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Shrnutí
Vybrané téma stručně popisuje harmonogram evropského semestru, který je rozdělen do čtyř
fází. Evropský semestr zahrnuje tři bloky koordinace hospodářské politiky. Přípravná fáze: analýza
situace a činnosti navazující na předchozí rok začíná v listopadu předchozího roku. První fáze:
politické pokyny na úrovni EU trvá od ledna do března. Druhá fáze: cíle, politiky a plány
jednotlivých zemí je stanovena od dubna do června. Poslední fáze provádění připadá na období
od července až do konce roku.
Slovník pojmů zahrnuje vybrané instituce, dokumenty a strategie Evropské unie.
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Evropský semestr
Evropský semestr se zaměřuje na koordinaci hospodářské a fiskální politiky v rámci EU a je součástí
rámce pro správu ekonomických záležitostí Evropské unie. Během evropského semestru členské
státy sladí své rozpočtové a hospodářské politiky s cíli a pravidly dohodnutými na úrovni EU.
Semestr trvá šest měsíců, a právě z půlročního období vzešel název „semestr“.1
Zahrnuje tři bloky koordinace hospodářské politiky:
 strukturální reformy zaměřené na podporu růstu a zaměstnanosti v souladu se strategií
Evropa 2020,


zajišťuje udržitelnost veřejných financí v souladu s Paktem o stabilitě a růstu,



prevenci nadměrné makroekonomické nerovnováhy.

Hospodářská krize poukázala na nutnost posílit správu ekonomických záležitostí a zlepšit politickou
koordinaci mezi členskými státy EU. Větší koordinace politik může zamezit nesrovnalostem a
pomoci zajistit konvergenci a stabilitu v EU jako celku i v jednotlivých členských státech. Do roku
2010 se prováděly postupy koordinace hospodářské politiky nezávisle na sobě. Právě proto se
sladily časové harmonogramy těchto postupů. Hlavním cílem bylo celý proces zjednodušit a lépe
skloubit cíle vnitrostátních rozpočtových politik, politik v oblasti růstu a zaměstnanosti
s přihlédnutím k cílům, které si členské státy stanovily na úrovni EU. Koordinace a dohled se zavedly
na širší makroekonomické politiky. Proto zavedla Evropská rada v rámci širší reformy správy
ekonomických záležitostí EU evropský semestr, jehož právním základem je balíček šesti právních
aktů reformující Pakt stability a růstu. První cyklus se uskutečnil v roce 2011.2
Harmonogram je jasně stanoven a členské státy v souladu s tímto časovým plánem předkládají své
návrhy, které musí být posouzeny na úrovni EU (například programy stability nebo konvergenční
programy). Když jsou návrhy vyhodnoceny, obdrží každý členský stát „doporučení“ týkající se
vnitrostátních rozpočtových a reformních politik. Členský stát doporučení zohlední při sestavování
rozpočtu na následující rok a při přijímání rozhodnutí týkajících se hospodářské politiky,
zaměstnanosti, vzdělávání i v jiných oblastech. Členský stát může dostat doporučení k nápravě
makroekonomické nerovnováhy. 3
Mezi hlavní cíle evropského semestru patří „přispět k zajištění konvergence a stability v EU, přispět
k zajištění zdravých veřejných financí, podpořit hospodářský růst, zamezit nadměrné
makroekonomické nerovnováze v EU, provést strategii Evropa 2020.“ 4

1

European Council, Council of the European Union: European Semester [cit. 2018-01-05]. Dostupný z WWW:
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/
2
European Council, Council of the European Union: European Semester [cit. 2018-01-05]. Dostupný z WWW:
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/european-semester/
3
Tamtéž
4
Evropská
rada,
Rada
EU:
Evropský
semestr
[cit.
2018-01-05].
Dostupný
z
WWW:
http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/european-semester/
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Fáze evropského semestru:5
0: Přípravná fáze: analýza situace a činnosti navazující na předchozí rok
listopad a prosinec
Komise6 vydá roční analýzu růstu (Annual Growth Survey), která obsahuje názor Komise ohledně
politických priorit EU na nadcházející rok, a zprávu mechanismu varování (Alert Mechanism
Report) pro nadcházející rok (zahrnuje makroekonomický vývoj v jednotlivých členských státech
EU). Předloží také návrh doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny a návrhu
společné zprávy o zaměstnanosti. Pokud v zemi hrozí vysoké riziko potenciální makroekonomické
nerovnováhy, může Komise rozhodnout o provedení hloubkového přezkumu, který určí povahu a
rozsah problému.
Cílem je dosáhnout v rámci správy ekonomických záležitostí EU lepšího propojení eurozóny
s členskými státy.
1: První fáze: politické pokyny na úrovni EU
leden a únor
Rada EU jedná o roční analýze růstu, stanoví politické pokyny a přijímá závěry. Projedná (případně
pozmění) návrh doporučení Rady o hospodářské politice eurozóny a dohodne se na něm.
Roční analýzu růstu projednává rovněž Evropský parlament, který také vydává stanovisko
k hlavním směrům politik zaměstnanosti.
březen
Jsou zveřejněny zprávy o jednotlivých zemích pro všechny členské státy účastnící se evropského
semestru. U země s vysokým rizikem potenciální makroekonomické nerovnováhy zpráva obsahuje
hloubkový přezkum. Komise může navrhnout doporučení za účelem nápravy.
Evropská rada dává politické směry vycházející z roční analýzy růstu i z rozboru provedeného
Radou EU. Členské státy tyto směry a závěry ze zpráv zohlední při přípravě programů stability nebo
konvergenčních programů a národních programů reforem.
2: Druhá fáze: cíle, politiky a plány jednotlivých zemí
duben
Členské státy předloží své plány politik jako programy stability nebo konvergenční programy a
národní programy reforem (do 15. dubna, respektive 30. dubna).7
květen
Evropská komise vyhodnotí předložené plány a předloží návrhy doporučení pro jednotlivé země.

5

Evropská rada, Rada EU: Jak funguje evropský semestr? [cit. 2018-01-05]. Dostupný z WWW:
http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/european-semester/how-european-semester-works/
6 Evropská komise (Komise) je nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech, který hájí zájmy EU.
Podílí se na všech úrovních rozhodování, má největší administrativní a expertní aparát. Sídlí v Bruselu (Berlaymont),
vybrané části naleznete v Lucemburku. Dbá na dodržování zakládajících smluv Evropské unie a z úřední povinnosti
podává žaloby v případě zjištěného porušení. Podílí se na tvorbě legislativy, předkládá návrhy legislativních předpisů,
vydává doporučení a stanoviska, vykonává pravomoci v přenesené působnosti, podílí se na jednání Evropské unie
navenek, včetně udržování diplomatických styků a sjednávání mezinárodních smluv, na jaře a na podzim vydává
prognózu hospodářského vývoje zemí EU. Spravuje ze značné části rozpočet EU. Předsedou je Jean-Claude Juncker.
In: Evropská komise, [cit. 2018-01-05]. Dostupný z WWW: https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies/european-commission_cs
7

Členské státy eurozóny vypracují program stability a nečlenské státy konvergenční program. Podrobnější informace
o programech naleznete ve slovníku pojmů.
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červen
Rada EU projedná doporučení pro jednotlivé země a dohodne se na jejich konečném znění, které
potvrdí Evropská rada.
červenec
Rada EU přijímá doporučení pro jednotlivé země a členské státy vyzve k jejich provedení.
3: Třetí fáze: provádění
červenec až konec roku
Toto půlroční období se označuje jako „národní semestr“. Členské státy zapracují uvedená
doporučení při sestavování státních rozpočtů pro nadcházející rok. Do poloviny října předloží
členské země eurozóny Komisi a Euroskupině návrhy rozpočtových plánů. Státní rozpočet musí
přijmout členský stát na konci roku.
Na konci roku začíná další cyklus, fáze nula.

Evropský semestr 2018
Na konci listopadu zveřejnila Evropská komise podzimní balíček evropského semestru (Autumn
Economic Package). Soubor vybraných dokumentů představuje začátek nového semestru. Balíček
stanovil ekonomické a sociální priority na tento rok. Prioritou je silná hospodářská aktivita v EU i
v eurozóně a nízká nezaměstnanost. Jako jednu ze svých priorit Komise stanovila zajistit trvání
ekonomického růstu, který s sebou nese výhody pro členy společnosti. Balíček obsahuje Roční
analýzu růstu (Annual Growth Survey 2018), Zprávu o mechanismu varování (Alert Mechanism
Report 2018), návrh Společné zprávy o zaměstnanosti (The Joint Employment Report 2018 draft),
doporučení pro Doporučení Rady o hospodářské politice eurozóny (Euro area recommendation
2018) a další dokumenty.8
Roční analýza růstu si klade za cíl podpořit investice a zvýšit produktivitu za účelem dosažení
dlouhotrvajícího růstu a konvergence mezi členskými státy. Podle zprávy o mechanismu varování
stávající expanze pomáhá napravit makroekonomické nerovnováhy (zejména v eurozóně) a snížit
domácí a zahraniční zadlužení. Asymetricky vyrovnané vnější účty mezi členskými státy (velké
přebytky v některých členských státech) jsou na tento rok výzvou. Návrh Společné zprávy
o zaměstnanosti zmiňuje pozitivní důsledky ekonomické expanze, růst zaměstnanosti a zlepšení
sociální situace. Komise dokončila hodnocení souladu návrhů rozpočtových plánů členských států
eurozóny s ustanoveními Paktu stability a růstu. Z osmnácti zemí, které obdržely vyjádření,
shledala Komise u šesti zemí návrh rozpočtu v souladu s Paktem. Rozpočty pěti zemí představují
riziko nesplnění požadavků na rok 2018, dva státy zůstávají v nápravné části Paktu stability a růstu.
Rada o hospodářské politice eurozóny doporučuje zavedení opatření pro boj s agresivním
plánováním, politik k dokončení Jednotného trhu, pokračování v dokončování Bankovní unie.9

8

Dubská, D., Smetanková, D., Přehled ekonomických událostí v EU za období od 16. 11. do 30. 11. 2017 [cit. 2018-0110]. Dostupný z WWW: http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=143280
9
Tamtéž
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Slovník pojmů
Konvergenční program10
Dokument zpracovávají ty členské státy EU, které nemají euro a které nemají trvalou výjimku
z povinnosti přijmout euro.11 Předkládá se na základě požadavku nařízení Rady (ES) č. 1466/97
ze dne 7. července 1997 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a
o posílení koordinace hospodářských politik. Každý stát, který se zavázal přijmout euro, musí splnit
podmínku pro dosažení udržitelnosti veřejných financí, a právě tento dokument ukáže na to, zda
stát plní či neplní podmínku.
Programy stability 12
Program zpracují ty země, které přijaly euro. Aby byla zajištěna fiskální stabilita mezi státy
eurozóny, je potřeba splnit minimální požadavky, které jsou v souladu s tímto programem.
Národní programy reforem13
Členské státy v tomto dokumentu uvedou plán strukturálních reforem na podporu růstu a
zaměstnanosti v souladu se strategií Evropa 2020 (do roku 2010 Lisabonská strategie). Je
předložen za cílem koordinace a hodnocení v rámci evropského semestru.
Strategie Evropa 202014
Cílem je v Evropské unii vytvořit podmínky pro inteligentnější a udržitelnější hospodářský růst,
který podporuje začlenění. Strategie se zaměřuje na pět cílů: zaměstnanost, vzdělávání, sociální
začleňování, výzkum a vývoj a spotřeba energie a emise (oblast klimatu a energie). 15 Členský stát
přijal v každé oblasti vlastní vnitrostátní cíle. V národním programu reforem představí opatření
vedoucí k dosažení těchto cílů.16
10

Evropská rada, Rada EU: Evropský semestr: Přehled nejvýznamnějších pravidel a dokumentů [cit. 2018-01-05].
Dostupný z WWW: http://www.european-council.europa.eu/cs/policies/european-semester/european-semesterkey-rules-and-documents/
11
Trvalou výjimku z přijetí eura má Dánsko a Velká Británie. Po vystoupení Velké Británie z EU bude Dánsko jediným
státem, který má z přijetí eura trvalou výjimku (tzv. opt-out). Kurz DKK je vázán na euro. Jedenáct států 1. ledna 1999
přijalo euro. Mezi první státy patří Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko,
Portugalsko, Rakousko a Španělsko. Od 1. ledna 2001 se platí eurem v Řecku, od 1. ledna 2007 ve Slovinsku,
od 1. ledna 2008 na Kypru a Maltě, od 1. ledna 2009 na Slovensku, od 1. ledna 2011 v Estonsku, od 1. ledna 2014
v Lotyšsku a od 1. ledna 2015 v Litvě. Dočasnou výjimku z přijetí eura mají: Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko,
Rumunsko, Švédsko a Česká republika. Tyto země jsou vázány ustanovením Maastrichtské smlouvy v momentě, kdy
budou splněna požadovaná kritéria.
12
Tamtéž.
13
Evropská rada, Rada EU: Evropský semestr: Přehled nejvýznamnějších pravidel a dokumentů [cit. 2018-01-05].
Dostupný z WWW: http://www.european-council.europa.eu/cs/policies/european-semester/european-semesterkey-rules-and-documents/
14
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru; Výroční zpráva za rok 2015 o řízení a výkonnosti
rozpočtu EU, COM/2016/0446 final [cit. 2018-01-05]. Dostupný z WWW: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0446
15
Europe 2020 targets: statistics and indicators for Czech Republic [cit. 2018-01-05].
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economicgovernance-monitoring-prevention-correction/european-semester/european-semester-your-country/czechrepublic/europe-2020-targets-statistics-and-indicators-czech-republic_cs, srov. s Vláda ČR: Evropa 2020. Strategie
pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění [cit. 2018-01-05]. Dostupný z WWW:
https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-202078695/
16
Vláda ČR: Evropa 2020. Strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění [cit. 2018-01-05].
https://www.vlada.cz/cz/evropske-zalezitosti/evropske-politiky/strategie-evropa-2020/strategie-evropa-202078695/
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Hlavní cíle Strategie jsou následující:
1. Úsilí o dosažení 75 % zaměstnanosti žen a mužů ve věku od 20 do 64 let, mimo jiné i
prostřednictvím vyšší účasti mladých lidí, starších pracovníků a pracovníků s nízkou kvalifikací
a lepší integrace legálních migrantů;
2. Zlepšení podmínek pro výzkum a vývoj, zejména s cílem zajistit, aby veřejné a soukromé
investice v tomto odvětví dosáhly v úhrnu 3 % HDP. Komise vytvoří ukazatel, který bude
vyjadřovat intenzitu výzkumu a vývoje a inovací;
3. Snížení emisí skleníkových plynů o 20 % oproti úrovním roku 1990 a zvýšení podílu energie
z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení energetické
účinnosti o 20 %;
4. Zlepšení úrovně vzdělání, zejména snahou snížit míru předčasného ukončování školní
docházky pod 10 % a zvýšit podíl osob ve věku 30 - 34 let s dokončeným terciárním nebo
srovnatelným vzděláním na nejméně 40 %;
5. Podpora sociálního začlenění, zejména prostřednictvím snižování chudoby, a to snahou
snížit počet lidí ohrožených chudobou nebo vyloučením nejméně o 20 milionů
Pakt stability a růstu17
Koordinuje vnitrostátní fiskální politiky v EU s cílem dosažení zdravého stavu veřejných financí,
který je důležitý pro zajištění cenové stability a udržitelného růstu podporujícího tvorbu
pracovních míst. Skládá se z preventivní a nápravné složky. Preventivní složka zabezpečí
udržitelnou fiskální politiku během hospodářského cyklu díky plnění střednědobých rozpočtových
cílů, které si stanoví jednotlivé členské státy. Nápravná složka zaopatří přijetí nápravných opatření,
překročí-li schodek veřejných financí nebo veřejný dluh referenční hodnoty ve výši 3 %, resp. 60 %
HDP, stanovené ve Smlouvě. Členské státy předkládají programy stability a konvergenční programy
k posouzení na úrovni EU.
Roční analýza růstu18
Představuje názor Komise vzhledem k politickým prioritám, které členské státy navrhnou
při koncipování svých hospodářských politik na nadcházející rok (listopad toho roku, který
předchází novému evropskému semestru).19
Zpráva mechanismu varování20
Evropská komise zprávu zveřejní v listopadu před zahájením procesu evropského semestru. Tvoří
součást postupu při makroekonomické nerovnováze, sleduje makroekonomickou nerovnováhu
v celé EU a snaží se jí předejít. Pomocí 11 ukazatelů je sledována vnější nerovnováha,
konkurenceschopnost a vnitřní nerovnováha v členských státech. Každý ukazatel má stanoveny
17

Evropská rada, Rada EU: Evropský semestr: Přehled nejvýznamnějších pravidel a dokumentů [cit. 2018-01-05].
Dostupný z WWW: http://www.european-council.europa.eu/cs/policies/european-semester/european-semesterkey-rules-and-documents/
18
Evropská rada, Rada EU: Evropský semestr: Přehled nejvýznamnějších pravidel a dokumentů [cit. 2018-01-05].
Dostupný z WWW: http://www.european-council.europa.eu/cs/policies/european-semester/european-semesterkey-rules-and-documents/
19
Skýtá podklad pro diskusi o obecných prioritách, o kterých rozhoduje Rada a jež jsou následně zohledněny v
hospodářských a rozpočtových rozhodnutích jednotlivých členských států. Skládá se z pokroku při plnění cílů strategie
Evropa 2020, makroekonomické zprávy, společné zprávy o zaměstnanosti, výroční zprávy o stavu integrace
jednotného trhu.
20
Evropská rada, Rada EU: Evropský semestr: Přehled nejvýznamnějších pravidel a dokumentů [cit. 2018-01-05].
Dostupný z WWW: http://www.european-council.europa.eu/cs/policies/european-semester/european-semesterkey-rules-and-documents/
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varovné prahové hodnoty. Prvním signálem potenciální makroekonomické nerovnováhy je
překročení dohodnutého rozmezí stanovených ukazatelů ve členském státě. Pokud se takto stane,
Komise se rozhoduje, zda provést hloubkový přezkum.
Hloubkové přezkumy21
Určují povahu a rozsah potenciální nerovnováhy v členských státech, kde je vysoké riziko
makroekonomické nerovnováhy. Pokud se tak stane, Evropská komise předloží Radě doporučení
na řešení vzniklé nerovnováhy. Rada v rámci evropského semestru může doporučení přijmout.
Pokud je nerovnováha nadměrná, vztahuje se na členský stát tzv. postup při nadměrné
nerovnováze.

Závěr
Koordinace hospodářských politik se uskutečňuje od roku 2011, kdy byl zaveden evropský semestr.
Ten se zaměřuje na období prvních šesti měsíců, které se počítají od začátku kalendářního roku.
Během semestru uvádějí členské státy hospodářské a rozpočtové politiky do souladu
s dohodnutými cíli na úrovni Evropské unie. Toto období se zaměřuje na koordinaci fiskální politiky,
podporu růstu zaměstnanosti a zamezení makroekonomické nerovnováhy.
Evropský semestr 2018 začal na konci roku 2017 (fáze nula), kdy Komise předložila podzimní
balíček evropského semestru (Autumn Economic Package), který se skládá z roční analýzy růstu
(Annual Growth Survey) a zprávy mechanismu varování (Alert Mechanism Report). Roční analýza
růstu zahrnuje názor Komise ohledně politických priorit EU na nadcházející rok, klade si za cíl
podpořit investice a zvýšit produktivitu za účelem dosažení dlouhotrvajícího růstu a konvergence
mezi členskými státy. Zpráva mechanismu varování zahrnuje makroekonomický vývoj
v jednotlivých členských státech EU. Pomocí 11 ukazatelů sleduje vnější nerovnováhu,
konkurenceschopnost a vnitřní nerovnováhu v členských státech.
Zpráva o varovném mechanismu nepovažuje u České republiky za nutné podnítit hloubkový
přezkum, stejně tomu bylo také v uplynulých letech. Žádný ze sledovaných indikátorů nevybočil ze
sledovaných mezí. Riziko vnější a vnitřní nerovnováhy je pro ČR malé.22

21

Tamtéž.
Ministerstvo financí, Česká ekonomika bez rizika makroekonomických nerovnováh, [cit. 2018-01-16]. Dostupný z
WWW: https://www.zavedenieura.cz/cs/narodni-koordinacni-skupina/tiskove-centrum/aktuality/2016/ceskaekonomika-bez-rizika-makroekonomic-2689
22
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