaná v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze. 

Návazná opatření po zjištění nadměrných nerovnováh by měla znamenat přiměřenou aktivaci 

dohledu s cílem zajistit dostatečně silná politická opatření v souladu s problémy. Pro lepší 

zohlednění vlivu na eurozónu v případě aktivace postupu při makroekonomické nerovnováze byly 

úvahy týkající se eurozóny lépe integrovány do analýzy a doporučení Komise. 

Na počátku roku 2016 zveřejnila Komise přehled postupu při makroekonomické nerovnováze
2. 

Tento přehled uvádí důvody postupu při makroekonomické nerovnováze, nastiňuje právní 

a procedurální aspekty postupu, projednává zásady, kritéria a analytické rámce používané při 

provádění postupu a přezkoumává uplatňování postupu v praxi. Přehled postupu při 

makroekonomické nerovnováze tím představuje souhrn příslušných informací, které pomáhají 

pochopit, co je postup při makroekonomické nerovnováze, jak funguje a jak se od jeho zavedení 

vyvinulo jeho uplatňování. Cílem tohoto dokumentu je přispět k transparentnímu provádění postupu 

při makroekonomické nerovnováze v souladu se sdělením z roku 2014 o přezkumu postupu při 

makroekonomické nerovnováze a se sdělením Komise z října 2015 „o krocích k dokončení 

hospodářské a měnové unie“. Dalším krokem směřujícím k vyšší transparentnosti byla praxe shrnutí 

zjištění hloubkových přezkumů do určených vzorů pro hodnocení postupu při makroekonomické 

nerovnováze v hloubkových přezkumech od roku 2016.  

VI. Poznatky obecně naznačují, že země pod dohledem v rámci postupu při makroekonomické 

nerovnováze obdržely více doporučení pro jednotlivé země a dosáhly vyšší míry plnění ve srovnání 

s doporučeními pro jednotlivé země nespojenými s postupem při makroekonomické nerovnováze. 

Průzkum prováděný Evropským účetním dvorem mezi členy Výboru pro hospodářskou politiku 

ukazuje, že pouze zhruba 10 % dotazovaných členů považuje postup při makroekonomické 

nerovnováze za neúčinný. Od členských států se v každém případě očekává, že všechna doporučení 

pro jednotlivé země, relevantní i nerelevantní z hlediska postupu při makroekonomické 

nerovnováze, realizují. 

Komise zastává názor, že návrh doporučení pro jednotlivé země relevantních z hlediska postupu při 

makroekonomické nerovnováze byl v souladu s cílem řešit zjištěné nerovnováhy, a to je též sdílený 

názor členů, kteří reagovali na dotazník Evropského účetního dvora, přestože existuje prostor pro 

zlepšení komunikace. 

Doporučení pro jednotlivé země ohledně veřejných financí v rámci Paktu o stabilitě a růstu byla 

označena jako relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze v případě zemí, 

                                                       

1  COM(2015) 600 final ze dne 21. října 2015 „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropské centrální bance 

o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie“. 

2  „Postup při makroekonomické nerovnováze – důvody, proces, aplikace: přehled“ (Evropská komise, 2016). 
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kde je vysoké veřejné zadlužení prvkem, který přispívá ke zjištění nerovnováh, nebo kde snížení 

fiskálních deficitů přispívá k nápravě vysokých schodků běžného účtu určených jako součást 

nerovnováh. Ve členských státech, které mají přebytky běžného účtu, analyzovaly hloubkové 

přezkumy provázanosti mezi počtem fiskálních opatření a vnější pozicí. U těchto zemí byla řada 

opatření fiskální povahy vyplývajících z doporučení pro jednotlivé země, která mohou přispět 

k řešení vysokých přebytků, označena jako relevantní z hlediska postupu při makroekonomické 

nerovnováze. 

Prohlášení, že existují nesrovnalosti mezi doporučeními pro jednotlivé země relevantními z hlediska 

postupu při makroekonomické nerovnováze a doporučeními pro eurozónu, vyplývá ze skutečnosti, 

že potřeba souladu mezi doporučeními pro eurozónu a doporučeními pro jednotlivé země 

relevantními z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze platí pouze pro země, které 

obdrží zároveň doporučení pro jednotlivé země, jež jsou relevantní z hlediska postupu při 

makroekonomické nerovnováze, a pro které existuje relevantní doporučení pro eurozónu. Některá 

doporučení pro eurozónu nejsou relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze, 

neboť jejich záběr je širší. Některé země neobdrží doporučení související s postupem při 

makroekonomické nerovnováze, neboť nejsou pod dohledem v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze. Některé země neobdrží doporučení pro jednotlivé země 

vyplývající z doporučení pro eurozónu, protože nemají žádné relevantní problémy nebo nemají 

žádnou potřebu provádět specifické politiky či existují omezení, která odůvodňují neobdržení 

doporučení pro jednotlivé země. 

VII. Integrace hloubkových přezkumů do zpráv o zemi umožnila omezit duplikace a nebyla jí 

dotčena jasnost hodnocení hloubkového přezkumu. To podpořilo větší interakci s členskými státy 

a příslušnými zúčastněnými stranami a posílilo chápání a odpovědnost za problémy a úsilí 

o nápravu.  

Hloubkové přezkumy uvádí poznatky a argumenty, z nichž vychází rozhodnutí o kategorizaci 

nerovnováh v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze. Závěry hloubkového přezkumu 

nejsou uváděny v hloubkových přezkumech samotných, ale ve sdělení Komise, které je k nim 

přiloženo. To je opodstatněné, neboť závěry hloubkových přezkumů musí podle nařízení zohlednit 

obecné souvislosti, systémové aspekty a vzájemné závislosti mezi zeměmi, a proto musí být 

založeny na celkovém výkladu souboru hloubkového přezkumu.  

Komise nesdílí názor, že rozhodovací postup oslabil postup při makroekonomické nerovnováze. 

Komise (ve smyslu sbor komisařů a útvary Komise) jedná při přijímání rozhodnutí v rámci postupu 

při makroekonomické nerovnováze jako celek a nařízení stanoví požadavky pro Komisi jako celek.  

Pro rozhodnutí v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze obdrží komisaři (stejně jako pro 

jiná rozhodnutí) přímé doporučení od útvarů, za které zodpovídají, a nepřímo od jiných útvarů 

Komise prostřednictvím ostatních komisařů a příslušných kabinetů. Sbor může uplatnit svoji výsadu 

neřídit se doporučením útvarů, neboť není právně zavázán řídit se jím, a není povinen poskytnout 

odůvodnění, když tak neučiní.  

VIII. Komise není zavázána doporučit zahájení postupu při nadměrné nerovnováze u členských 

států, ve kterých jsou zjištěny nadměrné nerovnováhy.  

IX. Srovnávací přehled by měl být založen na proměnných vysoce kvalitních údajů. Z toho důvodu 

se nepoužívají prognózy a předběžné údaje. 
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Mnoho proměnných, jejichž chování je zvláště nestabilní, je ve srovnávacím přehledu zprávy 

mechanismu varování zprůměrováno za tři roky, aby neodráželo převážně dočasný vývoj. 

Zpráva mechanismu varování poskytuje výchozí bod pro posouzení vývoje proměnných, jež je 

v kontextu postupu při makroekonomické nerovnováze, jmenovitě při hloubkovém přezkumu, 

záhodno pečlivě sledovat. Zpráva mechanismu varování není koncipována jako systém včasného 

varování, což je v souladu se skutečností, že ukazatele zprávy mechanismu varování nevycházejí z 

nejnovějších předběžných údajů nebo prognóz. 

a) Viz níže uvedené odpovědi Komise k závěrům a doporučením. 

ÚVOD 

4. Právní rámec postupu při makroekonomické nerovnováze tvoří nařízení (EU) 1176/2011 

o „prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy“ a nařízení (EU) 1174/2011 

o „donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně,“ jež 

byla přijata podle ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva“ nebo 

„SFEU“) zabývajících se koordinací hospodářské politiky (články 121 a 136 SFEU). Nařízení (EU) 

1176/2011 popisuje postup, zatímco nařízení (EU) 1174/2011 uvádí podrobnosti o donucovacím 

mechanismu založeném na peněžitých sankcích platných pouze pro členské státy eurozóny.  

8. Cílem postupu při makroekonomické nerovnováze je posílení správy ekonomických záležitostí 

EU v oblasti makrofinanční stability a její rozšíření nad rámec rozpočtového dohledu, aby 

zahrnovala rámec předcházející nadměrným makroekonomickým nerovnováhám a pomáhající 

postiženým členským státům přijmout nápravná opatření dříve, než předmětné odchylky zakoření.  

Hlavní důvody mandátu pro nadnárodní dohled vycházejí ze skutečnosti, že makroekonomické 

nerovnováhy v jednom členském státě jsou relevantní rovněž pro ostatní členské státy. To je dáno 

nejen skutečností, že ve vysoce integrovaných hospodářských oblastech má hospodářský vývoj 

v jednom členském státě dopady na ostatní země, ale rovněž skutečností, že nejsou-li řešeny, 

mohou makroekonomické nerovnováhy narušit řádné fungování měnové unie a orgánů Unie a jejích 

společných politik, jako je jednotný trh. V rámci postupu při makroekonomické nerovnováze jsou 

tak nerovnováhy vyhodnocovány nejen z vnitrostátní perspektivy, ale také z hlediska důsledků pro 

eurozónu a Unii, jak vyžaduje nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze. 

10. V případě Paktu o stabilitě a růstu je cílem preventivní složky přijímat opatření, aby se zabránilo 

porušení „maastrichtských“ fiskálních prahových hodnot, zatímco cílem nápravné složky je 

zajištění rychlé nápravy, jakmile dojde k porušení a je zjištěn nadměrný schodek. Preventivní 

složka proto přesahuje hranice požadavků na celkový schodek a zadlužení státního rozpočtu. 

Sankce pro vymáhání nápravné složky Paktu o stabilitě a růstu se předpokládají v případě členských 

států eurozóny, dochází-li k opakovanému porušení požadavků podle postupu. 

V případě postupu při makroekonomické nerovnováze je cílem preventivních i nápravných opatření 

prevence a náprava nerovnováh. Nápravná opatření řeší nerovnováhy vyšší závažnosti a jejich 

vymáhání může v případě opakovaného porušení požadavků podle postupu pro členské státy 

eurozóny využívat sankcí. 

Nařízení (EU) 1176/2011 a preventivní složka Paktu o stabilitě a růstu sdílí stejný právní základ ve 

Smlouvě (články 121 a 136 SFEU). Pro nápravnou složku Paktu o stabilitě a růstu je právním 

základem ve Smlouvě článek 126 SFEU.  
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Strategie Evropa 2020 není postupem dohledu srovnatelným s postupem při makroekonomické 

nerovnováze nebo Paktem o stabilitě a růstu. Jde o strategii skládající se z opatření, cílů 

a integrovaného využívání postupů dohledu EU. Kromě Paktu o stabilitě a růstu a postupu při 

makroekonomické nerovnováze se dohled provádí v rámci hlavních směrů hospodářských politik 

(na základě článku 121 SFEU, právního základu sdíleného s postupem při makroekonomické 

nerovnováze) a hlavních zásad politiky zaměstnanosti (na základě článku 148 SFEU). 

PŘIPOMÍNKY 

29. Klasifikace nerovnováh se vyznačuje určitým stupněm stability, neboť může trvat několik let, 

než se nerovnováhy napraví, zejména (ne však výhradně) ty, které zahrnují vysoké míry zadlužení.  

33. Citovaný dokument Parlamentu (Provádění postupu při makroekonomické nerovnováze – 

aktuální stav (červen 2017) - PE 497.739) neoznamuje celkové negativní hodnocení provádění 

doporučení pro jednotlivé země souvisejících s postupem při makroekonomické nerovnováze od 

roku 2012 ani nedospěl k závěru, že toto provádění bylo dlouhodobě nedostatečné. V dokumentu se 

ohledně provádění doporučení pro jednotlivé země souvisejících s postupem při makroekonomické 

nerovnováze nalézá tato formulace: „The level of recommendations not implemented at all or very 

limitedly is increasing since 2014“ (Míra zcela neprovedených nebo velmi omezeně provedených 

doporučení od roku 2014 roste). 

Obrázek 4 znázorňuje, že v letech 2013, 2015 a 2016 přesahoval podíl „plného provádění nebo 

výrazného pokroku“ a „určitého pokroku“ 50 %.  

Není jasné, jaká referenční hodnota nebo předpoklad podporuje toto tvrzení. Možnou referenční 

hodnotou by mohlo být plnění doporučení pro jednotlivé země nesouvisejících s postupem při 

makroekonomické nerovnováze. Z dostupných poznatků vyplývá, že provádění doporučení pro 

jednotlivé země bylo obecně silnější u doporučení pro jednotlivé země souvisejících s postupem při 

makroekonomické nerovnováze (viz např. přehled postupu při makroekonomické nerovnováze).  

Jinou možnou referenční hodnotou by mohlo být vnímání v členských státech, jak účinná jsou 

doporučení pro jednotlivé země pro vyvolání politických opatření. Dotazník připravený Evropským 

účetním dvorem a adresovaný členům Výboru pro hospodářskou politiku ukazuje, že se pouze 

zhruba 10 % respondentů domnívá, že dohled v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze 

je neúčinný. 

Členské státy podléhající postupu při makroekonomické nerovnováze obdržely rovněž obecně vyšší 

počet doporučení pro jednotlivé země ve srovnání s ostatními členskými státy.  

34. Viz odpověď Komise na bod VI. 

35. Pokud jde o nadpis nad bodem 35, Komise zdůrazňuje, že vazba mezi doporučeními pro 

jednotlivé země postupu při makroekonomické nerovnováze a nerovnováhami je zajištěna. Viz 

odpovědi Komise k tomuto bodu, bodu VI a rámečku 1.  

Každé doporučení pro jednotlivé země obsahuje řadu doporučení včetně doporučení, jejichž účelem 

je řešení nerovnováh. V závislosti na skutečném složení doporučení pro jednotlivé země z hlediska 

konkrétních doporučených opatření uvádí body odůvodnění v právním dokumentu oznamujícím 

doporučení pro jednotlivé země, která doporučení pro jednotlivé země jsou relevantní z hlediska 

postupu při makroekonomické nerovnováze. Podle zavedené praxe jsou doporučení pro jednotlivé 

země označená jako relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze ta 
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doporučení, která zahrnují jakýkoli počet opatření konkrétně určených k nápravě nerovnováh 

zjištěných u zemí pod dohledem v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze. Poté, co 

postup při makroekonomické nerovnováze vstoupil v platnost, bylo praxí Komise a Rady 

upozorňovat na to, která doporučení pro jednotlivé země jsou plně nebo částečně relevantní pro 

postup při makroekonomické nerovnováze, v bodech odůvodnění uvádějících doporučení pro 

jednotlivé země. 

V některých případech lze nerovnováhy řešit pomocí široké škály politik. Zlepšení 

konkurenceschopnosti může například vyžadovat politiky zaměřené na zlepšení produktivity práce, 

na zefektivnění výroby energie a na snížení nákladů na energii, na zabránění nadměrnému růstu 

nákladů práce atd. Proto se může stát, že doporučení pro jednotlivé země týkající se například 

odborné přípravy, energie nebo tvorby mezd jsou všechna označena jako relevantní z hlediska 

postupu při makroekonomické nerovnováze, přestože mají důležitou úlohu sama o sobě, nad rámec 

řešení problémů souvisejících s postupem při makroekonomické nerovnováze, a to z důvodu přímé 

nebo nepřímé vazby na související problém postupu při makroekonomické nerovnováze, jež se 

vždy nemusí zdát jednoznačná.  

Již v roce 2016 celkově pouze zhruba 10 % dotazovaných členů Výboru pro hospodářskou politiku 

považovalo za nejasné, která doporučení pro jednotlivé země souvisejí s postupem při 

makroekonomické nerovnováze, zatímco ostatním 90 % se tato skutečnost jevila vždy jako jasná 

nebo jako poměrně jasná. 

37. Příklady v rámečku 1 nepodporují dostatečně tuto připomínku z níže uvedených důvodů: 

Rámeček 1  

První odrážka: Ohledně doporučení pro Francii: Prvky, jako jsou učňovská příprava a odborná 

příprava, lze považovat za faktory mající úlohu při tvorbě dovedností pracovní síly, což přispívá ke 

konkurenceschopnosti, výzvě pro Francii související s postupem při makroekonomické 

nerovnováze.  

Druhá odrážka: Ohledně doporučení pro Slovinsko: Tlak, který stárnutí obyvatelstva vytváří na 

udržitelnost slovinského důchodového systému a systému dlouhodobé péče, je zmíněn ve shrnutí 

zprávy o zemi. 

Třetí odrážka: Ohledně doporučení pro Bulharsko: Neklid v bulharském bankovním sektoru v létě 

roku 2014 a následná podpora z veřejného rozpočtu byly příčinou prudkého zhoršení fiskální 

situace v roce 2014. V roce 2015 existovalo jasné riziko, že budou nutná další opatření na podporu 

sektoru. Souvislost mezi situací fiskálního a finančního sektoru, jakož i vážné finanční potíže vlády 

byly vysvětleny v kapitole 1 zprávy o zemi za rok 2015 (strany 8–9), kde lze rovněž nalézt křížový 

odkaz na oddíl hloubkového přezkumu (kapitola 2, body 2.1 a 2.2).  

Režim měnového výboru v Bulharsku činí ve skutečnosti vládu jeho jediným půjčovatelem poslední 

instance. Všechny náklady za likviditu a kapitálové rezervy bankovního sektoru včetně systému 

pojištění vkladů, tak musela nést vláda. To činí fiskální doporučení rovněž vysoce relevantním pro 

makrofinanční stabilitu a postup při makroekonomické nerovnováze.  

Bulharské orgány též uznaly rizika pro makrofinanční stabilitu. V roce 2016 si vláda vypůjčila další 

finanční prostředky a zahrnula do rozpočtu rezervy na mimořádné půjčky pro případ, že by finanční 

sektor potřeboval podporu. To jasně ukazuje jejich uznání souvisejících rizik a souhlas s relevancí 

pro makrofinanční stabilitu.  
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Ze všech těchto důvodů byla doporučení pro jednotlivé země č. 1 v roce 2015 a 2016 považována 

za relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze. 

Čtvrtá odrážka: Ohledně doporučení pro Španělsko: 17. bod odůvodnění zmíněného doporučení na 

rok 2016 uvádí, že „Vysoce decentralizované prostředí [španělské správy] si žádá intenzivnější 

koordinaci mezi různými orgány veřejné správy s cílem snížit náklady a omezit administrativní 

zátěž podniků i domácností.“ Zpráva o zemi dále vysvětluje, že efektivnější veřejná správa může 

přispět ke zdravým veřejným financím, čímž se řeší nerovnováha vysokého zadlužení, a ke snížení 

administrativní zátěže podniků, čímž se zlepší konkurenceschopnost a (souhrnná) produktivita 

(faktorů) (s. 78).  

Pokud jde o doporučení na rok 2015: Reforma sektoru spořitelen je uvedena ve zprávě o dohledu po 

ukončení programu (s. 17–20) z jara roku 2015.  

V případě Španělska bylo sledování postupu při makroekonomické nerovnováze prováděno rovněž 

v koordinaci s dohledem po ukončení programu, zejména pokud jde o finanční sektor. To je další 

důvod, proč nejsou doporučení omezena na otázky obsažené v hloubkových přezkumech; např. 

otázky obsažené rovněž ve zprávě o dohledu po ukončení programu (viz Occasional Paper 193, 

květen 2014, kapitola 4 ohledně reformy finančního sektoru).  

38. Je-li část doporučení pro jednotlivé země relevantní pro postup při makroekonomické 

nerovnováze, je jako relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze označeno 

celé doporučení. To je obezřetnostní kritérium přijaté z důvodu své objektivity. Sledování 

a posouzení souladu se však vztahuje pouze na část relevantní z hlediska postupu při 

makroekonomické nerovnováze a to bylo uplatňováno konzistentně. 

39. Snížení počtu doporučení pro jednotlivé země odráží rovněž vývoj nerovnováh a to, co znamená 

tento vývoj pro potřebu politických opatření. 

Počet doporučení pro jednotlivé země postupu při makroekonomické nerovnováze se v porovnání 

s doporučeními pro jednotlivé země nesouvisejícími s postupem při makroekonomické nerovnováze 

mírně snížil. Viz číselné údaje za roky 2015 a 2016 v posledních řádcích tabulky 1. 

41. Viz rovněž odpověď Komise k bodu 35. 

42. Přestože oddíl „Policy challenges“ (Výzvy politiky) nebyl zařazen, zahrnování souhrnného 

přehledu postupu při makroekonomické nerovnováze do zprávy o zemi od roku 2016 vytvořilo 

vazbu mezi aktuálním stavem nápravy nerovnováh, pokrokem politiky a nedostatky v politice. 

43. Od sdělení z října 2015 byl učiněn důležitý krok spočívající v zahrnování souhrnného přehledu 

postupu při makroekonomické nerovnováze do zpráv o zemích počínaje rokem 2016. 

44. Komise systematicky nevyčísluje dopady doporučení pro jednotlivé země z celé řady důvodů, 

zejména z těchto:  

 Účinky opatření závisí rovněž na konkrétním způsobu, který členské státy pro provádění 

a splnění doporučení zvolí, neboť doporučení pro jednotlivé země ponechávají členským státům 

prostor k volnému uvážení jak postupovat, aby byla splněna. 

 Souvislost mezi politickými nástroji a nerovnováhami může být ovlivněna různými faktory, 

takže pro tvůrce politik nemusí být vždy snadné mít výsledky pod kontrolou. 
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 Vyčerpávající předběžná posuzování dopadů podléhají velké nejistotě a závisí na předpokladech 

týkajících se mimo jiné změn chování ostatních aktérů a zúčastněných stran. Ze stejného důvodu 

nejsou systematicky podkládána vyčíslením doporučení jiných srovnatelných mezinárodních 

institucí.  

 Některá doporučení pro jednotlivé země nejsou pro vyčíslení vhodná, jelikož je v dostupných 

modelech nelze modelovat jako změnu parametrů (například reformy zlepšující správu věcí 

veřejných). Úplné posouzení souboru doporučení pro jednotlivé země by tudíž bylo spojeno s 

rizikem neúplnosti nebo nevyváženosti, neboť by nemohla být zahrnuta všechna doporučení, ale 

pouze dílčí soubor těch, která jsou vhodná pro vyčíslení. 

Některá vyčíslení možných opatření byla nicméně předložena pro konkrétní případy a cílem 

Komise je provádět tato vyčíslení, kdykoli je to možné. 

46. Je důležité zohlednit, že neexistuje žádný rozpor mezi rozpočtovými doporučeními a ostatními 

doporučeními, která mají fiskální dopad, jelikož rozpočtová doporučení nejsou formulována 

takovým způsobem, aby vylučovala změnu skladby výdajů nebo příjmů v souladu s jinými 

doporučeními. 

48. Existují doporučení pro eurozónu, která se týkají oblastí, jež jsou mimo záběr postupu při 

makroekonomické nerovnováze. Ne všechny členské státy dostávají doporučení pro jednotlivé 

země relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze. Ne všechny členské státy 

jsou přímo dotčeny konkrétním doporučením pro eurozónu, neboť zjištěné problémy nejsou všemi 

členskými státy eurozóny sdíleny stejně. Potřeba zachování souladu mezi doporučeními pro 

eurozónu a doporučeními pro jednotlivé země postupu při makroekonomické nerovnováze platí 

pouze pro členské státy, jichž se týká doporučení pro eurozónu relevantní pro otázky postupu při 

makroekonomické nerovnováze a zároveň obdrží ve stejné oblasti doporučení pro jednotlivé země 

související s postupem při makroekonomické nerovnováze.  

49. Postup při makroekonomické nerovnováze nelze použít k poskytování fiskálních doporučení 

erga omnes. Podle nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze lze doporučení související 

s postupem při makroekonomické nerovnováze vydat pouze členským státům, ve kterých jsou 

zjištěny nerovnováhy. Doporučení související s postupem při makroekonomické nerovnováze 

mohou zahrnovat fiskální opatření, jsou-li relevantní pro cíl řešení nerovnováh zjištěných 

v dotyčném členském státě. 

50. Tyto připomínky nejsou relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze. 

51. Vhodnost časového harmonogramu lze posuzovat pouze s ohledem na přesné požadavky 

doporučení pro jednotlivé země. Je také nutné náležitě zvážit možnou naléhavost akce ke splnění 

doporučení pro jednotlivé země postupu při makroekonomické nerovnováze. 

Znění a zaměření doporučení pro jednotlivé země se může změnit z roku na rok, aby byl zohledněn 

nejnovější vývoj v otázkách, které jsou nadále relevantní pro makroekonomickou stabilitu. Ukazuje 

se také, že někdy byla opatření provedena, ale nikoli způsobem dostačujícím pro řešení dané 

nerovnováhy.  

54. Pokud jde o nadpis nad bodem 54, Komise zdůrazňuje, že systém kategorizace zůstává 

v posledních několika letech stabilní. Viz odpověď Komise na bod 55. 
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55. Systém šesti kategorií zůstává mezi roky 2013 a 2015 stabilní; rozdíl ve znění mezi roky 2013 

a 2014 se týkal pouze skutečnosti, že praxe specifického sledování zavedená v roce 2013 krátce po 

závěrech hloubkového přezkumu a neprodleně uplatňovaná byla od roku 2014 uváděna 

v kategorizaci nerovnováh.  

56. Zjištění nadměrných nerovnováh se neshoduje se zahájením postupu při nadměrné nerovnováze.  

Rámeček 3  

V ustanovení čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) 1176/2011 se uvádí, že „podrobná pravidla pro odhalování 

makroekonomické nerovnováhy v Unii, jakož i pro prevenci a nápravu nadměrné 

makroekonomické nerovnováhy“. Jak ujasňuje 9. bod odůvodnění nařízení, zvláštní pravidla 

zřízená pro tento účel jsou stanovena, aby doplnila „postup mnohostranného dohledu uvedený 

v čl. 121 odst. 3 a 4 Smlouvy o fungování EU“.  

Vzhledem k účelu nařízení není na Parlamentu a Radě, jako spoluzákonodárcích přijímajících 

sekundární právní předpisy ve formě nařízení, aby Komisi odebraly prostor k volnému uvážení, 

kterým disponuje podle primárního práva ve formě čl. 121 odst. 4 SFEU.  

Ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 1176/2011 nezavádí novou pravomoc či postup. Definuje 

podmínky, za kterých má být stávající pravomoc založená na Smlouvě (čl. 121 odst. 4 SFEU neboli 

postup mnohostranného dohledu) vykonávána v konkrétním rámci postupu při makroekonomické 

nerovnováze. Komise proto není zavázána zahájit postup, jakmile vzniknou určité okolnosti, neboť 

podle čl. 121 odst. 4 SFEU zůstává nedotčen monopol iniciativy Komise, který Smlouvy jinak 

zaručují. Komise si zachovává svůj prostor k volnému uvážení, zda postup zahájit nebo nezahájit. 

Sekundární právní akt nemohl Komisi zbavit této diskreční pravomoci, jak je koncipována 

Smlouvami. 22. bod odůvodnění nařízení (EU) 1176/2011, který uvádí, že „pokud je zjištěna vážná 

makroekonomická nerovnováha, (…) měl by být zahájen postup při nadměrné nerovnováze (…)“, 

je třeba vykládat v této souvislosti. Neukládá Komisi povinnost předložit doporučení, ale vyjadřuje 

politické desideratum spoluzákonodárce činit věci určitým způsobem. 

58. Závěry hloubkového přezkumu obsahuje sdělení z těchto důvodů: 

Za prvé, musí být zajištěn soulad klasifikace napříč různými členskými státy, což znamená, že 

hloubkový přezkum nelze vykládat izolovaně.  

Za druhé, kategorizace postupu při makroekonomické nerovnováze musí zohlednit systémové 

aspekty včetně přelévání a celkových souvislostí (viz čl. 5 odst. 2 nařízení 1176/2011 a přehled 

postupu při makroekonomické nerovnováze, strana 48). Takové hodnocení je založeno na výkladu 

celého souboru hloubkových přezkumů a na relevantních informacích. 

Za třetí, čl. 5 odst. 2 nařízení 1176/2011 má zahrnovat prvky výslovně stanovené v první větě 

ustanovení, avšak neomezuje se jen na ně. Komise musí zohlednit řadu dalších faktorů, jež jsou 

rovněž stanoveny v čl. 5 odst. 2 (hospodářský vývoj v Unii a v eurozóně; původ nerovnováh; 

převládající hospodářské okolnosti; doporučení či výzvy Rady v rámci Paktu o stabilitě a růstu 

a evropského semestru; politické záměry členského státu, který je předmětem přezkumu). Volba 

spoluzákonodárců použít v první větě anglického znění čl. 5 odst. 2 slovo „include“ (součástí ... je) 

(oproti například „consist of“ (skládá se z)) navíc ukazuje, že Komisi je dovoleno zvážit jiné prvky. 

Neexistuje požadavek, aby posouzení nerovnováh v určitém okamžiku zohledňovalo pouze 

informace zahrnuté do nejnověji vypracovaného hloubkového přezkumu, neboť relevantní 
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informace by mohly obsahovat jiné veřejné dokumenty (např. předchozí vydání hloubkového 

přezkumu, zpráva mechanismu varování, prognózy). 

a) v případě Bulharska existoval preventivní aspekt těchto kategorizací s ohledem na čl. 2 odst. 1 

nařízení 1176/2011: „(…) vývoji, který nepříznivě ovlivňuje, nebo má potenciál nepříznivě ovlivnit 

řádné fungování hospodářství členského státu (…)“ (naše kurzíva). Jsou-li přijata (určitá) opatření 

s cílem řešit doporučení Komise, je přirozeným a dobrým výsledkem, že se riziko, na které Komise 

poukázala, neprojevilo, což přesně ukazuje, jak preventivní procesy fungují. 

Neobnovení důvěry v bankovní systém a neomezení výběru vkladů v červnu 2014 by zhoršilo krizi 

likvidity a mohlo vyvolat riziko jejího vyústění v krizi solventnosti. Neodhalení významných 

problémů ve čtvrté největší bance země kontrolním orgánem poukázalo na nedostatky v postupech 

dohledu nad finančním sektorem a v dohledu nad rizikem koncentrace. Zatímco bezprostřední 

rizika v roce 2015 pominula, příčiny nebyly v době zveřejnění hloubkového přezkumu ještě řešeny. 

Kategorizace „nadměrné nerovnováhy“ byla považována za nezbytnou, aby byly orgány podníceny 

k rozhodným opatřením, jež by řešila příčiny problémů a minimalizovala možnost nového vzniku 

takových situací v budoucnosti. 

Zhoršení celkové makrofinanční stability je rovněž doloženo prudce zvýšeným schodkem veřejných 

financí v důsledku vládní podpory finančního sektoru a ještě prudším zvýšením veřejného dluhu za 

účelem zajištění financování pro možná další opatření ve finančním sektoru. Následná snížení 

úvěrového ratingu, obvykle spojená s vyššími náklady na financování, byla dalším potvrzením 

významných slabých míst a rizik. 

Ke stejnému závěru dospěl Mezinárodní měnový fond (čl. IV hodnotící zpráva): Krach komerční 

banky Korporativna Targovska Banka (KTB) loni v létě odhalil nedostatky v bulharském dohledu 

a rámcích pro krizové řízení, přičemž rovněž zdůraznil souvislost mezi finančními a fiskálními 

riziky pod měnovým výborem. Pro zlepšení dohledu nad finančním sektorem a zajištění důvěry 

v bankovní systém jsou nutná rozhodná opatření. 

b) Francie byla v postupu při makroekonomické nerovnováze překlasifikována o úroveň výše v roce 

2015 vzhledem k nedostatečným politickým opatřením. Jak je uvedeno v hloubkovém přezkumu, 

zvýšilo to rizika, jež vyplývají ze zhoršení konkurenceschopnosti v oblasti nákladů i v jiných 

oblastech v kombinaci s chabou ziskovostí podniků a z vysokého a rostoucího zadlužení Francie v 

kontextu nízkého hospodářského růstu a nízké inflace. 

Systémové riziko pro eurozónu bylo dalším faktorem vedoucím k překlasifikování na úroveň 

nadměrné nerovnováhy vzhledem k silnému obchodování a finančním propojením francouzského 

hospodářství s ostatními členskými státy.  

Celkově nebylo toto rozhodnutí založeno pouze na úvahách souvisejících s veřejnými financemi. 

Zahrnovalo spíše širší hodnocení hospodářské výkonnosti a vyhlídek země, přijatých politických 

opatření a rizik pro ostatní hospodářství eurozóny. 

c) Rizika se od března do listopadu 2016 jednoznačně nezvýšila, což činilo zbytečným přezkoumání 

hodnocení hloubkového přezkumu z března 2016, že Spojené království není postiženo 

nerovnováhami. 

60. Čas zveřejnění zastřešujícího sdělení nesouvisí se souladem kategorizace nerovnováh s obsahem 

hloubkových přezkumů. 
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61. Pokud jde o nadpis nad bodem 61, Komise zdůrazňuje, že rozhodovací postup Komise je 

založen na velkém objemu analytické a technické práce, kterou provádí její útvary. Sbor komisařů 

a útvary jednají jako celek. Analytická a technická práce je nedílnou součástí konečných 

rozhodnutí. To je potvrzeno skutečností, že se více než 70 % členských států domnívá, že 

klasifikace postupu při makroekonomické nerovnováze je buď „přesná“, nebo „poměrně přesná“ 

(viz obrázek f průzkumu EÚD v příloze VI).  

Na 94,7 % členských států se navíc domnívá, že celková kvalita zpráv o zemi/hloubkových 

přezkumů je alespoň na stejné úrovni jako technické zprávy zveřejňované jinými mezinárodními 

institucemi (Mezinárodní měnový fond, OECD atp.), zatímco 26,3 % je považuje za ještě lepší (viz 

obrázek u průzkumu EÚD v příloze VI). Nařízení stanoví požadavky pro Komisi jako celek 

a Komise je subjekt podrobený tomuto auditu.  

Sbor komisařů a útvary jednají jako celek. Komisaři obdrží (stejně jako pro jiná rozhodnutí) přímé 

doporučení od útvarů, za které zodpovídají, a nepřímo od jiných útvarů Komise prostřednictvím 

ostatních komisařů a příslušných kabinetů. Sbor si zachovává výsadu neřídit se doporučením 

útvarů, není právně zavázán řídit se jím a není povinen poskytnout odůvodnění.  

Sbor může navíc brát v úvahu i jiné prvky než jen doporučení útvarů ke konkrétní otázce, jež se 

mohou v některých případech stát dostupnými teprve po provedení analýz.  

Obecně skutečnost, že úsudek vykonávají také členové Evropské komise a nejen dotčené útvary, 

není nutně známkou toho, že postupy jsou zpolitizované, ale že komisaři a jejich kabinety přispívají 

k hodnocení podstaty a v některých případech doplňují hodnocení poskytnuté útvary.  

64. Komise to hodnotí jinak. Ve svém sdělení z října 2015 „o krocích k dokončení hospodářské 

a měnové unie“ Komise uvedla, že „Komise zajistí odpovídající návazná opatření reagující 

na zjištění nadměrných nerovnováh. To vyžaduje ekonomický úsudek a aktivní komunikaci 

s členskými státy tak, aby byly jejich specifické problémy řešeny a zajistila se akceptace reforem 

dotčenými státy. Komise uvedené kategorie stabilizuje, vyjasní kritéria, jimiž se řídí její 

rozhodování, a lépe vysvětlí souvislost mezi povahou nerovnováh a tím, jak jsou řešeny 

v doporučeních pro jednotlivé země. (…) Postup při nadměrné nerovnováze může být zahájen 

v případě nedostatečného odhodlání k reformám a nedostatečného reálného pokroku při provádění 

a bude se používat v případě vážných makroekonomických nerovnováh, které ohrožují řádné 

fungování hospodářské a měnové unie, jako byly ty, které vedly ke krizím. Komise rovněž vyzve 

k většímu zapojení Rady do specifického monitorování zemí s nadměrnými nerovnováhami, pro 

něž postup při nadměrné nerovnováze aktivován nebyl.
3
  

Od zveřejnění sdělení z října 2015 splnila Komise závazky, které v něm učinila. Provádění postupu 

při makroekonomické nerovnováze se stalo transparentnějším a členské státy jej vnímají pozitivně.  

Závažnost nerovnováh se ve většině členských států snížila, což ospravedlňuje neaktivaci postupu 

při nadměrné nerovnováze od sdělení z října 2015.  

                                                       

3  COM(2015) 600 final ze dne 21. října 2015 „Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropské centrální bance 

o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie“. 
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66. Rozhodovací postup Komise v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze plně 

respektuje vnitřní pravidla Komise. 

a) Tato připomínka se nezdá relevantní, neboť není specifická pro postup při makroekonomické 

nerovnováze a neexistuje žádný vztah mezi procesními záležitostmi uvedenými EÚD 

a opodstatněním konečných rozhodnutí. Kromě toho klasifikace zahrnují projednávání mezi 

různými komisaři a jejich kabinety po telefonu a prostřednictvím schůzek a jiných prostředků 

verbální komunikace. Naléhavost, politická citlivost a možná citlivost z tržního hlediska 

neodůvodňují podrobný písemný záznam každé diskuze mezi různými stranami o každém členském 

státě, u kterého byl prováděn hloubkový přezkum. 

Viz rovněž odpověď Komise k bodům 61–62. 

b) Pravidla postupu, která stanoví, že dokumenty by měly být rozesílány určitý počet dní před 

zasedáním sboru, by měla zajistit, že se členové Komise řádně připraví a zapojí se do rozhodování. 

Tato pravidla jsou zřízena výhradně v zájmu členů sboru. To znamená, že členové mohou upustit od 

dodržení lhůty, pokud se domnívají, že se mohou připravit v kratší době. To není neobvyklé 

a rozhodně to není v rozporu s vnitřními pravidly Komise. Pozdní předložení jakéhokoli dokumentu 

žádným způsobem neovlivnilo opodstatnění nebo platnost rozhodnutí.  

c) Kodifikovaná předběžná kritéria pro zahájení postupu při nadměrné nerovnováze by nebyla 

vhodná, neboť je potřebný úsudek, aby bylo zohledněno, že makroekonomické nerovnováhy jsou 

mnohostranné a složité jevy, jejichž forma se vyvíjí a jež se týkají celé řady oblastí a politických 

nástrojů. Proto je do mechanismů dohledu zahrnut kromě pravidel také prostor pro úsudek, a proto 

nařízení 1176/2011 nekodifikuje definici nerovnováhy ani nadměrné nerovnováhy. 

68. Sloučení analýz hloubkového přezkumu a jiných analýz pomohlo omezit duplikace, ke kterým 

by mohlo docházet mezi hloubkovým přezkumem a dokumenty útvarů Komise.  

Zkušenosti naznačují, že hloubkový přezkum zůstává v současném formátu odlišitelný (mimo jiné 

díky souhrnnému přehledu postupu při makroekonomické nerovnováze a souhrnné kapitole 

hloubkového přezkumu) a překrývání mezi částmi hloubkového přezkumu a ostatními částmi 

zprávy o zemi je odstraněno.  

Závěry Rady (ECOFIN) o hloubkových přezkumech a provádění doporučení pro jednotlivé země na 

rok 2016 uvítaly integrovanou analýzu a zdůraznily potřebu zachovat dobrou odlišitelnost a 

transparentnost analýzy hloubkového přezkumu ve zprávách o zemích.  

74. Jeden oddíl ve zprávě o zemi poskytuje celkové hodnocení spolu s aktuálním stavem a analýzou 

prevence a nápravy nerovnováh. Hloubková analýza se provádí v tematických oddílech a všechny 

prvky analýzy relevantní pro hloubkový přezkum jsou označeny.  

Průzkum prováděný EÚD mezi členy Výboru pro hospodářskou politiku ukazuje, že žádný 

z dotazovaných členů nepovažuje hloubkový přezkum/zprávu o zemi za úzkou co do záběru 

(obrázek r v příloze VI) ani hloubkový přezkum za příliš krátký (obrázek q v příloze VI). 

Optimální objem analýzy a prostor, který zaujímá v hloubkovém přezkumu/zprávě o zemi, je nutno 

posuzovat v souvislosti s kumulativní analýzou zveřejněnou například v předchozích hloubkových 

přezkumech/zprávách o zemi a v souvislosti se zbývajícími nedostatky. 

75. Viz odpověď Komise k bodu 68. 
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80. Hloubkové přezkumy musí být zaměřeny na nerovnováhy; u jiných zpráv o jednotlivých zemích 

tomu tak není. To zahrnuje odhalování nerovnováh a rovněž informování o nápravě nerovnováh, 

které již byly zjištěny dříve.  

82. Při analýzách přelévání se používají nejvyspělejší přístupy k modelování.  

Hloubkové přezkumy od roku 2015 systematicky analyzovaly přelévání směrem ven z velkých 

členských států eurozóny, neboť přelévání nabývá pravděpodobně většího rozsahu, vychází-li 

z velkých hospodářství. V příslušných případech se zahrnuje další analýza přelévání směrem 

dovnitř a přelévání směrem ven na základě skutečného nebo očekávaného vývoje, který s sebou 

může nést významné přeshraniční účinky.  

Je důležité uznat, že určitý typ přelévání (např. šíření nákazy prostřednictvím ztráty důvěry 

finančních trhů) lze modelovat pouze na základě předpokladů a domněnek a že má svá omezení. 

Ekonomická analýza předložená v hloubkových přezkumech je založena také na nejnovějších 

makroekonomických prognózách, které již od návrhu zohledňují obecné podmínky na trhu včetně 

možných vnitrostátních podmínek odrážejících nákazu zvnějšku. 

84. Viz odpověď Komise k bodu 82. 

85. Viz odpověď Komise k bodu 82. 

86. Fiskální politika je sledována v rámci Paktu o stabilitě a růstu. Vývoj veřejného dluhu je 

sledován rovněž v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze, v hloubkových přezkumech, 

a to též z hlediska budoucího vývoje. To zahrnuje země, kde je vysoké veřejné zadlužení prvkem, 

který přispívá ke zjištění nerovnováh, nebo kde snížení fiskálních deficitů přispívá k nápravě 

vysokých schodků běžného účtu určených jako součást nerovnováh. 

V řadě členských států s vysokým veřejným zadlužením byly analyzovány důsledky vyplývající ze 

zvýšeného rozpětí veřejného dluhu. 

Ve členských státech, které mají přebytky běžného účtu, analyzovaly hloubkové přezkumy 

provázanost mezi počtem fiskálních opatření a vnější pozicí. U těchto zemí byla řada doporučení 

pro jednotlivé země majících fiskální povahu, která mohou přispět k řešení vysokých přebytků, 

označena jako relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze. 

Rámeček 4  

Čtvrtý odstavec: Cyklicky očištěný běžný účet, tj. běžný účet očištěný od mezer výstupu 

v tuzemsku i v zahraničí, a tím odrážející pokles domácí poptávky ve Španělsku. Cyklicky očištěný 

běžný účet vypočítaný Komisí dosáhl v roce 2014 hodnoty –1,2 % HDP (obrázek z roku 2015) 

oproti –9,2 % HDP v roce 2008, což naznačuje, že zlepšení je z velké části nezávislé na cyklických 

pozicích (hloubkový přezkum/zpráva o zemi za rok 2015).  

Pátý odstavec: V případě Francie se na rozdíl od Německa klíčový zdroj rizik nerovnováh neodráží 

ve vnější pozici. Fiskální konsolidace je nicméně součástí analýz postupu při makroekonomické 

nerovnováze a Francii je jasně doporučeno, aby upevnila svou fiskální politiku rovněž jako 

prostředek k obnovení rovnováhy svého vnějšího sektoru.  

87. Rámeček 5 nepodporuje dostatečně tuto připomínku; viz odpovědi v rámečku 5. 
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Rámeček 5  

První šipka: Rozhodnutí Komise o statusu v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze pro 

rok 2013 byla předložena a vysvětlena v příslušném sdělení z dubna 2013: rizika vyplývající 

z politik v oblasti minimálních mezd jsou stručně zmíněna, ale nejsou mezi hlavními důvody (s. 9–

10).  

První odrážka: Elasticita poptávky po pracovní síle je parametr, jenž je stabilní v čase a není nutné 

jej odhadovat každý rok. Rozdíly ve výsledcích odráží rovněž rozdíly v předpokladech, jmenovitě 

žádný dopad na mzdy převyšující minimální mzdu v případě citovaného odkazu. 

Druhá odrážka: Minimální mzda je analyzována ve slovinském hloubkovém přezkumu pod 

nadpisem „Competitiveness and export performance” (Konkurenceschopnost a vývozní výkonnost), 

což objasňuje zaměření analýzy. Hloubkový přezkum uvádí „the minimum wage was pushed well 

above the basic wages negotiated in some sectoral collective agreements, even for tasks requiring 

medium education“ (minimální mzda byla vytlačena značně nad základní mzdy sjednané 

v některých odvětvových kolektivních smlouvách, a to i za úkoly, které vyžadují středoškolské 

vzdělání).  

Třetí odrážka: Analytická posouzení v hloubkových přezkumech jsou specifická pro určitou zemi. 

Podmínky ve Slovinsku v roce 2013 a v Bulharsku v roce 2016 nejsou úzce srovnatelné. 

Druhá šipka: Jiné mezinárodní instituce jako Mezinárodní měnový fond sdílí analýzu Komise 

ohledně poměrně slabšího postavení státem vlastněných bank, viz např. čl. IV závěrů ze dne 

17. ledna 2014. 

Třetí šipka: Analýza poukazuje na rozdíl v návratnosti aktiv mezi dvěma skupinami bank. Komise 

poté odvodila řadu důvodů, které mohly vést k danému výsledku. To je později ve zprávě doplněno 

analýzou statistiky kvality aktiv, z níž vyplývá, že banky vlastněné domácími subjekty vykazují 

vyšší kvalitu aktiv. 

90. Neexistují žádné jasné argumenty pro tvrzení, že nedošlo k žádnému zlepšení kvality analýzy ve 

zprávě mechanismu varování. Ve skutečnosti byla zpráva mechanismu varování postupně 

obohacena další analýzou a informacemi. 

Téměř 90 % členů Výboru pro hospodářskou politiku považovalo analýzu zprávy mechanismu 

varování za účinnou pro určení členských států, které mohou být postiženy makroekonomickými 

nerovnováhami (odpovědi na otázku b průzkumu mezi členy Výboru pro hospodářskou politiku 

zahrnutého v příloze VI této zprávy), což je účel zprávy mechanismu varování. 

91. Výběr prvního souboru členských států, jenž měl být analyzován v hloubkovém přezkumu, se 

plně uskutečnil pomocí analýzy zprávy mechanismu varování.  

Obezřetnostní praxe vydávání hloubkových přezkumů pro členské státy, u nichž jsou již zjištěny 

nerovnováhy, s cílem posoudit vývoj nerovnováh a jejich možnou nápravu znamenala, že většina 

hloubkových přezkumů byla výsledkem již zjištěných nerovnováh. 

Zpráva mechanismu varování přesto nadále hrála úlohu při výběru zemí pro hloubkový přezkum, 

přestože nebyly zatím zjištěny žádné nerovnováhy. 

Jelikož počet členských států, u nichž jsou zjištěny nerovnováhy, klesá, rozhodnutí zahájit 

hloubkové přezkumy závisí stále více na analýze zprávy mechanismu varování. 
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Obezřetnostní praxe vydávání hloubkových přezkumů pro všechny země, u kterých jsou 

nerovnováhy již zjištěny, není zpochybňována, neboť zamezuje riziku chybějících hloubkových 

přezkumů, když jsou potřebné. Uvedená praxe v kombinaci s často pomalým vývojem relevantních 

hospodářských proměnných, jež jsou základem pro nerovnováhy, nevyhnutelně vede k určité míře 

stability souboru zemí vybraných pro hloubkové přezkumy; vytváří rovněž prvek postupné 

konzistence.  

92. Cílem srovnávacího přehledu postupu při makroekonomické nerovnováze není především 

zajištění systému včasného varování. Slouží jako filtrovací nástroj pro odhalování zjevných případů 

možných nerovnováh, které si zaslouží další šetření, a umožňuje sledovat vývoj ukazatelů 

naznačujících nárůst rizik. Zaměřuje se na široké pokrytí rizik pro makroekonomickou stabilitu 

spíše než na předvídání krizí velmi specifického typu. 

Srovnávací přehled udržují, aktualizují a upravují útvary Komise po konzultaci s Radou 

a Parlamentem. Technické práce na srovnávacím přehledu provádí výbory Rady, zejména Výbor 

pro hospodářskou politiku Rady ve složení Ecofin a jeho pracovní skupina LIME.  

a) Srovnávací přehled zprávy mechanismu varování nepoužívá předběžné údaje ani prognózy. 

Stabilní statistiky jsou dostupné pouze se zpožděním. 

b) Průměrování umožňuje snížení rizika, že by výklad některých ukazatelů závisel na dočasných 

výkyvech.  

93. Existuje napětí mezi zahrnutím všech možných relevantních proměnných do srovnávacího 

přehledu a zachováním úsporného srovnávacího přehledu, jak vyžaduje nařízení 1176/2011.  

Inflace by měla vysokou míru korelace s proměnnými přítomnými ve srovnávacím přehledu, 

jmenovitě s tempem růstu nákladů na jednotku pracovní síly a změnami skutečných cen 

nemovitostí, a tím by nepřinesla významné informace navíc.  

Údaje o úvěrech v selhání na srovnatelném základě nebyly do nedávné doby k dispozici (první 

veřejné údaje byly zveřejněny Evropskou centrální bankou v roce 2015).  

94. Zahrnutí těchto ukazatelů umožňuje lepší porozumění sociálním dopadům nerovnováh, a to 

rovněž v průběhu jejich nápravy, takže pomáhá upřesnit doporučení postupu při makroekonomické 

nerovnováze.  

Zahrnutí těchto proměnných do srovnávacího přehledu nezměnilo zaměření postupu při 

makroekonomické nerovnováze, jehož cílem zůstává prevence vzniku škodlivých 

makroekonomických nerovnováh a zajištění jejich nápravy. 

95. Počet „varovných“ ukazatelů není hlavní prvek, který řídí analýzu zprávy mechanismu 

varování. Podle nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze není výklad srovnávacího 

přehledu mechanický a zohledňují se další příslušné informace.  

Viz rovněž odpověď Komise k bodu 92. 

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 

97. Nadcházející přezkum uplatňování postupu při makroekonomické nerovnováze Komisí podle 

nařízení 1176/2011 (článek 16) bude prováděn v roce 2019. Jeho výsledky budou veřejné a budou 

projednány s členskými státy a jinými zúčastněnými stranami. To by rovněž představovalo ideální 
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moment pro revizi rámce, která by se měla uskutečnit komplexním, organickým a jednotným 

způsobem spolu s kontrolou přezkumu z roku 2019. Doporučení Evropského účetního dvora budou 

řádně zohledněna. Komise zastává názor, že provádění doporučení by mělo vzít v úvahu přezkum 

postupu při makroekonomické nerovnováze z roku 2019, ale bude se snažit zahájit provádění 

některých opatření již v cyklu 2018/19, zejména pokud jde o doporučení 3.ii, 4, 5 a 6. 

98. Viz odpověď Komise k bodu 33. 

99. Každé doporučení pro jednotlivé země obsahuje řadu doporučení včetně těch, jejichž účelem je 

řešení nerovnováh. V závislosti na skutečném složení doporučení pro jednotlivé země z hlediska 

konkrétních doporučených opatření uvádí body odůvodnění v právních dokumentech oznamujících 

doporučení pro jednotlivé země, která doporučení pro jednotlivé země jsou relevantní z hlediska 

postupu při makroekonomické nerovnováze. Jak je vysvětleno v odpovědi na bod 38, podle 

zavedené praxe jsou doporučení pro jednotlivé země označená jako relevantní z hlediska postupu 

při makroekonomické nerovnováze ta doporučení, která zahrnují jakékoli opatření konkrétně určené 

k nápravě nerovnováh zjištěných u zemí pod dohledem v rámci postupu při makroekonomické 

nerovnováze.  

Doporučení pro jednotlivé země označená jako relevantní z hlediska postupu při makroekonomické 

nerovnováze obsahují v každém případě opatření, která pomáhají řešit nerovnováhy. Jak je 

vysvětleno v odpovědi na bod 35, rozsah takových opatření je někdy široký a dotyčná opatření 

mohou mít současně dopad přesahující prevenci a nápravu nerovnováh. S ohledem na tyto úvahy je 

souvislost mezi opatřeními a nerovnováhami v některých případech méně zjevná.  

100. Vhodnost časového harmonogramu lze posuzovat pouze s ohledem na přesná doporučení pro 

jednotlivé země. Je také nutné náležitě zvážit naléhavost akce ke splnění doporučení pro jednotlivé 

země v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze, aby se zabránilo tomu, že nebudou-li 

nerovnováhy řešeny, vyústí ve vážné krize. 

101. Komise systematicky nevyčísluje dopady doporučení pro jednotlivé země z celé řady důvodů, 

zejména z těchto: jejich účinky závisí rovněž na konkrétním způsobu, který členské státy pro 

provádění a splnění doporučení zvolí; souvislost mezi politickými nástroji a nerovnováhami může 

být ovlivněna různými faktory; některá doporučení pro jednotlivé země nejsou vhodná pro 

vyčíslení, což znamená, že hodnocení založené pouze na dílčím souboru opatření, jež jsou snadněji 

vyčíslitelná, by poskytovalo nevyvážený obraz; vyčerpávající předběžná posouzení dopadů 

podléhají velké nejistotě a závisí na předpokladech. 

Doporučení 1 

i) Komise toto doporučení přijímá. 

Doporučení pro jednotlivé země jsou již formulována takovým způsobem, aby řešila zjištěné 

nerovnováhy. Možná je zde prostor pro ujasnění souvislosti v dokumentech Komise. 

Doporučení pro jednotlivé země ponechávají členským státům určitou míru prostoru k volnému 

uvážení, jak postupovat s cílem je splnit, aby byla zajištěna akceptace opatření a reforem ze strany 

členských států. Není zřejmé, že podrobnější doporučení mají silnější dopad na nerovnováhy. 

ii) Komise toto doporučení přijímá. 

iii) Komise toto doporučení přijímá. 
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Jak je uvedeno v odpovědi Komise na bod 44, Komise systematicky nevyčísluje dopady doporučení 

pro jednotlivé země z celé řady důvodů, zejména:  

 Účinky opatření závisí rovněž na konkrétním způsobu, který členské státy pro provádění 

a splnění doporučení zvolí, neboť doporučení pro jednotlivé země ponechávají členským státům 

prostor k volnému uvážení jak postupovat, aby byla splněna. 

 Souvislost mezi politickými nástroji a nerovnováhami může být ovlivněna různými faktory, 

takže pro tvůrce politik nemusí být vždy snadné mít výsledky pod kontrolou. 

 Vyčerpávající předběžná posouzení dopadů podléhají velké nejistotě a závisí na předpokladech 

týkajících se mimo jiné změn chování ostatních aktérů a zúčastněných stran. Ze stejného důvodu 

nejsou systematicky podkládána vyčíslením doporučení jiných srovnatelných mezinárodních 

institucí.  

 Některá doporučení pro jednotlivé země nejsou pro vyčíslení vhodná, jelikož je v dostupných 

modelech nelze modelovat jako změnu parametrů (například reformy zlepšující správu věcí 

veřejných). Úplné posouzení souboru doporučení pro jednotlivé země by tudíž bylo spojeno s 

rizikem neúplnosti nebo nevyváženosti, neboť by nemohla být zahrnuta všechna doporučení, ale 

pouze dílčí soubor těch, která jsou vhodná pro vyčíslení. 

Některá vyčíslení možných opatření byla nicméně předložena pro konkrétní případy a cílem 

Komise je provádět tato vyčíslení, kdykoli je to možné. 

iv) Komise toto doporučení přijímá s tím, že platí standardní lhůty evropského semestru pro 

provádění doporučení pro jednotlivé země s možnými dostatečně odůvodněnými výjimkami pro 

případy, kdy je již v době vydání doporučení jasné, že standardní lhůty by byly u konkrétního 

opatření nerealistické.  

Viz odpověď Komise k bodu 97.  

102. Závěry ohledně klasifikací nerovnováh jsou obsaženy ve sdělení Komise, které je připojeno ke 

hloubkovým přezkumům a je založeno na analýze hloubkových přezkumů. Klasifikace konkrétního 

členského státu v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze je určena především analýzou 

hloubkových přezkumů, ale jsou zohledňovány i jiné aspekty, což je v souladu s nařízením 

1176/2011: 

 Aby zajistily nadnárodní soulad hodnocení, musí závěry hloubkového přezkumu zohlednit celý 

soubor hloubkových přezkumů. Kromě toho zohledňuje kategorizace postupu při 

makroekonomické nerovnováze systémové aspekty (viz přehled, strana 48). Takové hodnocení 

musí být nutně založeno na výkladu celého souboru hloubkových přezkumů.  

 V čl. 5 odst. 2 nařízení 1176/2011 se stanoví, že Komise ve svém hodnocení zohledňuje řadu 

faktorů (hospodářský vývoj v Unii a v eurozóně; původ nerovnováh; převládající hospodářské 

okolnosti; doporučení či výzvy Rady v rámci Paktu o stabilitě a růstu a evropského semestru; 

politické záměry členského státu, který je předmětem přezkumu).  

 Neexistuje požadavek, aby posouzení nerovnováh v roce t zohledňovalo pouze informace 

zahrnuté do hloubkového přezkumu vypracovaného v čase t, neboť relevantní informace by 

mohly být obsaženy i v jiných veřejných dokumentech (např. předchozí vydání hloubkového 

přezkumu, zpráva mechanismu varování, prognóza). 



 18 

18 

 Před rozhodnutím o kategoriích projednává Komise hloubkový přezkum, jakož i jiné aspekty. 

Nutnost zohlednit tyto aspekty, a zejména celý soubor hloubkových přezkumů, ospravedlňuje praxi 

oznamování závěrů hloubkového přezkumu všech zemí dotčených postupem při makroekonomické 

nerovnováze ve vyhrazeném sdělení. 

103. Nařízení o postupu při makroekonomické nerovnováze stanoví požadavky pro Komisi jako 

celek. Viz rovněž odpovědi Komise k bodům 61 a 66. 

104. Jak je uvedeno v odpovědi Komise na rámeček 3, čl. 1 odst. 1 nařízení (EU) 1176/2011 stanoví 

„podrobná pravidla pro odhalování makroekonomické nerovnováhy v Unii, jakož i pro prevenci 

a nápravu nadměrné makroekonomické nerovnováhy“. Jak ujasňuje 9. bod odůvodnění nařízení, 

zvláštní pravidla zřízená pro tento účel jsou stanovena, aby doplnila „postup mnohostranného 

dohledu uvedený v čl. 121 odst. 3 a 4 Smlouvy o fungování EU“.  

Vzhledem k účelu nařízení není na Parlamentu a Radě, jako spoluzákonodárcích přijímajících 

sekundární právní předpisy ve formě nařízení, aby Komisi odebraly prostor k volnému uvážení, 

kterým disponuje podle primárního práva ve formě čl. 121 odst. 4 SFEU.  

Ustanovení čl. 7 odst. 2 nařízení (EU) 1176/2011 nezavádí novou pravomoc či postup. Definuje 

podmínky, za kterých má být stávající pravomoc založená na Smlouvě (čl. 121 odst. 4 SFEU neboli 

postup mnohostranného dohledu) vykonávána v konkrétním rámci postupu při makroekonomické 

nerovnováze. Komise proto není zavázána zahájit postup, jakmile vzniknou určité okolnosti, neboť 

podle čl. 121 odst. 4 SFEU zůstává nedotčen monopol iniciativy Komise, který Smlouvy jinak 

zaručují. Komise si zachovává svůj prostor k volnému uvážení, zda postup zahájit nebo nezahájit. 

Sekundární právní akt nemohl Komisi zbavit této diskreční pravomoci, jak je koncipována 

Smlouvami. 22. bod odůvodnění nařízení (EU) 1176/2011, který uvádí, že „pokud je zjištěna vážná 

makroekonomická nerovnováha, (…) měl by být zahájen postup při nadměrné nerovnováze (…)“, 

je třeba vykládat v této souvislosti. Neukládá Komisi povinnost předložit doporučení, ale vyjadřuje 

politické desideratum spoluzákonodárce činit věci určitým způsobem. 

Doporučení 2 

i) Komise toto doporučení přijímá.  

ii) Komise toto doporučení nepřijímá.  

Důvody pro klasifikaci nerovnováh jsou zveřejněny ve sdělení Komise, které je připojeno ke 

hloubkovým přezkumům, a Komise souhlasí, že důvody, na kterých je konečná klasifikace 

nerovnováh založena, by měly být jasné. Postupy, které se používají pro analýzy nerovnováh, jsou 

pravidelně projednávány s členskými státy ve výborech Rady a byly zveřejněny v nedávném 

přehledu postupu při makroekonomické nerovnováze.  

Komise zveřejnila řadu zásad, jež se dodržují při zjišťování a posuzování nerovnováh, v přehledu 

postupu při makroekonomické nerovnováze a zvýšila transparentnost posouzení v hloubkových 

přezkumech pomocí vzorů pro hodnocení postupu při makroekonomické nerovnováze.  

Přijetí pravidel předběžných rozhodnutí pro klasifikaci a hodnocení makroekonomických 

nerovnováh nelze doporučit, neboť tyto otázky vyžadují úsudek, protože záležitosti, jež mají být 

analyzovány, jsou mnohostranné, složité a vyvíjejí se na základě ekonomické situace. Nařízení 

1176/2011 důsledně nekodifikuje definici nerovnováhy ani nadměrné nerovnováhy. 
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iii) Komise přijímá doporučení zlepšit komunikaci o tom, proč není doporučen postup při nadměrné 

nerovnováze. 

Viz odpověď Komise k bodu 97.  

iv) Komise toto doporučení nepřijímá.  

Komise chce zdůraznit, že kodifikovaná kritéria pro spuštění postupu při nadměrné nerovnováze by 

nebyla vhodná, neboť smysluplné posouzení nerovnováh a jejich návazných opatření vyžadují 

úsudek, jelikož makroekonomické nerovnováhy mohou mít mnoho různých zdrojů, jejich forma se 

může vyvíjet a mohou se týkat celé řady oblastí a politických nástrojů a vyžadovat zohlednění 

velkého počtu prvků specifických pro danou zemi a nadnárodních prvků. Zavedení takových kritérií 

by rovněž neodpovídalo duchu nařízení 1176/2011, které nekodifikuje pojem nerovnováha ani 

nadměrná nerovnováha.  

105. Sloučení analýz hloubkového přezkumu a jiných analýz pomohlo omezit duplikace, ke kterým 

by mohlo docházet mezi hloubkovým přezkumem a dokumenty útvarů Komise. Zkušenosti 

naznačují, že hloubkový přezkum zůstává v současném formátu odlišitelný (mimo jiné díky 

souhrnnému přehledu postupu při makroekonomické nerovnováze a souhrnné kapitole hloubkového 

přezkumu) a překrývání mezi částmi hloubkového přezkumu a ostatními částmi zprávy o zemi je 

odstraněno.  

106. Pokud se nezbytná analýza nerovnováh provádí a je vhodným způsobem formulována 

a komunikována, oddělení hloubkových přezkumů od zprávy o zemi nebo jejich integrace do 

zprávy jsou nepodstatné. 

Doporučení 3 

Komise toto doporučení přijímá.  

Komise souhlasí, že analýza hloubkových přezkumů musí mít možnost být dostatečně rozvinuta a 

formulována, aby se zaplnily příslušné analytické mezery. 

Komise nesouhlasí, že vážnější nerovnováhy nutně vyžadují delší analytické dokumenty, neboť tato 

skutečnost závisí rovněž na tom, zda byly nedostatky analýzy odstraněny v předchozích analýzách.  

Komise je rovněž názoru, že integrace hloubkových přezkumů do zpráv o zemi pomohla omezit 

zbytečné duplikace a neznamená méně jasnou komunikaci analýzy hloubkových přezkumů.  

ii) Komise přijímá doporučení nezveřejňovat srovnávací přehled společně s hloubkovým 

přezkumem.  

Nařízení nevyžaduje zveřejňování proměnných srovnávacích přehledů specifických pro danou zemi 

v hloubkových přezkumech a úloha srovnávacího přehledu tkví především ve výběru zemí pro 

hloubkové přezkumy, ne v samotné analýze hloubkových přezkumů. 

Komise přijímá informování o poskytování přístupu k souborům údajů používaných v analýze 

hloubkových přezkumů. 

Viz odpověď Komise k bodu 97.  
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108. Analýza hloubkových přezkumů zahrnuje aspekty týkající se veřejných financí. Dohled 

v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze se provádí se zohledněním dohledu v rámci 

Paktu o stabilitě a růstu v souladu s nařízením 1176/2011 a se zajištěním souladu. Doporučení pro 

jednotlivé země ohledně veřejných financí v rámci Paktu o stabilitě a růstu byla označována jako 

relevantní z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze v případě členských států, kde je 

vysoké veřejné zadlužení prvkem, který přispívá ke zjištění nerovnováh v konkrétní zemi, nebo kde 

snížení fiskálních deficitů přispívá k nápravě vysokých schodků běžného účtu určených jako 

součást nerovnováh. V zemích s přebytky běžného účtu analyzovaly hloubkové přezkumy 

provázanost mezi počtem fiskálních opatření a vnější pozicí. U těchto členských států byla řada 

opatření fiskální povahy vyplývajících z doporučení pro jednotlivé země, která mohou přispět 

k řešení vysokých přebytků, označována jako relevantní z hlediska postupu při makroekonomické 

nerovnováze. 

Doporučení 4 

Komise toto doporučení přijímá. 

Komise bude pokračovat v provádění dohledu v rámci postupu při makroekonomické nerovnováze 

se zohledněním dohledu v rámci Paktu o stabilitě a růstu v souladu s nařízením 1176/2011 a se 

zajištěním souladu mezi oběma procesy.  

Viz odpověď Komise k bodu 97.  

109. Při analýzách přelévání se používají nejvyspělejší přístupy k modelování.  

Analýza systematicky analyzovala přelévání směrem ven z velkých zemí eurozóny, neboť přelévání 

nabývá pravděpodobně většího rozsahu, vychází-li z velkých hospodářství. V příslušných případech 

se zahrnuje další analýza přelévání směrem dovnitř a přelévání směrem ven na základě skutečného 

nebo očekávaného vývoje, který s sebou může nést významné přeshraniční účinky.  

Je důležité uznat, že určitý typ přelévání (např. šíření nákazy prostřednictvím ztráty důvěry 

finančních trhů) lze modelovat pouze na základě předpokladů a domněnek a že má svá omezení. 

V nejnovějších vydáních zpráv mechanismu varování se systematicky projednává vliv nerovnováh 

na eurozónu. Závěry hloubkového přezkumu odkazují na přelévání a systémové úvahy pro řadu 

členských států. 

110. Prohlášení, že existují nesrovnalosti mezi doporučeními pro jednotlivé země relevantními 

z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze a doporučeními pro eurozónu, vyplývá ze 

skutečnosti, že potřeba souladu mezi doporučeními pro eurozónu a doporučeními pro jednotlivé 

země relevantními z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze platí pouze u členských 

států, které obdrží zároveň doporučení pro jednotlivé země, jež jsou relevantní z hlediska postupu 

při makroekonomické nerovnováze, a pro které existuje relevantní doporučení pro eurozónu. 

Některá doporučení pro eurozónu nejsou relevantní z hlediska postupu při makroekonomické 

nerovnováze, neboť jejich záběr je širší. Některé členské státy neobdrží doporučení související 

s postupem při makroekonomické nerovnováze, neboť nejsou pod dohledem v rámci postupu při 

makroekonomické nerovnováze. Některé členské státy neobdrží doporučení pro jednotlivé země 

vyplývající z doporučení pro eurozónu, pokud nemají žádné významné problémy nebo nemají 

žádnou potřebu provádět specifické politiky nebo pokud existují omezení, která odůvodňují 

neobdržení doporučení pro jednotlivé země. 
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Doporučení 5 

i) Komise toto doporučení přijímá a domnívá se, že je již provádí. 

Provádění postupu při makroekonomické nerovnováze již zohledňuje systémové aspekty eurozóny 

a kontext pro obnovení rovnováhy a tyto úvahy slouží jako argumenty pro klasifikaci nerovnováh 

a doporučení postupu při makroekonomické nerovnováze. 

ii) Komise toto doporučení přijímá. 

Doporučení pro jednotlivé země související s postupem při makroekonomické nerovnováze se 

vydávají pouze zemím, u nichž jsou zjištěny nerovnováhy. Doporučení pro jednotlivé země 

související s postupem při makroekonomické nerovnováze musí být v souladu s příslušnými 

doporučeními pro eurozónu relevantními z hlediska postupu při makroekonomické nerovnováze. 

Doporučení pro jednotlivé země související s postupem při makroekonomické nerovnováze mohou 

zahrnovat fiskální opatření, existuje-li potřeba řešit nerovnováhy zjištěné v dotyčném členském 

státě. Postup při makroekonomické nerovnováze nelze použít k poskytování fiskálních doporučení 

erga omnes. Komise se domnívá, že soulad s doporučením pro eurozónu ohledně fiskální politiky je 

vhodný, pouze pokud je odůvodněný na základě nerovnováh zjištěných v dotyčném členském státě. 

Viz odpověď Komise k bodu 97.  

Doporučení 6 

Komise toto doporučení přijímá a již podniká kroky k jeho provádění. 

Viz odpověď Komise k bodu 97.  



 
Činnost Datum 

Přijetí memoranda o plánování auditu / zahájení auditu 31.5.2016 

Oficiální zaslání návrhu zprávy Komisi (nebo jinému 
kontrolovanému subjektu) 

28.9.2017 

Přijetí závěrečné zprávy po řízení o sporných otázkách 28.11.2017 

Obdržení odpovědí Komise (nebo jiného kontrolovaného subjektu) 
ve všech jazycích 

15.12.2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrolovali jsme, jak Evropská komise provádí postup při 
makroekonomické nerovnováze, jehož cílem je 
identifikovat makroekonomické nerovnováhy, které by 
mohly negativně ovlivnit hospodářskou stabilitu určitého 
státu EU, eurozóny nebo EU jako celku, a předcházet jim a 
napravovat je. Zjistili jsme, že přestože je postup při 
makroekonomické nerovnováze celkově dobře 
koncipován, Komise jej neuplatňuje způsobem, který by 
zajišťoval účinnou prevenci a nápravu nerovnováh. 
Klasifikace členských států, v nichž se vyskytuje 
nerovnováha, není transparentní, hloubková analýza 
Komise je sice kvalitní, ale povědomí o ní klesá, a chybí 
informovanost veřejnosti o celém postupu a o tom, co z 
něj vyplývá.  Předkládáme proto Komisi řadu doporučení, 
jejichž cílem je zásadně zlepšit některé aspekty jejího 
řízení a více zviditelnit postup při makroekonomické 
nerovnováze.

© Evropská unie, 2018

K jakémukoli použití či reprodukci fotografií nebo jiných materiálů, které nejsou chráněny autorskými právy Evropské 
unie, je nutno získat povolení přímo od držitelů autorských práv. 

EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 
12, rue Alcide De Gasperi 
1615 Lucemburk 
LUCEMBURSKO

Tel.: +352 4398-1 

Dotazy: eca.europa.eu/cs/Pages/ContactForm.aspx 
Internetová stránka: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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