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Úvod 

 

     Tématem této diplomové práce je diagnostika a prevence makroekonomických 

nerovnováh v zemích Evropské unie. Práce mapuje legislativu přijatou Evropskou unií 

v této oblasti, a to jak legislativu přijatou historicky, tak také aktuálně platná nařízení. 

Konkrétně je zde podrobněji představeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a nápravě makroekonomické 

nerovnováhy, jež je součástí každoročního cyklu koordinace hospodářských politik 

členských zemí Evropské unie, tedy Evropského semestru. Nařízení definuje podstatu 

systému včasného varování, který má chránit členské státy Evropské unie před 

makroekonomickou nerovnováhou. Součástí tohoto nařízení je identifikace důvodu 

jeho vzniku, konkrétní kroky pro odhalení makroekonomické nerovnováhy a její 

následné rozdělení do kategorií, dle zjištěné závažnosti. Evropskou komisí je v této 

souvislosti každoročně vypracována Zpráva mechanismu varování, v rámci které je u 

všech členských zemí provedena analýza vybraných ukazatelů, které mají na 

makroekonomickou nerovnováhu zásadní vliv. Tou se, pro potřeby tohoto nařízení, 

rozumí stav, kdy makroekonomický vývoj v dané zemi nepříznivě ovlivňuje fungování 

jejího hospodářství či fungování Unie jako celku. Práce dále podrobněji představuje 

také Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1174/2011 ze dne 16. listopadu 2011 

o donucovacích opatřeních k nápravě makroekonomické nerovnováhy v eurozóně, 

které se věnuje opatřením pro situaci, kdy u země ohrožené nadměrnou nerovnováhou 

nedochází k potřebným interakcím pro odstranění tohoto stavu.  

     První kapitola definuje důvody, proč je nutné sledovat hospodářskou situaci 

v členských zemích Evropské unie a jsou zde zmíněny negativní historické zkušenosti, 

na základě kterých je zapotřebí se této oblasti intenzivněji věnovat. Je zde představen 

Pakt stability a růstu, věnující se oblasti stability hospodářské a finanční, a také 

podněty vedoucí k jeho následnému rozšíření o další právní akty označované jako Six-

Pack. Kapitola druhá se zabývá samotnou prevencí makroekonomických nerovnováh 

a detailněji popisuje zprávu mechanismu varování a jednotlivé ukazatele srovnávacího 

přehledu, který je sbírkou vybraných dat o makroekonomické situaci všech členských 

států EU. Každý z těchto ukazatelů je definován a jsou mu přiřazeny limitní prahové 

hodnoty, při jejichž dodržení stát není ohrožen makroekonomickou nerovnováhou. 

Následně je vysvětlen způsob vyhodnocení těchto kritérií v podobě hloubkového 
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přezkumu a případná reakce EU v podobě preventivních a nápravných opatření. Třetí 

kapitola pak srovnává makroekonomickou situaci dvou zemí – České republiky, která 

byla opakovaně Evropskou komisí vyhodnocena jako země neohrožená 

nerovnováhou, a Itálie, která je naopak pravidelně zařazena mezi země ohrožené 

nerovnováhou či dokonce nadměrnou makroekonomickou nerovnováhou. Za použití 

metody analýzy dat hledá práce rozdíly, kvůli kterým byly tyto země zařazeny na zcela 

opačné póly. Analyzována jsou data tří nejaktuálnějších dostupných let, a to u každého 

jednotlivého ukazatele srovnávacího přehledu. Cílem diplomové práce je tedy nejen 

představit samotné fungování mechanismu včasného varování v rámci Evropského 

semestru, ale zároveň zhodnotit komplexní přístup Evropské unie k otázce 

makroekonomické nerovnováhy a ověřit závěry Evropské komise, dle provedené 

analýzy ukazatelů srovnávacího přehledu. 

    Pro práci jsem využil doposud vydané Zprávy mechanismu varování a sdělení 

Komise, týkající se výsledků hloubkového přezkumu u vybraných zemí. Zároveň jsem 

pracoval s oficiální databází Eurostatu, která má v rámci sledování a prevence 

makroekonomických nerovnováh vytvořenu speciální podsekci s daty pro ukazatele, 

které jsou součástí srovnávacího přehledu. 
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1 Evropská legislativa v oblasti hospodářské stability a 

ekonomické rovnováhy 

 

     Ekonomická krize, které předcházela finanční krize v USA, doprovázená krachem 

jedné z největších tamních bank, se v plném rozsahu začala v Evropě projevovat 

během let 2008 a 2009. V případě několika evropských bank, které do té doby působily 

v jinak poměrně stabilním ekonomickém prostředí, muselo dojít k zásahům ze strany 

státu. Ve Velké Británii, Německu, Francii a dalších státech se jednalo primárně o 

odkup akcií zasažených subjektů ze strany státu, čímž došlo k navýšení jejich kapitálu, 

ale také k faktickému částečnému či úplnému zestátnění těchto subjektů1. Zároveň 

však bylo zapotřebí učinit kroky, které by vedly k obnově a posílení důvěry věřitelů 

evropských bank, přičemž jedním z nejvýznamnějších opatření v tomto směru bylo 

zvyšování státních garancí za vklady2. 

     Na počátky ekonomické krize v Evropě reagují snížením cen i firmy, které tímto 

krokem mají snahu vyrovnat se s výhledovým snižováním poptávky. Ve svém důsledku 

vede tento přístup také ke snížení inflace, přičemž za těchto podmínek si centrální 

banky evropských států mohou dovolit snižovat i úrokové sazby, a tímto tak v krizovém 

období podpořit ochotu firem k investicím. Opatrnost bank, a jejich malá ochota 

poskytovat prostředky pro investice za výhodnějších podmínek, však stojí za útlumem 

hospodářského růstu, který se, i přes další významné investiční pobídky a podpůrné 

akce ze strany státu3, nepodařilo oživit. 

                                            
1 DORŇÁK, Ondřej. Řešení krize a recese: Vládní zásahy USA a EU. [online]. 2009 [cit. 2015-02-26]. 
Dostupné z: http://www.investujeme.cz/reseni-krize-a-recese-vladni-zasahy-usa-a-eu/ 
2 Pojištění vkladů v bankách působících v zemích EU bylo řízeno Směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů. Směrnice 94/19/ES ukládala 
povinnost krytí vkladů do výše 20.000 EUR při maximální spoluúčasti vkladatele ve výši 10%. V praxi to 
tedy znamenalo, že při krachu banky je vkladatelům z pojistného fondu vyplaceno minimálně 90% 
vkladů do výše 20.000 EUR. Novelizace této směrnice v roce 2008 navyšuje výši pojištěného vkladu na 
50.000 EUR a spoluúčast vkladatele zcela ruší. Poslední změna Směrnice je datována k roku 2010, kdy 
byla opětovně zvýšena hodnota pojištěných vkladů na aktuálních 100.000 EUR. Pojistný fond je 
spravován speciální institucí, nikoliv běžnou pojišťovnou. Banky do něj ukládají obvykle určitou 
procentní část výše všech vkladů, která je pro země Evropské unie stanovena v různých výších. 
3 Mezi významné investiční pobídky za doby finanční krize můžeme řadit například slevy na dani pro 
nově působící podniky na trhu či podpora státu při vytváření nových pracovních míst na trhu práce. Tyto 
investiční pobídky bývají doprovázeny i mimořádnou podporou vybraných odvětví ze strany státu ve 
formě např. šrotovného pro starší automobily pro motivaci spotřebitele pro nákup nového vozu. 
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Jelikož se však ekonomická krize neprojevila v evropských zemích stejnoměrně4, 

nebylo v dané chvíli uvažováno, že by se situace řešila koncepčně na úrovni Evropské 

unie. Přístup jednotlivých států k nápravě situace, ve které se nacházely jejich 

ekonomiky, byl nejednotný a každý z nich tak vyhodnocoval nutnost zavedení opatření 

v jiných oblastech. V mnoha případech však tímto došlo k ovlivnění fungování volného 

trhu, na což již muselo být ze strany EU reagováno. Přijetí balíčku koordinovaných 

fiskálních stimulů, které měly podpořit ozdravení ekonomik členských států, však s 

sebou přineslo snížení příjmů ve státních rozpočtech. Tímto byly následně skokově 

zvýšeny jejich schodky a s tím související zadlužení zemí.  

     Tento rozpočtový šok tak způsobil, že některým evropským zemím již nebylo 

umožněno si půjčovat na pokrytí deficitu na světových trzích, a byly nuceny zažádat o 

finanční injekci ze strany Evropské unie či Mezinárodního měnového fondu (MMF). 

Největším ohrožením pro EU v tomto směru bylo Řecko, jelikož mohlo prostřednictvím 

společné měny výrazně negativně ovlivnit ekonomiky ostatních členů eurozóny. 

Z tohoto důvodu mu byla následně poskytnuta velkorysá finanční pomoc, která měla 

alespoň částečně zmírnit dopady počínající dluhové krize v Evropské unii. Zároveň 

v roce 2010, za účelem ochrany finanční stability zemí eurozóny, vzniká Evropský 

nástroj finanční stability, který získává prostředky pro členské státy prostřednictvím 

vydávání dluhopisů. 

Chybějící varovné mechanismy a včasná opatření proti podobným druhům ohrožení 

jsou hlavním důvodem, proč ekonomická a dluhová krize tak výrazně zasáhla členské 

státy Evropské unie a prostřednictvím nich stabilitu Unie jako celku. Tato 

nepřipravenost a z ní plynoucí negativní dopady na ekonomiku, nejen finančního 

sektoru, byly impulzem pro vytvoření sledovacích mechanismů a s nimi souvisejících 

preventivních opatření, jejichž analýza a včasná aplikace napomáhá bojovat proti 

nerovnováhám makroekonomických ukazatelů, které pak ve svém důsledku způsobují 

destabilizaci ekonomického prostředí a vznik obdobných krizových situací. 

Základním kritériem pro možnost navržení varovného mechanismu je analýza 

vlivu jednotlivých makroekonomických ukazatelů a jejich hodnot na reálnou 

makroekonomickou stabilitu členských zemí Evropské unie. Na základě těchto 

                                            
4 Zásahy státu v již zmíněné formě bylo možné zaznamenat především ve státech západní Evropy, 
přičemž situace ve stejném sektoru byla ve střední Evropě hodnocena stále jako stabilní. 
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pozorování je pak možné vytvořit soubor pravidel a limitů, jejichž dodržování by mělo 

připravit členské státy na další možné vnější i vnitřní (vnitro unijní) krize a zároveň by 

byl tímto vytvořen model makroekonomicky rovnovážného státu. Tento model má 

reprezentovat vhodně zvolenou kombinaci přístupu státu k jeho dílčím politikám. 

Stabilita členských zemí eurozóny je pro její fungování o poznání citlivější téma, než 

je tomu u ostatních členů Evropské unie. Společná měna je totiž zdrojem mnohem 

užšího vzájemného spojení a i počínající nerovnováha a odchylka, mimo stanovené 

limity v některém z makroekonomických ukazatelů členského státu, může být 

provázena výraznými negativními důsledky pro ostatní země eurozóny. 

 

1.1 Pakt stability a růstu 

 

Do doby globální finanční krize je jedním z nástrojů pro zajištění hospodářské a 

finanční stability v zemích Evropské unie tzv. Pakt stability a růstu. Je složen ze 

souboru právních norem schválených v roce 1997 Evropskou radou na zasedání 

v Amsterdamu. Tyto právní normy měly, mimo zajištění dodržování fiskálních 

maastrichtských kritérií i po vstupu do hospodářské a měnové unie, vytvořit jakousi 

záruku pro státy nově vstupující do měnové unie a přispět tak k tomu, aby se pro ně 

stal tento nový integrační stupeň důvěryhodnější. Na základě Paktu je realizován 

hospodářský a rozpočtový dohled nad členskými státy Evropské unie. 

Pakt stanovoval přesné limity pro maximální výši veřejného dluhu (60 % hrubého 

domácího produktu) a pro maximální výši deficitu veřejných financí (3 % hrubého 

domácího produktu). Tato opatření měla zamezit vzniku makroekonomických 

nerovnováh vlivem vysokého zadlužení jednotlivých členských zemí. Zároveň Pakt 

měnil způsob hlasování o návrzích dalších nápravných opatření na jeho novou podobu 

tzv. obráceného hlasování. Jeho podstatou byla změna dosavadního způsobu přijetí 

kolektivních rozhodnutí ze souhlasu kvalifikované většiny na více automatizovaný 

proces5. Ten zajišťuje přijetí rozhodnutí v případě, že do deseti dnů není kvalifikovanou 

většinou hlasujících odmítnut. Součástí Paktu je rovněž soubor donucovacích opatření 

                                            
5 DĚDEK, Oldřich. Pakt stability a růstu. 2013. Dostupné z: 
http://www.zavedenieura.cz/cs/euro/eurozona/pakt-stability-a-rustu 
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a postupů, které mohou být použity v případě nedodržování stanovených pravidel. 

Těmto postupům se budu blíže věnovat v dalších kapitolách. 

 

1.2 Six-Pack 

 

 Z počátku se zdál Pakt stability jako vhodné řešení preventivních opatření pro 

udržení stabilního hospodářského a finančního prostředí v zemích Evropské unie. 

Postupem času se však ukázalo, že kvůli univerzálnosti a nízké flexibilitě opatření 

nejsou státy schopny udržet ukazatele v rámci stanovených limitů ve všech fázích 

hospodářského cyklu. K prvnímu varování došlo v roce 2001 vůči Irsku, o rok později 

bylo odhaleno porušení Paktu v Portugalsku, kdy deficit státního rozpočtu dosáhl 

hodnoty 4,1 % HDP6. K dalším případům prolomení limitu docházelo od té doby téměř 

každoročně, což přispělo k potřebě zásadním způsobem posílit Pakt stability a růstu o 

další návazné mechanismy, které zavedou opatření v oblasti příčin vzniku státního 

zadlužení. 

V rámci reformy Paktu dochází k revizi tehdejších pravidel, mnohá z nich jsou doplněna 

a aktualizována. Hlavním cílem je podpora stability hospodářství v Evropské unii a 

s tím související rozpočtová disciplína jednotlivých zemí. V roce 2011 tak z inciativy 

Evropské komise vzniká soubor opatření nazývaný Six-Pack, který je tvořen šesti 

právními předpisy, týkajícími se oblasti stabilizace ekonomického prostředí v Evropské 

unii. Prvním z nich je nařízení revidující preventivní část Paktu stability a růstu, které 

přizpůsobuje tuto část i pro příznivější fáze hospodářského cyklu a myslí tak na tvorbu 

rezerv v tomto období. Druhý právní předpis se vztahuje k nápravné části Paktu 

stability a reviduje tak kroky států v případě, že jejich veřejný dluh dosáhne přes 

požadovaný limit 60 % HDP. Další právní předpisy se týkají rozpočtového dohledu 

v eurozóně a rozpočtového rámce v zemích Evropské unie. Jedním 

z nejvýznamnějších předpisů v rámci Six-Packu se však stává nově vzniklý 

mechanismus včasného varování, upozorňující na makroekonomické nerovnováhy, 

                                            
6 Pakt stability a růstu. BusinessInfo.cz. 2008. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/pakt-
stability-a-rustu-5140.html 
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které vedou ke snížení ekonomické stability Unie a s tím související soubor 

donucovacích opatření v případě, že mechanismus u států nepodnítí příslušnou akci. 

 

1.3 Evropský semestr 

 

Finanční krize a návazná ekonomická krize v Evropě dala Evropské unii rovněž 

impuls k revizi systému koordinace přístupu k hospodářským politikám členských 

států. Vzhledem k tomu, že jednotlivé mechanismy, podporující sjednocený přístup 

členských zemí k hospodářské politice, byly doposud realizovány odděleně, došly 

země k závěru, že i tyto mechanismy je zapotřebí sjednotit a začlenit do nově vzniklého 

harmonogramu. Evropská rada tak, za přispění legislativních návrhů Evropské komise, 

představuje koncept Evropského semestru, který je tvořen šestiměsíčním 

harmonogramem analýz a následných doporučení pro přístup k hospodářské a 

rozpočtové politice členského státu. Celý semestr se zaměřuje především na tři oblasti, 

ve kterých je nutno přístup k hospodářské politice koordinovat: 

 první z nich je oblast strukturální politiky se zaměřením na podporu růstu a 

zaměstnanosti v souladu se strategií Evropa 2020,  

 druhou oblastí je fiskální politika členských států, jejíž cílem by mělo být 

dodržení pravidel stanovených Paktem stability a růstu 

 a třetí oblast se týká zamezení vzniku a řešení makroekonomické 

nerovnováhy7. 

Na počátku Evropského semestru stojí Komise, která v rámci přípravné fáze 

Evropského semestru provádí analýzy aktuální situace v členských zemích Evropské 

unie. Analýza je prováděna v rámci dvou separovaných oblastí. První z nich je 

rozpočtová a strukturální politika, jejíž roli v rámci Evropského semestru představím 

v následující podkapitole. Druhá oblast – makroekonomická nerovnováha – bude 

detailně popsána v rámci celé druhé kapitoly této diplomové práce. 

 

                                            
7 Evropský semestr. In: Oficiální webové stránky Evropské rady a Rady Evropské unie [online]. 2015 
[cit. 2015-02-27]. Dostupné z: http://www.consilium.europa.eu/cs/policies/european-semester/ 
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1.3.1 Role Evropského semestru v oblasti rozpočtové a strukturální politiky 

V rámci přípravné fáze Evropského semestru, která probíhá vždy v měsících 

listopadu a prosinci daného roku, připravuje Komise tzv. roční analýzu růstu. V té jsou 

obsaženy hlavní pilíře a priority Evropské unie pro stanovený kalendářní rok. Tato 

analýza je následně postoupena do tzv. fáze 1, kde jsou na jejím základě přijaty 

politické pokyny na úrovní Evropské unie. Fáze 1 probíhá návazně na fázi přípravnou, 

tedy v období ledna až dubna.  Analýza růstu je projednána v rámci Rady EU a 

paralelně s tímto procesem je projednána také Evropským parlamentem, který vydá 

stanovisko k hlavním směrům politik zaměstnanosti. Závěry obou těchto evropských 

orgánů jsou následně poskytnuty Evropské radě, která k nim poskytne politická 

vodítka. Tímto krokem je ukončena fáze 1 a Evropský semestr vstupuje do fáze 2, 

která je zaměřena na cíle, politiky a plány jednotlivých členských zemí. 

Fáze 2 probíhá v období měsíců dubna, května, června a července a je zahájena 

předložením cílů a priorit členských států, které jsou vypracovány na základě závěrů, 

předložených Evropskou radou v předchozí fázi. Společně s těmito prioritami jsou 

předloženy také návrhy rozpočtu pro další období, u nichž je posuzováno, zda jsou 

v souladu s růstovými prioritami. K předloženým návrhům v oblasti rozpočtové a 

strukturální politiky a návrhům v paralelně probíhající oblasti makroekonomických 

nerovnováh jsou pak Komisí vypracována doporučení, které prochází revizí v Radě 

EU. Zde je cílem dohodnout konečná doporučení pro jednotlivé země, která jsou, po 

odsouhlasení Evropskou radou, Radou EU přijata. Tato doporučení jsou předložena 

jednotlivým členským státům a ty je v konečné fázi 3 zohlední při sestavování státního 

rozpočtu pro další období.  

Díky celému tomuto kontrolnímu mechanismu má Unie možnost se ke zvolenému 

přístupu členských zemí vyjádřit v dostatečném předstihu před jeho realizací a státy 

tak mají možnost zapracovat případná doporučení, které jsou jim k rozpočtovým 

plánům a k plánům směřování hospodářských politik dána. V rámci Evropského 

semestru, jehož první kolo proběhlo v roce 2011, jsou Komisi předkládány stabilizační 

a konvergenční programy. Země, které jsou členy eurozóny, předkládají tzv. 

stabilizační programy a země mimo eurozónu programy konvergenční. Tyto programy, 

jež mají prezentovat střednědobé rozpočtové strategie členských států, jsou následně 

předloženy evropským orgánům, které mají posoudit, zdali se jsou slučitelné 
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s aktuálními prioritami Evropské unie8. Konvergenční programy jsou zpracovávány se 

zhruba tříletým časovým výhledem a za jejich vypracování např. v České republice 

zodpovídá Ministerstvo financí9. Konvergenční programy jsou od zavedení 

Evropského semestru předkládány zpravidla v měsíci dubnu, existovaly již však před 

vznikem tohoto cyklu. V případě České republiky byl první konvergenční program 

předložen po jejím vstupu do Evropské unie, tedy v květnu roku 2004. 

 Cílem Evropského semestru je nejen analýza stavu hospodářské a rozpočtové 

situace a koordinace směřování jednotlivých členských států v této oblasti, ale i 

propojení rozhodovacího procesu mezi institucemi členských států a institucemi Unie. 

Zakončení Evropského semestru je vždy spojeno s jeho celkovým vyhodnocením ze 

strany Evropské komise, která v něm zohlední implementaci doporučení, podaných 

v průběhu semestru a efekt těchto doporučení na konkrétní oblasti jejich působení. 

  

                                            
8 DĚDEK, Oldřich. Ohlédnutí za letošními stabilizačními a konvergenčními programy. [online]. 2014 [cit. 
2015-03-27]. Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/cs/narodni-koordinacni-skupina/tiskove-
centrum/aktuality/2014/ohlednuti-za-letosnimi-stabilizacnimi-a-2402 
9 DĚDEK, Oldřich. Konvergenční program. [online]. 2013 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: 
http://www.zavedenieura.cz/cs/dokumenty/vladni-materialy/konvergencni-program 
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2 Prevence makroekonomických nerovnováh 

 

V rámci Evropského semestru je řešena také oblast makroekonomické 

nerovnováhy v jednotlivých členských zemích Evropské unie. V přípravné fází 

Evropského semestru je úkolem Komise provést analýzu hospodářské situace zemí 

EU, na jejímž základě by bylo možné včas odhalit počínající či již závažnou 

makroekonomickou nerovnováhu. Tento proces je legislativně zakotven v Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a 

nápravě makroekonomické nerovnováhy, které vzniká z několika důvodů: 

 Zkušenosti, které byly načerpány za dobu fungování hospodářské a měnové 

unie v Evropě jsou brány jako odrazový můstek a je zapotřebí je využít pro další 

budoucí rozvoj. 

 Jednotlivé politiky členských států, zaměřující se na zaměstnanost, rozvoj trhu, 

konkurenceschopnost a mezinárodní trh, je zapotřebí v maximální míře propojit. 

Právě tato koordinace má napomoci stabilnímu a udržitelnému růstu.  

 V nařízení je rovněž zmíněna nutnost prohlubování rozpočtového dohledu nad 

rámec původního stavu. Zaměření se na detail má přinést snadnější odhalování 

drobných odchylek či špatných návyků při sestavování rozpočtů, které by se 

následně mohly snadno stát jejich běžnou součástí v případě, že by na ně 

nebylo upozorněno. 

     Vzhledem k těmto a dalším důvodům bylo zapotřebí sestavit postup, který by 

napomohl včas odhalit negativní trendy vývoje makroekonomických ukazatelů a který 

by se také stal součástí ročního cyklu kontrolovaných oblastí u členských států, v rámci 

již fungujících pravidel Evropské unie. 

 

2.1 Zpráva mechanismu včasného varování a srovnávací přehled 

 

     Na základě zmiňovaných kritérií tak Nařízení č. 1176/2011 stanovuje povinnost 

každoročního vyhotovení analýzy hospodářské situace v Unii jako celku a zároveň 

hospodářské situace jednotlivých členských států. V období posledního čtvrtletí 

daného roku tak Komise vydává Zprávu mechanismu včasného varování, jejíž 
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součástí je i srovnávací přehled. Ten slouží jako souhrnná analýza aktuální 

makroekonomické situace všech zemí Evropské unie. Na základě tohoto přehledu je 

pak možné identifikovat jednotlivé oblasti u všech členských zemí, které vykazují určitý 

negativní trend a přispívají tak k destabilizaci ekonomiky, čímž v důsledku zapříčiňují 

makroekonomickou nerovnováhu. Srovnávací přehled, jak již název napovídá, má také 

členské země v konkrétních disciplínách porovnat mezi sebou, a tím také identifikovat 

pozitivní či negativní vlivy jejich jednotlivých přístupů k dané problematice. 

Vzhledem k povaze Zprávy mechanismu varování je zapotřebí si stanovit co 

nejvhodnější složení konkrétních ukazatelů, které by v rámci srovnávacího přehledu 

měly být analyzovány. Mechanismus má sledovat především hrozící 

makroekonomickou nerovnováhu a jeho složení je tak orientováno na hospodářskou, 

finanční i strukturální oblast. Jedná se tak o hlavní konkrétní ukazatele, vztahující se 

ke každé z těchto oblastí. V rámci zachování co největší vypovídací hodnoty je pak 

možné a zároveň žádoucí, aby bylo složení ukazatelů srovnávacího přehledu 

v pravidelných intervalech konzultováno a dle potřeby upraveno. Během působnosti 

nařízení je tak možné měnit strukturu ukazatelů, a to vzhledem k situaci, kdy přestane 

být v rámci sledování makroekonomické rovnováhy a nerovnováhy jednotlivých zemí 

relevantním. Tyto pak mohou být nahrazeny jinými, které naopak stav hospodářské a 

finanční situace země mohou reflektovat více. 

 

2.1.1 Sledované ukazatele srovnávacího přehledu 

     Srovnávací přehled mechanismu včasného varování je aktuálně sestaven z níže 

uvedených konkrétních oblastí, které vypovídají o vnitřní i vnější ekonomické 

nerovnováze. Ke každému faktoru je pak ze strany Komise přidělena limitní hodnota 

či limitní pásmo, ve kterém je hodnota daného ukazatele považována za stabilní a 

neohrožující makroekonomickou rovnováhu. V oblasti vnitřní ekonomické 

nerovnováhy jsou v rámci srovnávacího přehledu sledovány ukazatele: 

 toku úvěrů a celkového dluhu soukromého sektoru, 

 míra nezaměstnanosti, 

 index nominálních jednotkových pracovních nákladů, 

 index cen bytových nemovitostí, 

 celkový dluh vládních institucí 
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 a celkové závazky finančního sektoru. 

V oblasti vnější ekonomické nerovnováhy jsou sledovány ukazatele: 

 rovnováha běžného účtu platební bilance, 

 reálný efektivní směnný kurz, 

 čistá investiční pozice vůči zahraničí  

 a podíl na světových exportech. 

V následujících podkapitolách detailněji definuji jednotlivé ukazatele srovnávacího 

přehledu, přiblížím jejich teoretická východiska a na základě aktuálních dat z databáze 

Eurostat, která má v rámci problematiky makroekonomických nerovnováh vyčleněnu 

samostatnou sekci statistik, zhodnotím jejich vývoj a situaci konkrétních států, které se 

obecnému trendu ve vývoji daného ukazatele vymykají. 

 

2.1.1.1 Rovnováha běžného účtu platební bilance 

Souhrnná platební bilance je statistický ukazatel, který v peněžních jednotkách 

vykazuje jednotlivé ekonomické transakce národního hospodářství, tedy transakce 

dané země se zahraničím, a to vždy za určité období. Strukturu platební bilance je 

možné rozlišit horizontálně, a to na kreditní a debetní položky. Platební bilance 

nezachycuje každou jednotlivou transakci, ale jsou agregovány do několika kategorií10. 

Tento princip dělení nazýváme vertikální a strukturuje platební bilanci mezi šest 

položek – běžný účet, finanční účet, kapitálový účet, účet chyb a opomenutí, zvláštní 

práva čerpání a devizové rezervy.  

Kapitálový účet zachycuje převody kapitálových transferů (transfery ze strany 

migrantů, promíjené dluhy), transakce spojené s nehmotnými aktivy jako jsou autorská 

práva, licenční práva, patenty a hmotnými aktivy, jakými jsou zemědělské půdy a 

pozemky. Finanční účet zahrnuje bilanci přímých a portfoliových investic, finančních 

derivátů a ostatního dlouhodobého a krátkodobého kapitálu. Účet chyb zachycuje 

nepřesnosti způsobené nedostatkem relevantních informací o zahraničním obchodu. 

                                            
10 JUREČKA, Václav a Ivana JÁNOŠÍKOVÁ. Makroekonomie: základní kurs. 1. vyd. Ostrava: Vysoká 
škola báňská - Technická univerzita, 2004, 299 s. ISBN 978-80-248-0530-6. 
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Zvláštní práva čerpání jsou rezervní měnou MMF, která zajišťuje odpovídající výši 

rezervy dle aktuálních požadavků mezinárodního obchodu. 

Ukazatel rovnováhy běžného účtu platební bilance, který zachycuje vývoz a dovoz 

zboží, obchodní a neobchodní služby, včetně služeb v rámci dopravy a cestovního 

ruchu, výnosy v oblasti investic, kapitálu a práce, jakými jsou například dividendy a 

pracovní příjmy, a v neposlední řadě také dary, výživné, penze a zahraniční pomoc11, 

je pro potřeby srovnávacího přehledu uváděn v procentech hrubého domácího 

produktu, a to jako tříletý klouzavý průměr.   

V příloze č. 1 je tabulka s daty pro ukazatel rovnováhy běžného účtu platební bilance 

za rok 2011, 2012 a 2013. Graf č. 1 znázorňuje všechny členské země Evropské unie 

a jejich hodnoty tohoto ukazatele ve výše uvedených letech. 

V rámci každého ukazatele srovnávacího přehledu jsou stanoveny prahové hodnoty, 

které vymezují prostor, ve kterém se jednotlivé členské státy mají možnost v rámci let 

pohybovat. V případě, že je pozice ukazatele daného státu uvnitř ohraničeného 

prostoru, znamená to, že EU v této oblasti daný stát nepovažuje za přímé ohrožení 

stability uvnitř společenství. Pro rovnováhu běžného účtu platební bilance stanovila na 

Unie prahové hodnoty na čtyřech procentech HDP u záporného salda a šesti 

procentech HDP u přebytku.  

Z grafu je patrné, že Rumunsko, Portugalsko, Polsko, Malta, Kypr, Španělsko a Řecko 

se v horizontu let 2011, 2012 a 2013 dostaly z překračujících hodnot do bezpečného 

pásma, prezentujícího stabilitu země v této oblasti. Ve výsledcích ukazatele pro rok 

2013 již žádná ze zemí nepřekračuje spodní hranici limitu čtyřprocentního záporného 

salda. V oblasti přebytku běžného účtu platební bilance je situace odlišná – pouze 

jedna ze zemí, Lucembursko, se dokázala během sledovaných let dostat z nad 

prahového výsledku do stabilního pásma. Nad stanovenou šestiprocentní hranicí se 

tak nachází Švédsko, Nizozemsko, Německo a Dánsko, přičemž v případě 

Nizozemska se jedná ve sledovaném období o velice prudký nárůst a zároveň 

dlouhodobě nejvýrazněji překročený limit. Pro tuto zemi je kladné saldo běžného účtu 

                                            
11 Hlavní měnové a fiskální ukazatele ČR. BusinessInfo.cz. 2011. Dostupné z: 
http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/hlavni-menove-a-fiskalni-ukazatele-cr-3113.html#pb 
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a obchodní bilance typické, Komise predikuje podobné výsledky i výhledově do 

budoucna. 

Graf č. 1 - Rovnováha běžného účtu platební bilance (v % HDP) – tříletý průměr 

 

Zdroj: Current account balance in % of GDP - 3 year average. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tipsbp

10&tableSelection=1 

 

U několika ze sledovaných zemí došlo zároveň během daného období o přechod 
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Chorvatsko, Slovinsko a Slovensko. Opačnou situaci a přechod ze stavu přebytku do 

záporného salda můžeme pozorovat u Belgie, Estonska, Lotyšska a Finska. 

Dle Zprávy o mechanismu varování pro rok 201412 vyhodnotila Komise pokrok 

členských zemí, ohrožených makroekonomickou nestabilitou, za velmi výrazný. 

K pozoruhodnému zlepšení došlo zejména ve státech, které se staly součástí 

programů zahrnujících finanční pomoc. Mezi další příčiny patří u vybraných zemí i 

zvýšení vývozu. Komise je však k těmto výsledkům rovněž i mírně skeptická, jelikož 

v mnoha případech došlo k poklesu schodku především z důvodu poklesu dovozu, 

zapříčiněného poklesem domácí poptávky. Zvláštní pozornost, dle doporučení 

Komise, by v této oblasti měla být věnována Francii a Spojenému království, jejichž 

deficit platební bilance, ačkoliv nepřekračuje Unií stanovenou tolerovanou hranici, byl 

v posledních letech zvyšován, a to v rozporu s trendem u ostatních členských zemí. 

 

2.1.1.2 Čistá investiční pozice vůči zahraničí 

Čistá investiční pozice členského státu vůči zahraničí je přehledem stavů finančních 

aktiv a pasiv domácí ekonomiky ve vztahu k nerezidentům státu k určitému času. Pro 

tohoto ukazatele jsou zpracována data ze všech sektorů ekonomiky a vzhledem k jeho 

povaze se jedná o jedno z nejdůležitějších měřítek domácí ekonomiky vůči 

nerezidentům. Data jsou distribuována od národních bank jednotlivých členských států 

směrem k Evropské centrální bance, přičemž metodika výpočtu je rovněž v souladu 

s manuálem Mezinárodního měnového fondu. Investiční pozice odpovídá strukturou 

jednotlivých položek finančnímu účtu a změně stavu devizových rezerv ČNB ve výkazu 

platební bilance13. 

Součástí přehledu investiční pozice je mimo jiné zahraniční zadluženost, jež je 

definována jako přehled finančních pasiv sektorů tuzemské ekonomiky vůči 

nerezidentům. Tyto závazky jsou dluhového charakteru – ve smlouvě je uvedena doba 

jejich splatnosti a úrok, za který je věřitel ochoten prostředky poskytnout. Mezi finanční 

                                            
12 EVROPSKÁ KOMISE. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru:  Zpráva mechanismu varování 2014 (vypracovaná 
v souladu s články 3 a 4 nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické 
nerovnováhy). 2013. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/amr2014_cs.pdf 
13 Čistá investiční pozice vůči zahraničí (NIIP) - ročně. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 
http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tipsii10 
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pasiva však nepočítáme stavy majetkových cenných papírů, mezi které patří například 

portfoliové investice. Stavy jednotlivých dluhových závazků odpovídají dluhovým 

finančním pasivům na finančním účtu platební bilance14.  

V příloze č. 2 jsou v tabulce uvedena data zpracovaná Evropskou centrální bankou, 

která uvádějí vývoj čisté investiční pozice vůči zahraničí u všech členských států EU 

v letech 2011, 2012 a 2013, přičemž pro zjednodušení srovnání jednotlivých zemí je 

ukazatel vyjádřen v procentech hrubého domácího produktu. Uváděná data jsou níže 

zapracována do grafu. 

Ze srovnání dat v grafu č. 2 je patrné, že většina států překračuje stanovenou prahovou 

hodnotu ve výši 35 %, a to dlouhodobě. V případě Irska, Portugalska a Řecka se 

hodnota ukazatele pro rok 2013 dostala dokonce i nad 100% HDP, přičemž u 

posledních dvou jmenovaných došlo za poslední tři roky k výraznému prohloubení. 

Podobně výrazné prohlubování můžeme pozorovat rovněž u Kypru. U ostatních zemí 

se zápornými výsledky můžeme jejich vývoj za stanovená léta označit za stabilní, a to 

i přes to, že převyšují prahovou hranici. Doporučením pro tyto země však stále zůstává 

postupné snižování schodku platební bilance, případně její přebytek v delších 

obdobích. V zemích, které vykazují zápornou investiční pozici, jsou možnosti 

financování citlivější na vyhlídky trhu. 

Nejen výše záporného salda, ale také složení závazků, má vliv na hodnocení tohoto 

kritéria ze strany Komise. Země s vyšším stavem přímých zahraničních investic ze 

zahraničí, mezi které se řadí například i Česká republika, mají lepší výchozí pozici než 

země, jejichž záporné výsledky u čisté investiční pozice jsou tvořeny především 

vnějším zadlužením. 

S výrazně kladnou čistou investiční pozicí se můžeme setkat v zemích, jako je 

Nizozemsko, Německo, Dánsko, Belgie a Lucembursko. U posledního jmenovaného 

se jedná o kladný výsledek v hodnotě více než 2,1 násobku HDP, přičemž takto 

nadprůměrně vysokou hodnotu vykazuje v celém sledovaném období. 

 

                                            
14 ČESKA NÁRODNÍ BANKA. Investiční pozice ČR vůči zahraničí a zahraniční zadluženost. [online]. 
2012 [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/kalendar/investicni-pozice-cr-vuci-zahranici-
a-zahranicni-zadluzenost/2012-12-31_21.html 
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Graf č. 2 - Čistá investiční pozice vůči zahraničí (v % HDP) 

 

Zdroj: Net international investment position in % of GDP - annual data. Databáze Eurostatu. 2014. 

Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en& 

pcode=tipsii10&tableSelection=1 

 

2.1.1.3 Reálný efektivní směnný kurz 

Reálný měnový kurz reprezentuje poměr cenových hladin při porovnávání dvou 
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danými zeměmi je očištěn o rozdíl cenových hladin na jejich trzích. Výpočtem reálného 

efektivního měnového kurzu je tak možné vyjádřit přibližnou výši ceny, za kterou lze 

směnit výrobky a služby mezi dvěma zeměmi. 

Ukazatel relativních cen a nákladů, neboli reálný efektivní směnný kurz, usiluje o 

stanovení konkurenceschopnosti cen s ohledem na hlavní konkurenty na 

mezinárodních trzích. Zohledňuje tak jednak pohyb směnného kurzu, ale také cenové 

a nákladové trendy. V rámci možností vysledovat nadměrnou nerovnováhu je tento 

kurz deflován cenovým indexem celkové ekonomiky oproti skupině 42 zemí, složených 

z dvaceti osmi členských států Evropské unie a dalších čtrnácti průmyslově vyspělých 

zemí, kterými jsou například Austrálie, Kanada, USA, Japonsko, Norsko, Nový Zéland, 

Mexiko, Švýcarsko, Turecko atd. Pro zohlednění hospodářské soutěže na domácích i 

na vývozních trzích je pro výpočet použita dvojitá váha vývozu. Vzestup indexu u 

konkrétní země znamená ztrátu konkurenceschopnosti jejího zboží v mezinárodním 

obchodě15. 

V příloze č. 3 je zpracována tabulka s vývojem reálného efektivního měnového kurzu 

za roky 2011, 2012 a 2013. 

Graf č. 3 prezentuje výše zmíněná data u všech dvaceti osmi členských států Evropské 

unie. V grafu jsou rovněž naznačeny limitní hodnoty, určené pro tento ukazatel v rámci 

sledování makroekonomických nerovnováh. 

Prahové hodnoty pro země eurozóny jsou stanoveny na hodnotu +/- 5 %, pro země 

mimo eurozónu je prahová hodnota +/- 11 %. Z grafu je patrné, že se situace ohledně 

reálného efektivního směnného kurzu v průběhu posledních tří let výrazně 

stabilizovala. Tento fakt potvrzují především výsledky z roku 2013, které prezentují 

stav, kdy žádná z členských zemí nepřekračuje limit poklesu či posílení kurzu 

stanovený pro svou kategorii a zároveň i všechny země mimo eurozónu splňují 

přísnější limit pro země s měnou euro ve výši pěti procent. Vzhledem k tomu, že 

obnovení konkurenceschopnosti jednotlivých zemí je klíčové pro postupné 

ozdravování jejich ekonomik, můžeme výsledky ve zkoumání tohoto ukazatele 

považovat za pozitivní. 

                                            
15 Real effective exchange rate - 42 trading partners - annual data. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné 
z: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/download.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tipser10 
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Graf č. 3 - Reálný efektivní devizový kurz (tříletá % změna) 

 

Zdroj: Real effective exchange rate - 42 trading partners - annual data. Databáze Eurostatu. 2014. 

Dostupné z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/download.do?tab=table&plugin=0&language=en&p 

code=tipser10 
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V roce 2010, kdy reálný efektivní směnný kurz eura prudce klesl, bylo Irsko tímto jevem 

ovlivněno nejvíce ze všech států eurozóny.  

Švédsko se, co se týče posílení reálného efektivního směnného kurzu, řadí na přední 

příčky. Současný trend ve vývoji reálného směnného kurzu je v této zemi však již spíše 

klesající. 

 

2.1.1.4 Podíl na světových exportech 

Evropská unie má 16,5% podíl na světovém dovozu a vývozu a v porovnání s ostatními 

celky na světě se řadí v tomto odvětví na první místo. I v oblasti samostatného exportu 

má celosvětově největší podíl, a to ve výši přes 15 %. Tato situace je dána především 

jednoduchou strukturou vnitřního trhu a úzkou spoluprací se zeměmi mimo ni.  

Na základě tohoto ukazatele je možné porovnat podíl exportu zboží a služeb 

jednotlivých členských zemí Evropské unie na exportu celosvětovém. Údaje o výši 

podílu jsou čerpány z platebních bilancí jednotlivých zemí a dále spravovány 

Mezinárodním měnovým fondem. V rámci zajištění dostatečné vypovídací schopnosti 

tohoto ukazatele, s ohledem na vývoj konkurenceschopnosti a zachycení 

strukturálních ztrát, je zde sledována pětiletá procentní změna. 

V příloze č. 4 jsou v tabulce zpracována data pro všechny členské státy EU, 

prezentující pětiletou procentní změnu podílu na světovém exportu v letech 2011, 2012 

a 2013. Tato data jsou zpracována do grafu č. 4.  

Prahová hodnota pro pětiletou změnu podílu na světovém exportu je -6 %, a to 

nerozdílně pro všechny členské státy EU. Pozitivní vývoj ukazatele můžeme 

nejpatrněji sledovat v roce 2011, kdy se v případě států Bulharsko, Česká republika, 

Estonsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Polsko, Rumunsko a Slovensko podíl na světovém 

exportu v pětiletém sledovacím období zvýšil i o desítky procent.  V dalších letech je 

již zvyšování podílu na světovém exportu u členských zemí Evropské unie spíše 

ojedinělé, stabilní posílení pozice je možné ve sledovaném období pozorovat pouze u 

Litvy. 
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Graf č. 4 - Podíl na světovém vývozu (pětiletá % změna) 

 

Zdroj: Shares of world exports - % change. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tipsex10 
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šestiprocentní ztráty překročena více než pětinásobně. Ze třiadvaceti zemí, u kterých 

došlo ke ztrátě podílu na světovém exportu dle dat pro rok 2013, jsou 

v akceptovatelném limitním pásmu pouze tři z nich. 

U zemí Slovenska, Polska, Malty a Česka můžeme mezi lety 2011 až 2013 sledovat, 

že počáteční zvyšování podílu na exportu bylo postupně tlumeno, a to až do současné 

několikaprocentní ztráty. 

Snižování podílu na světovém exportu je u evropských zemí způsobeno stále se 

zvyšující expanzí Číny, Brazílie a Indie na stále nové trhy. Tyto země tak způsobují 

výrazné přelévání poziční síly od zemí s tradičně silnou exportní pozicí, jakými jsou 

země Evropské unie a Spojených států. 

 

2.1.1.5 Index nominálních jednotkových pracovních nákladů 

Nominální jednotkové pracovní náklady jsou definovány jako poměr celkových náhrad 

zaměstnancům a celkového počtu zaměstnanců v čitateli a poměrem HDP a 

celkového počtu zaměstnaných osob ve jmenovateli. Změna v nominálních 

jednotkových pracovních nákladech je změnou v poměru celkových náhrad 

zaměstnancům a počtu zaměstnanců, která není způsobená změnou produktivity 

práce, anebo změnou v podílu zaměstnanců na celkové zaměstnanosti. Údaje jsou 

reportovány v souladu s programem ESA 201016 z oficiálních statistik o národních 

účtech jednotlivých zemí a jsou vyjádřeny jako tříletá procentní změna17. 

V grafu č. 5 jsou zpracovány indexy členských zemí Evropské unie za období 2012 – 

2014. Data jsou zpracovány rovněž v tabulce v příloze č. 5. V grafu je červeně 

zaznačena prahová hodnota ve výši 9 %, vztahující se k zemím eurozóny a žlutě 

zaznačena prahová hodnota 12 %, vztahující se k ostatním členským státům Unie. 

Vzhledem k tomu, že v databázi Eurostat nejsou k dispozici data pro Chorvatsko, není 

tato země součástí grafu.  

                                            
16 Program ESA (European System of Integrated Economic Accounts) je oficiální metodika pro výpočet 
maastrichtských konvergenčních kritérií vládního deficitu a dluhu. Národní statistické úřady jsou povinny 
tuto metodiku dodržovat při vykazování údajů o hospodaření vládního sektoru. Eurostat metodiku 
průběžně aktualizuje a dohlíží nad její implementací v jednotlivých zemích. Metodika ESA 95 byla 
aktuálně nahrazena novou verzi ESA 2010. 
17 Index nominálních jednotkových pracovních nákladů (2005 = 100), 3letá procentní změna. Databáze 
Eurostatu. 2014. Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tipslm10 
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Graf č. 5 - Index nominálních jednotkových pracovních nákladů (tříletá % změna) 

 

 

Zdroj: Nominal unit labour cost - 3 years % change. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tipsun

10&tableSelection=1 
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byly Unií akceptovatelné. Ačkoliv jsou mzdové náklady v této zemi relativně nízko18, 

zvýšila se za sledované období minimální mzda z 137,05 EUR na 173,84 EUR19. 

Výrazné zvýšení pracovních nákladů je možné ve sledovaném období pozorovat 

rovněž v Lotyšsku, které se z hlubokého poklesu z roku 2012 (index o hodnotě -6,5 %) 

dostává na velmi výrazný růst o hodnotě 15,5 %. Dle údajů Eurostatu se minimální 

mzda v Lotyšsku za posledních deset let téměř ztrojnásobila, a to až na dnešní 

hodnotu ve výši 320 EUR. Výrazné přiblížení prahové hranici 12 % pozorujeme také 

v Lucembursku, přičemž tento jev se negativně odráží jeho pozicí na vývozních trzích, 

kde pracovní náklady rostou znatelně pomalejším tempem. Přesto však tento fakt 

neovlivnil situaci této země natolik, aby ji Evropská komise v rámci hloubkového 

přezkumu zařadila mezi země ohrožené makroekonomickou nerovnováhou. 

Ukazatel cen pracovních nákladů byl Komisí v minulosti zařazen mezi faktory, které 

jako jedny z nejvýznamnějších ovlivňují makroekonomickou nerovnováhu v zemích 

Evropské unie. Dle hloubkového přezkumu z roku 2014 je však této disciplíně aktuálně 

přiřazována již nižší váha, a ačkoliv je stále na tuto oblast v rámci hloubkového 

přezkumu upozorňováno v rozboru konkrétních zemí, Unie ji již v celkovém hodnocení 

nezmiňuje mezi hlavními příčinami makroekonomické nerovnováhy v EU. 

 

2.1.1.6 Index cen bytových nemovitostí  

Index cen bytových nemovitostí je cenový index, který dle metodiky stanovené 

v programu ESA 2010, mapuje cenovou hladinu bytových nemovitostí na území 

jednotlivých států. Tento ukazatel zachycuje cenové změny všech obytných 

nemovitostí kupovaných domácnostmi (byty, rodinné domy, řadové domy atd.), nových 

i stávajících, bez ohledu na jejich konečné užití či předchozího majitele20. Ceny 

nemovitostí zohledňují i cenu pozemku a jsou uváděny v tržní výši, tudíž při výpočtu 

tohoto indexu nejsou zahrnuty nemovitosti, které jsou postaveny vlastními silami. 

V rámci sledování makroekonomických nerovnováh je využíván tzv. deflovaný index 

                                            
18 EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Euroskupině: Výsledky 
hloubkových přezkumů na základě nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické 
nerovnováhy. 2014. Dostupné z: http://www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/dossier/files/download/082dbcc54477af3e014492dec4460ee4.do 
19 Monthly minimum wages. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en 
20 Index cen bytových nemovitostí – deflováno – meziroční změna. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné 
z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tipsho10 



32 
 

cen bytových nemovitostí, který měří inflaci na trhu bytových nemovitostí ve vztahu k 

růstu cen v konečné spotřebě domácností a institucí sloužících domácnostem. 

V následujícím grafu jsou zpracována data z přílohy č. 6, která zachycují vývoj tohoto 

ukazatele v letech 2011, 2012 a 2013. Data jsou vyjádřena jako průměrná roční míra 

změny, kdy roční index 2010 = 100. 

Graf č. 6 - Index cen bytových nemovitostí (průměrná roční míra změny) 

 

Zdroj: House price index - deflated. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tipsho10 
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Prahová hodnota tohoto indexu je stanovena na 6% pro všechny členy Evropské unie 

bez rozdílu zdali jsou zároveň členy eurozóny. Trh nemovitostí dosahuje po dlouhém 

období expanze v mnoha zemích svého dna, což je doprovázeno nejen snižováním 

cen nemovitostí, ale zároveň také útlumem ve stavebnictví a snížením zaměstnanosti 

v tomto odvětví21. Z grafu je možné pozorovat, že trend snižování cen nemovitostí je 

patrný v drtivé většině členských zemí. Prahovou hodnotu, dle posledních 

publikovaných dat z roku 2013, překračuje Estonsko a Lotyšsko. 

Prudký pokles cen nemovitostí je možné pozorovat především v Chorvatsku, kde trh 

takto reaguje se zpožděním na ekonomickou krizi a na zvyšující se tendence Chorvatů 

stěhovat se do nájemních bytů a nezatěžovat rodinné rozpočty dlouhodobějšími úvěry 

na bydlení. Výjimku v poklesu tržní ceny nemovitostí tvoří především nemovitosti 

v turisticky atraktivních lokalitách kolem pobřeží. Obecně lze říci, že snižování cen 

nemovitostí je doprovázeno rovněž útlumem v oboru stavebnictví, a tím se také 

projevuje v oblasti zaměstnanosti.  

Ceny nemovitostí rostou především v pobaltských zemích, jakými jsou Lotyšsko a 

Estonsko. Obě z těchto zemí tak ve výsledcích za rok 2013 překročili limitní hranici 

šesti procent. V případě Estonska se však jedná spíše o reakci trhu na prudký pokles 

cen v letech 2007 až 2009. 

  

2.1.1.7 Toky úvěrů a dluh soukromého sektoru 

Toky úvěrů soukromému sektoru představují čistou výši závazků, které vznikly 

v průběhu daného roku v sektorech nefinančních podniků, v domácnostech, či 

v neziskových organizacích sloužících domácnostem. Tento ukazatel pracuje 

především s dluhovými cennými papíry a úvěry, přičemž údaje prezentuje v tzv. 

konsolidovaném stavu, kde nebere v úvahu transakce uskutečněné ve stejném 

odvětví. Definice odvětví a nástrojů je sestavena dle evropského standardu ESA 2010 

a samotný tok je vyjádřen v procentech HDP.  

                                            
21 EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Euroskupině: Výsledky 
hloubkových přezkumů na základě nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické 
nerovnováhy. 2014. Dostupné z: http://www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/dossier/files/download/082dbcc54477af3e014492dec4460ee4.do 
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V následujícím grafu jsou zpracována data z přílohy č. 7, která zachycují toky úvěrů 

soukromému sektoru v zemích Evropské unie v letech 2011, 2012 a 2013. V grafu není 

zobrazena situace Spojeného království, jehož data nejsou v rámci databáze Eurostat 

k dispozici. 

Graf č. 7 - Toky úvěrů soukromému sektoru (v % HDP) 

 

Zdroj: Private sector credit flow, consolidated. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipspc20&plugin=1 
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Stav výše definovaného druhu závazku v sektoru nefinančních podniků, domácností a 

neziskových organizací sloužících domácnostem, je zachycen v rámci ukazatele dluh 

soukromého sektoru, přičemž jsou při výpočtu použity rovněž konsolidované údaje.  

V níže uvedeném grafu jsou zpracována data z přílohy č. 8, kde je zachycena výše 

dluhu soukromého sektoru v procentech HDP v letech 2011,2012 a 2013. V grafu není 

zobrazena situace Spojeného království, jehož data nejsou v rámci databáze Eurostat 

k dispozici. 

Graf č. 8 - Dluh soukromého sektoru (v % HDP) 
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Zdroj: Private sector debt, consolidated. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipspd20&plugin=1 

 

V obou grafech je zvýrazněna limitní hranice každého z ukazatelů, která v případě toků 

úvěru soukromému sektoru činí 15 % HDP a v případě stavu dluhu soukromého 

sektoru činí 133 % HDP jednotlivých členských zemí. Výše limitu je nerozdílná pro 

členské i nečlenské země eurozóny.  

Ačkoliv je Lucembursko ekonomicky stabilní a silnou zemí, patří její soukromý sektor 

k dlouhodobě nejvíce zadluženým v zemích Unie. V roce 2011 i v roce 2013 překračuje 

limitní hodnoty pro toky úvěrů soukromému sektoru, a tím tak navyšuje jeho celkové 

zadlužení, přičemž dle výsledku posledního sledovaného roku (2013) je limitní hodnota 

překročena téměř dvojnásobně. V Lucembursku působí, především z důvodu jeho 

příznivé daňové politiky, velký počet nadnárodních společností, které řadu finančních 

operací provádějí právě přes místní pobočky či dceřiné společnosti. Z tohoto důvodu 

můžeme data týkající se zadlužení soukromého sektoru považovat za poněkud 

zkreslená. Dle Komise tak tato situace nijak výrazně neohrožuje makroekonomickou 

stabilitu země. 

Zadlužení soukromého sektoru a tlak na jeho postupné snižování se však může 

negativně odrazit především ve spotřebě domácností a investicích ze strany firem. 

Tímto je následně ovlivněn i střednědobý růst.  

  

2.1.1.8 Celkový dluh vládních institucí 

Celkovým dluhem vládních institucí se rozumí celkový konsolidovaný dluh sektoru 

vládních institucí, vyjádřený v nominální hodnotě ke konci roku, přičemž sektor 

vládních institucí zahrnuje ústřední vládní instituce, národní vládní instituce, místní 

vládní instituce a fondy sociálního zabezpečení. Definice dluhu vládních institucí 

vychází z konsolidovaného znění Smlouvy o fungování Evropské unie a je použita 

rovněž v Paktu stability a růstu. Tato definice je doplněna nařízením Rady (ES) č. 

479/2009, ve znění nařízení Komise (EU) č. 220/2014. To zohledňuje do výpočtu 

kritéria ESA 2010, určující složky vládního dluhu s ohledem na uvedené definice 

finančních závazků. 
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Stav veřejného dluhu se v této souvislosti rovná součtu závazků na konci roku ve všech 

jednotkách vládních institucí tříděných do následujících kategorií: oběživo a vklady, 

dluhové cenné papíry a půjčky. Obecně lze říci, že metodika výpočtu tohoto ukazatele 

bývá pro různé účely odlišná především v tom, jakým způsobem je rozčleněno, co 

konkrétně do sektoru vládních institucí spadá a co již nikoliv. Metodika ESA je v tomto 

ohledu přesnější, jelikož zohledňuje dluhy, které nevznikly rozpočtovým 

hospodařením22. 

V grafu č. 9 jsou zpracována data z přílohy č. 9, která zachycují výši dluhu vládních 

institucí, zpracovaných dle výše uvedené metodiky, v letech 2011, 2012 a 2013. Dluh 

je uveden v procentech HDP daného státu. 

V této oblasti je možné pozorovat velice výrazné rozdíly mezi jednotlivých členskými 

zeměmi, výše veřejného zadlužení představuje v případě některých zemí i 

několikanásobek výše zadlužení jejich partnerů v Unii. Zároveň je zde zajímavé 

sledovat, jak stabilní a silné ekonomiky západní Evropy, jakými jsou například 

Německo a Francie, vykazují výrazně vyšší míru zadlužení vládního sektoru, oproti 

ekonomicky slabším státům, jakými jsou například Bulharsko či Rumunsko. Komise ve 

svých sděleních kritizuje přístup některých západních zemí k otázce výše vládního 

dluhu, zvláště pak u zemí eurozóny. Ty nedostatečnou konsolidací veřejných financí, 

především v oblasti vládních výdajů, dlouhodobě ohrožují stabilitu celé měnové unie. 

Problematika veřejného zadlužení je v současné době v Evropě velmi diskutovaným 

tématem a podílí se na makroekonomické stabilitě jednotlivých zemí téměř nejvyšší 

měrou. Je zapotřebí zmínit, že více než polovina členských států neplní limitní kritérium 

výše dluhu do 60% vlastního HDP, přičemž tento stav může vést, jak jsme se o tom 

mohli přesvědčit v případě Řecka, až k finančnímu kolapsu a nutnosti přísné 

restrukturalizace veřejných financí za účasti mezinárodní pomoci.  

Na opačném pólu se v této disciplíně nachází Estonsko, jehož zadlužení v poměru 

k HDP je nejnižší z celého společenství. Ačkoliv je zde patrný pozvolný nárůst 

zadlužení v průběhu posledních tří let, vyhodnotila Komise, že v případě Estonska není 

nutné přijmout žádné zvláštní opatření na podporu odstranění makroekonomické 

nerovnováhy. 

                                            
22 DVOŘÁK, Pavel. Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 
2008, 343 s. ISBN 978-80-7400-075-1. 
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Graf č. 9 - Dluh vládních institucí (v % HDP) 

 

Zdroj: General government gross debt (EDP concept), consolidated annual 

data - % of GDP. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsgo10&plugin=1 

 

2.1.1.9 Míra nezaměstnanosti 

Dle definice Mezinárodní organizace práce je míra nezaměstnanosti vyjádřena 

podílem nezaměstnaných osob k celkovému počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

Nezaměstnanými osobami jsou zde myšleny osoby v ekonomicky aktivním věku 15 až 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180

Belgie

Bulharko

Česká republika

Dánsko

Estonsko

Finsko

Francie

Chorvatsko

Irsko

Itálie

Kypr

Litva

Lotyšsko

Lucembursko

Maďarsko

Malta

Německo

Nizozemí

Polsko

Portugalsko

Rakousko

Rumunsko

Řecko

Slovensko

Slovinsko

Spojené království

Španělsko

Švédsko

HODNOTA V %

Č
LE

N
SK

Á
 Z

EM
Ě 

EU

2013 2012 2011



39 
 

74 let, které si aktivně hledaly práci v posledních čtyřech týdnech, anebo již práci našly 

a budou do ní nastupovat v průběhu následujících tří měsíců. Kritérium pro zařazení 

osoby mezi nezaměstnané je rovněž schopnost nástupu do zaměstnání maximálně do 

dvou týdnů. Ekonomicky aktivním obyvatelstvem je zde myšlen součet všech 

zaměstnaných a nezaměstnaných osob.  

V grafu č. 10 jsou zpracována data z přílohy č. 10, která zachycují míru 

nezaměstnanosti v zemích EU v letech 2012, 2013 a 2014. Míra nezaměstnanosti je 

zde uvedena jako tříletý klouzavý průměr, hodnota pro rok 2014 je tedy vypočtena jako 

aritmetický průměr hodnot z let 2012, 2013 a 2014. 

Nad prahovou hodnotou, která je pro míru nezaměstnanosti stanovena na hodnotu 10 

%, je aktuálně 12 zemí EU. Míra nezaměstnanosti v zemích jižní Evropy je již „tradičně“ 

vysoká, přičemž zvláště závažným problémem v těchto zemích je nezaměstnanost 

mladých lidí a nezaměstnanost dlouhodobá. Často je tato situace způsobena také 

nesouladem v oblasti nabízené a poptávané kvalifikace uchazečů na trhu práce. 

V případě zemí jižní Evropy je důvodem především přílišná orientace na oblast 

zemědělství. Absence motivace mladých Španělů či Řeků ke studiu více technických 

odvětví se projevuje tím, že míra nezaměstnanosti v této cílové skupině je výrazně 

vyšší, než je míra nezaměstnanosti u celkového ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

Tyto výsledky přinášejí jednak výraznější pokles mezd a zároveň také vyšší výdaje na 

sociální systém. Zvyšující se nezaměstnanost v Chorvatsku je také indikátorem 

k nutnému zásahu na pracovních trzích, kde je stále část nabídky pracovních míst 

v některých odvětvích v rukou státních podniků. 

Opačným případem v oblasti zaměstnanosti je Rakousko. Pravidelné a efektivní 

investice do vzdělávání, vědy a výzkumu otevírají mladým lidem více možností 

uplatnění na trhu práce. Nabídka pracovní síly se tímto stává flexibilnější a může se 

snadněji přizpůsobit požadavkům trhu. To se následně projevuje také na míře 

nezaměstnanosti, která se díky tomuto přístupu řadí dlouhodobě mezi nejnižší 

v Evropě, od čehož se odvíjí také výše průměrné mzdy. 
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Graf č. 10 - Míra nezaměstnanosti – tříletý klouzavý průměr (v %) 

 

Zdroj: Unemployment rate - 3 year average. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsun10&plugin=1 
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dluhopisy, půjčky, akcie investičních fondů, finanční deriváty a zaměstnanecké opce. 

V rámci tohoto ukazatele pracujeme s nekonsolidovanými daty, jsou tedy brány v potaz 

i transakce v rámci stejného odvětví. Definice použitých nástrojů a odvětví je 

stanovena v souladu s metodikou ESA 2010.  

V následujícím grafu jsou zpracována data z přílohy č. 11, která zachycují meziroční 

změnu celkových závazků finančního sektoru v procentech z let 2011, 2012 a 2013. 

Graf č. 11 - Závazky finančního sektoru - meziroční změna (v %) 

 

Zdroj: Total financial sector liabilities, non-consolidated. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsfs10&plugin=1 
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Prahová hodnota pro meziroční zvýšení závazků finančního sektoru, která dle Komise 

neohrožuje makroekonomickou stabilitu zemí Evropské unie, je stanovena na 16,5 %. 

Tato hodnota byla v uplynulých třech letech překročena pouze Spojeným královstvím, 

a to v roce 2011. V roce 2013 došlo téměř u všech zemí k poklesům závazků 

finančního sektoru, často i o deset a více procent. Cílem kritiky Komise v této oblasti 

je však především roztříštěnost finančního sektoru, který poskytuje úvěry za rozlišných 

podmínek a s velkými rozdíly v nabízených úrokových sazbách napříč Evropskou unií. 

 

2.1.2 Výstupy analýz a jejich následné využití 

     Na základě srovnávacího přehledu, který je složen z uvedených kritérií, si pak 

Komise utvoří předběžný celkový pohled na hospodářskou situaci v Unii a 

v jednotlivých členských zemích a zhodnotí, zda je ohrožena jejich makroekonomická 

rovnováha. Komise komentuje změny v dílčích oblastech, hodnotí přijatá opatření ve 

smyslu, zda byla pro danou oblast přínosem či zda byl její vliv minimální. Výstup z této 

analýzy je následně Komisí pravidelně na podzim každého roku prezentován v rámci 

Zprávy mechanismu včasného varování, která je předložena Evropskému parlamentu, 

Radě, Evropské centrální bance a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. 

V této zprávě Komise vyhodnotí dostupná data a posoudí komplexně situaci, týkající 

se ohrožení makroekonomickou nerovnováhou v každé členské zemi. Dle tohoto 

posouzení pak Komise navrhne konkrétní kandidáty, u nichž má důvodné podezření, 

že je zde makroekonomická rovnováha ohrožena. V této fázi zatím není jasné, o jaký 

stupeň ohrožení se jedná a jak závažný dopad může mít na fungování Evropské unie. 

Mimo analýzu jednotlivých států Komise ve Zprávě mechanismu varování komentuje 

také jednotlivé oblasti, které jsou problematické plošně mezi téměř všemi členskými 

státy, a stává se z nich tak ohrožení rovnováhy na úrovní celého ekonomického 

společenství.  

 

2.1.2.1 Doporučení v konkrétních oblastech na úrovni EU  

Tyto oblasti Komise rozvádí detailněji a připojuje k nim komentář, týkající se pokroku 

za uplynulé období, jejich aktuálního stavu a prognóz do blízké budoucnosti. Vybrané 
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ukazatele jsou prezentovány nejen jako stavová, ale i jako toková veličina, často je 

hodnocen jejich vývoj a dosažené zlepšení či zhoršení od posledně vydaného 

hloubkového přezkumu a aplikovaných opatření ze strany členských států. V poslední 

zprávě mechanismu varování, která byla vydána v Bruselu dne 28. listopadu 2014, 

Komise zmiňuje především oblast zadlužení členských států a schodky jejich 

veřejných rozpočtů23, jež považuje stále za jedno z nejvýznamnějších rizik ohrožení 

makroekonomickou nerovnováhou. Posun v oblasti zaměstnanosti a trhu práce rovněž 

není natolik značný, aby mohl přispět k rovnováze, především z důvodu přetrvávající 

vysoké nezaměstnanosti mladých osob a dlouhodobé nezaměstnanosti. Pozitivně je 

Komisí hodnocen pokrok především v oblasti záporného salda běžného účtu, kde u 

některých zemí došlo dokonce k překonání záporného salda a běžný účet je nyní 

v přebytku, a postupné oživování konkurenceschopnosti. Prognózy hospodářského 

růstu jsou sice o něco pozitivnější, než byl vývoj v předchozích letech, avšak 

zmiňovaný růst o 1,25 % či 1,5 % není v členských zemích rovnoměrný a nepřispívá 

tak nijak zásadně k posílení rovnováhy v Unii. Toto je dle Komise dáno především 

rozdílným tlakem na snižování zadlužení, ochotou k reformám a přístupy k fiskální 

konsolidaci. Z důvodu snižování zadlužení stagnuje také poptávka, což rovněž vede 

k utlumení růstu. Negativně Komise vidí rovněž deflační tendence v následujícím 

období, které nepřispívají stabilitě cenové hladiny.  

 

2.1.2.2 Rozdělení zemí do kategorií dle dosažených výsledků a zlepšení 

     Ve výše zmiňované zprávě mechanismu včasného varování zhodnotila Komise, že 

deset z členských zemí Evropské unie, dle jejich výsledků ve srovnávacím přehledu, 

není bezprostředně ohroženo makroekonomickou nerovnováhou. Konkrétně se jedná 

o Českou republiku, Dánsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Lucembursko, Maltu, Polsko, 

Rakousko a Slovensko. U těchto zemí, ačkoliv v rámci některých sledovaných disciplín 

nedosahují stanovených limitních mantinelů, není důvod se hlouběji zaměřovat na 

další detailnější analýzu makroekonomické situace v souvislosti s nerovnováhami. 

Neznamená to však, že by se těmto zemím do budoucna neměla věnovat pozornost 

v této oblasti, jelikož dohled může pomoci k identifikaci nových rizik.  

                                            
23 Komise je si vědoma, že fiskální konsolidace byla v roce 2014 zbrzděna a předpokládá, že v roce 
2015 nebude proces opětovně nastartován. Pozitivně je však hodnoceno sladění přístupu k fiskální 
konsolidaci s fází hospodářského cyklu, ve které se nyní členské státy nacházejí. 
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Komise možné ohrožení makroekonomické rovnováhy, dle srovnávacího přehledu, 

identifikovala v celkem 16 členských státech24. Tímto se tyto státy nominovaly pro 

vypracování tzv. hloubkového přezkumu, jenž má za cíl detailněji analyzovat 

hospodářskou situaci v zemi a odhalit tak nejvýznamnější vlivy na její rovnováhu. Tyto 

státy Komise v rámci zprávy dělí na celkem tři podskupiny, a to na základě jejich 

výsledků v hloubkovém přezkumu v předchozím Evropském semestru: 

 v případě Portugalska a Rumunska dosud nebyl vypracován hloubkový 

přezkum, a to z důvodu jejich účasti v ekonomických ozdravných programech 

v předchozích letech. V případě Portugalska byl tento program ukončen v roce 

2014. V Rumunsku sice stále probíhá, ale i přesto se Komise rozhodla v rámci 

prevence jej nominovat na hloubkový přezkum. 

 U zemí, kde byla makroekonomická nerovnováha zjištěna v rámci předchozího 

semestru a kde i nyní má Komise podezření, že tento stav přetrvává, bude 

v rámci hloubkového přezkumu zjišťováno, jaká jsou s tímto stavem spojená 

rizika a jakým směrem se situace jednotlivých zemí od posledního přezkumu 

posunula – to znamená, zda se daří v rámci hospodářských opatření stav zemí 

stabilizovat, či zda se naopak zhoršuje nebo přetrvává. Do této skupiny byly 

zařazeny Belgie, Bulharsko, Irsko, Finsko, Francie, Maďarsko, Německo, 

Nizozemsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko. 

 Poslední skupina je složena ze zemí, které byly v rámci předchozího semestru 

zařazeny mezi zvláště ohrožené nerovnováhou, přesněji nerovnováhou 

nadměrnou. Zde je cílem hloubkového přezkumu, podobně jako u výše 

uvedených zemí, zhodnotit jakým směrem se posunula jejich situace a zda 

fungují opatření přijatá na úrovní členských států v minulých obdobích. 

Výše uvedeným způsobem bylo rozděleno celkem 26 členských zemí Evropské unie. 

U zbylých dvou členských zemí, tedy Kypru a Řecka, je v současnosti prováděn dohled 

nad nerovnováhami v rámci jejich programů pro ozdravení ekonomiky. Jelikož jsou 

současně také příjemci finanční pomoci třetích stran, rozhodla se Komise je 

hloubkovému přezkumu nepodrobovat. 

                                            
24 EVROPSKÁ KOMISE. Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru:  Zpráva mechanismu varování 2015 (vypracovaná 
v souladu s články 3 a 4 nařízení (EU) č. 1176/2011 o prevenci a nápravě makroekonomické 
nerovnováhy). 2014. Dostupné z: http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2015/amr2015_cs.pdf 
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2.2 Hloubkový přezkum a směry snižování rizik nerovnováhy 

Nejprve je zapotřebí si definovat, co se makroekonomickou nerovnováhou rozumí a 

jaké stupně Evropská komise rozlišuje, aby k nim pak bylo možné správně přistupovat. 

Dle článku č. 2 Nařízení o prevenci a nápravě makroekonomických nerovnováh je 

pojem „nerovnováha“ rozdělen do dvou stupňů, který má prezentovat vážnost daného 

stavu pro členské země. Nařízení tedy pracuje s pojmem „nerovnováha“, čímž 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“. Pojmem „nadměrná 

nerovnováha“ se (pro účely nařízení) rozumí „vážná nerovnováha, včetně 

nerovnováhy, která ohrožuje nebo by mohla ohrozit řádné fungování hospodářské a 

měnové unie“25.  

Výše uvedené země se svým zařazením mezi země ohrožené makroekonomickou 

nerovnováhou automaticky nominovaly k vypracování tzv. hloubkového přezkumu, 

jehož cílem je podrobnější analýza ekonomické situace v dané zemi a identifikace 

konkrétních oblastí, jejichž stav ohrožuje makroekonomickou rovnováhu. V rámci 

hloubkového přezkumu, jehož výstupy jsou vydávány ve formě sdělení Evropské 

komise vždy v prvním čtvrtletí následujícího roku po vydání Zprávy mechanismu 

varování, Komise hodnotí, zda dochází ke kumulaci rizik, která ohrožují rovnováhu, či 

zda jsou rizika odbourávána. Zároveň jsou nominované země po detailnější analýze 

rozděleny do tří samostatných skupin, dle výsledku, kterého dosáhly: 

 Podezření, které Komise vyslovila ve Zprávě mechanismu varování, je při 

hloubkovém přezkumu vyvráceno a v zemi nejsou identifikována rizika, která by 

ohrožovala makroekonomickou rovnováhu. Do této kategorie obvykle spadají 

země, které byly do hloubkového přezkumu zařazeny především díky jejich 

výsledkům v předchozím semestru a je zde zapotřebí ověřit, zda přijatá opatření 

byla natolik silná, aby rizika nerovnováhy byla schopna eliminovat. 

                                            
25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1176/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o prevenci a 
nápravě makroekonomické nerovnováhy. 2014. Dostupné z: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:306:0025:0032:CS:PDF 
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 V hloubkovém přezkumu se potvrdí podezření Komise, že daná země se potýká 

s makroekonomickou nerovnováhou, a země jsou následně vyzvány 

k předložení politických opatření, které by tento stav měly zvrátit. 

 U zemí, kde bylo v hloubkovém přezkumu zjištěno závažné riziko způsobující 

tzv. nadměrnou nerovnováhu, je Komise nucena přijmout zvláštní opatření, 

které budou detailněji rozvedeny v následujících kapitolách. 

Analýza v rámci hloubkového přezkumu, která má (za přihlédnutí ke specifikám 

jednotlivých zemí) přinést komplexní pohled na danou situaci, upozorňuje na konkrétní 

příčiny nerovnováhy a napomáhá tak definovat kroky, které jsou nutné v jednotlivých 

oblastech pro nápravu situace. Mimo tato doporučení a rozdělení zemí do kategorií, 

se v hloubkovém přezkumu Evropská komise věnuje také tématům, které jsou zdrojem 

nerovnováhy plošně ve většině zemí a opatřením, které byly již nastíněny v rámci 

Zprávy mechanismu varování. Tato témata jsou dále rozvedena, jednotlivé potřebné 

kroky jsou konkretizovány a Komise k nim připojuje i své prognózy do blízké 

budoucnosti. 

V rámci posledního hloubkového přezkumu, jež byl vydán v Bruselu dne 26. února 

2015, rozdělila Komise po analýze situace, dle výše uvedeného principu, země do 

skupin: 

 U žádné ze zemí, které byly nominovány na vypracování hloubkové analýzy, 

nebylo podezření na ohrožení makroekonomické rovnováhy vyvráceno. 

 S nerovnováhou se potýkají země Belgie, Finsko, Irsko, Maďarsko, Německo, 

Nizozemsko, Rumunsko, Slovinsko, Spojené království, Španělsko a Švédsko. 

U všech těchto zemí je dle Komise zapotřebí přijmout rozhodná politická 

opatření a zároveň vyžadují monitorování. V případě Irska, Španělska a 

Slovinska dokonce Komise upozorňuje, že je zapotřebí vykonávat zvláštní 

monitorování, které by mělo být prováděno v častých a pravidelných 

intervalech. 

 S nadměrnou nerovnováhou, tedy se stavem, který již výrazně může ohrozit 

makroekonomickou stabilitu Evropské unie, se potýká Bulharsko, Francie, 

Chorvatsko, Itálie a Portugalsko. Tyto země potřebují rozhodná politická 
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opatření a zvláštní monitorování, představující pravidelné přezkumy a 

vyhodnocení pokroku v dílčích oblastech, a to na úrovni EU26. 

Součástí sdělení Komise bylo zároveň také zhodnocení tří hlavních oblastí, které 

Komise v rámci Zprávy mechanismu včasného varování označila jako stěžejní pro 

snížení rizik makroekonomické nerovnováhy. V prvním případě se jedná o podporu 

investic, kde zásadní úlohu v této oblasti hrají banky jakožto poskytovatelé úvěrů, 

kterými by tyto investice mohly být financovány. K obnovení důvěry v bankovní 

instituce měla dle Komise přispět i rozsáhlá revize rozvah největších evropských bank, 

která byla nedávno provedena Evropskou centrální bankou27. K obnově investic má 

přispět také vypracována strategie strukturálních a investičních fondů pro období 2014 

– 2020. 

Další velkou oblastí, která má dopomoci makroekonomické stabilizaci členských států 

je oblast strukturálních reforem. Zde Komise svůj komentář zaměřila na oblast 

zaměstnanosti a trhu práce. Velice závažnou situaci spatřuje v oblasti zaměstnávání 

mladých, ve vysoké dlouhodobé nezaměstnanosti a v rezervách v oblasti produktivity 

práce. Podpora podnikatelského prostředí, které mají možnost vytvářet nová pracovní 

místa, je jedním z hlavních pilířů, jež by měly přispět k odstranění těchto negativních 

vlivů na makroekonomickou nerovnováhu. 

Třetí oblastí je fiskální odpovědnost členských států a podpora růstu. Zde Komise 

velice pozitivně hodnotí snahu o fiskální konsolidaci, která byla od dob finanční krize 

podstoupena ve většině států. Ačkoliv jsou již patrné pozitivní výsledky tohoto snažení, 

bylo úsilí v posledních obdobích sníženo, což je dle Komise způsobeno aktuální fází 

hospodářského cyklu. I přesto však Komise, vzhledem k výši zadlužení a schodků 

veřejných rozpočtů některých zemí, doporučuje v této oblasti nepolevovat a naopak 

úsilí o fiskální konsolidace zvýšit. V této věci poukazuje na konkrétní země, kde je 

                                            
26 EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Euroskupině: Evropský 
semestr v roce 2015: Posouzení výzev v oblasti růstu, prevence a náprava makroekonomických 
nerovnováh a výsledky hloubkových přezkumů podle nařízení (EU) č. 1176/2011. 2015. Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2015/cr2015_comm_cs.pdf 
27 ECB podrobovala v roce 2013 a 2014 vybrané evropské banky zátěžovému testu, v jehož rámci 
probíhala kontrola, zda jsou dodržována všechna stanovená pravidla. U celkem 25 došla ke zjištění, že 
byly nedostatečně kapitálově vybaveny. U 12 z těchto 25 finančních institucí došlo k doplnění kapitálu 
neprodleně po tomto zjištění. Po zbylých 13 bankách ECB požadovala předložení plánu, v rámci kterého 
by navrhly možnost dodatečně kapitalizace. 
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patrný neúměrný růst veřejného dluhu. Ten dosahuje v mnoha případech i vyšší 

hodnoty než v předkrizovém období.  

 

2.2.1 Preventivní a nápravná opatření 

V případě, že země dle hloubkového přezkumu trpí nerovnováhou, jsou ze strany 

Komise a Rady definována preventivní opatření, která mají situaci země stabilizovat. 

Tato opatření jsou pak státům předávána ve formě doporučení. Definované preventivní 

opatření je možné, dle vývoje situace v dané zemi, obměňovat. Tyto změny jsou 

přijímány na základě rozhodnutí Komise.  

Při nadměrné nerovnováze je zapotřebí postupovat obezřetněji. Důraz na stabilizaci 

dané země je zde vyšší, a to vzhledem k vyššímu riziku, že takto výrazná nerovnováha 

může ovlivnit stabilitu Evropské unie jako celku. V těchto případech pak doporučení 

Komise není jediným výstupem k těmto zjištěním. Stát, ohrožený nadměrnou 

nerovnováhou, je osloven, aby ve stanovené lhůtě samostatně předložil plán 

nápravných opatření, který bude obsahovat konkrétní kroky a jejich dopady pro 

celkové zmírnění nerovnováhy. Tyto kroky musí však být v souladu se směřováním 

hospodářské politiky a politiky zaměstnanosti EU.  

Ve lhůtě dvou měsíců je pak plán nápravných opatření posouzen Komisí a Radou. 

V případě, že je plán posouzen jako dostačující, je stanoven harmonogram a lhůty 

plnění jednotlivých závazků tak, aby mezi konkrétními kroky nebyly zbytečně prodlevy. 

V případě, že Komise a Rada nepovažuje předložený plán za dostatečný, vrací návrh 

zpátky danému státu k přepracování.  

Přijatý plán nápravných opatření je pak Komisí sledován a jeho výsledky jsou 

vyhodnocovány. Dojde-li během uplatňování nápravných opatření k výrazné změně 

hospodářské situace dané země, je Rada oprávněna požadovat revizi nápravných 

opatření ze strany státu. Výsledné posouzení účinnosti a implementace nápravných 

opatření je pak vyhodnoceno a v případě uspokojivých výsledků může být postup proti 

státu s nadměrnou nerovnováhou ukončen. V případě, že členský stát eurozóny 

nepostupuje uspokojivě v implementaci opatření a odmítá spolupráci, je možné dle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1174/2011 ze dne 16. listopadu 2011 o 

donucovacích opatřeních k nápravě makroekonomické nerovnováhy v eurozóně, 
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uplatňovat proti státu určité sankce. Tento postup je obdobný tomu, který je uplatňován 

v rámci Paktu stability a růstu. Zde v případě, že dojde k nedodržení limitních kritérií 

ve stanovených oblastech28, je Evropská komise oprávněna zemi udělit oficiální 

napomenutí. V případě nezměněné situace ani po tomto napomenutí má možnost 

Komise vyžadovat po státu vypracování akčního plánu, jehož cílem bude postupné 

zlepšování dané situace a dosažení stanovených limitů. 

 

2.3 Donucovací opatření k nápravě nadměrné nerovnováhy 

 

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 1176/2011, které definuje 

rámec pro prevenci makroekonomických nerovnováh, bylo zapotřebí se také zaměřit 

na možná rizika, která s sebou nedodržování těchto preventivních opatření mohou 

přinést. Jednotlivé členské státy kooperují nejen v oblasti budování a posilování 

vnitřního trhu, ale zároveň také svým jednáním zodpovídají za pozitivní vývoj 

hospodářské, měnové a fiskální politiky v Unii. Tato užší spolupráce tedy přináší nejen 

vzájemné prolínání hospodářských politik členských států a společný postup při 

budování vyváženého makroekonomického prostředí, ale zároveň s sebou nese 

přelévání rizika v případě nehospodárného jednání států a nedodržování společných 

ujednání. 

     Vzhledem k tomu, že v případě eurozóny se jedná o výrazně citlivější téma 

z důvodu kooperace v oblasti měnové politiky, vydává Evropský parlament ve 

spolupráci s Radou nařízení č. 1174/2011 o donucovacích opatřeních k nápravě 

nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně. Jak je již z názvu patrné, jedná 

se o soubor donucovacích opatření, která mají posílit postavení Rady a Parlamentu. 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole: státy, které jsou zařazeny do kategorie 

rizikových v oblasti ohrožení makroekonomickou nerovnováhou, jsou ze strany Unie 

podrobeny hloubkovému přezkumu, v rámci kterého jsou s využitím statistických 

metod vyhodnoceny dosažené hodnoty v jednotlivých specifických oblastech. V rámci 

hloubkového přezkumu je pak určena kategorie států ohrožených nadměrnou 

                                            
28 Členský stát Evropské unie musí dodržet limit schodku veřejných rozpočtu ve výši maximálně 3 % 
jeho hrubého domácího produktu a celková výše veřejného dluhu má tvořit maximálně 60 % HDP, 
v opačném případě je nutné jeho postupné snižování. 
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makroekonomickou nerovnováhou, které mají povinnost přijmout pro nápravu situace 

konkrétní opatření. V případě, že Komise zhodnotí, že přijatá opatření nejsou 

dodržována, je oprávněna využít stanovené sankce, aby přiměla stát k aktivnějšímu 

přístupu k vybraným oblastem. Podobný princip je uplatňován i v případě Paktu 

stability a růstu, kde jsou členské země při nedodržení limitu schodku veřejných financí 

ve výši 3 % HDP, vystaveny hrozící pokutě. Tato pokuta je ve formě neúročeného 

vkladu s počáteční hranicí ve výši 0,2 % HDP a roste v souvislosti s výší překročení 

deficitu až do 0,5 % HDP29. V případě, že ve stanoveném období dvou let nedojde 

k nápravě situace, propadá tento vklad Evropské unii a je klasifikován jako pokuta za 

nedodržení stanovených pravidel a následných opatření. Zároveň směrem k zemi 

může být změněn přístup ze strany Evropské investiční banky, která může výrazně 

omezit svou ochotu pro poskytování investic. Země může být rovněž donucena 

k detailnějšímu objasnění situace v případě emitace nových státních dluhopisů. 

V následujících podkapitolách jsou rozpracovány sankce při nedodržení opatření u 

prevence makroekonomické nerovnováhy u zemí, které byly ohroženy nerovnováhou 

nadměrnou. Nutno podotknout, že tyto sankce nebyly doposud Evropskou unií 

aplikovány. 

 

2.3.1 Sankce ve formě úročeného vkladu 

V prvním kvartálu každého roku zveřejňuje Komise sdělení Evropskému parlamentu, 

Radě a Euroskupině, které prezentuje výsledky hloubkového přezkumu dle nařízení č. 

1176/2011. Na základě tohoto přezkumu jsou státy v kategorii nadměrné nerovnováhy 

povinny předložit Radě a Komisi plán nápravných opatření, který reaguje na 

nerovnováhy v konkrétních oblastech, které hloubkový přezkum označil za 

problematické. Tento plán je složen z již provedených politických opatření, či případně 

s plánovanými změnami, které mají přinést pozitivní účinek v daných oblastech 

hospodářské politiky. Zároveň plán obsahuje časový harmonogram opatření, jejich 

případnou věcnou návaznost a souvislost. Podstata tohoto plánu by měla být založena 

na doporučeních, která směrem k členskému státu vydala Rada, zároveň musí být 

                                            
29 Nápravná složka: postup při nadměrném schodku. Europa - přehledy právních předpisů EU [online]. 
[cit. 2015-02-21]. Dostupné 
z:http://europa.eu/legislation_summaries/economic_and_monetary_affairs/stability_and_growth_pact/l
25020_cs.htm 
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v souladu s obecným směrováním hospodářských politik v rámci Unie, jakožto celku. 

Na základě posouzení těchto kritérií pak Rada shledá, dle zprávy Komise, opatření za 

dostatečná, případně je vrátí k přepracování. 

Po schválení nápravných opatření Radou je pak Komisí prováděna pravidelná kontrola 

plnění harmonogramu a implementace opatření. Rada však může dle tohoto 

vyhodnocení dospět k závěru, že stát nepřijal nápravná opatření Radou doporučená. 

V těchto případech je státu uložena sankce, jakožto forma prvního varování. 

Sankce je stanovena ve výši 0,1% HPD daného státu v přechozím roce a je po složení 

vedena ve formě úročeného vkladu. Nejedná se tedy o stanovení pokuty, ale de facto 

rezervování prostředků v případě dalšího nerespektování doporučení Rady v oblasti 

nápravných opatření. Pakliže Rada dojde k závěru, že stát po tomto upozornění ve 

stanovené lhůtě přijal dostatečná opatření a napravil tak porušení z předchozího 

období, je tento vklad i s připsaným úrokem státu navrácen. 

 

2.3.2 Sankce ve formě roční pokuty, jejich využití a případné výjimky 

Rada má možnost dle nařízení 1174/2011 rovněž uložit členskému státu eurozóny 

sankci ve formě roční pokuty. Tato pokuta je členskému státu eurozóny udělena 

v případě, kdy je po hloubkovém přezkumu zařazen do kategorie států s nadměrnou 

makroekonomickou nerovnováhou a při sestavování plánu nápravných opatření 

opakovaně nerespektuje doporučení Rady, která mu tak plán vrací k přepracování. 

Výše roční pokuty je shodná s výší úročeného vkladu v případě nedodržení 

nápravných opatření, tedy 0,1% HPD daného státu za předchozí rok. 

S tímto souvisí také ustanovení, že v případně opakovaného porušení Radou již 

schválených nápravných opatření, je Radě umožněno původní úročený vklad 

transformovat na roční pokutu. Zde však rovněž platí pravidlo, že v případě nápravy 

situace ohledně implementace opatření ze strany státu, je možné vrátit poměrnou část 

této roční pokuty, a to v závislosti na tom, kdy v průběhu roku byla situace napravena. 

V rámci nařízení č. 1174/2011 je stanoveno také případné využití sankcí, které státy 

ve formě roční pokuty odvádí. Prostředky jsou pak účelově vynaloženy v rámci potřeby 

evropských nástrojů finanční stability, které tak rovněž přispívají ke snižování 

nerovnováh v členských zemích. Transfer těchto prostředků je však možno dále 
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provést v případě vytvoření dalšího stabilizačního mechanismu, který zahrnuje 

finanční pomoc pro státy eurozóny. 

Nařízení však také upravuje situaci, kdy je možné udělit výjimku při udělení sankce ve 

formě úročeného vkladu nebo roční pokuty. Jedná se především o situace, kdy se 

daný stát potýká s výjimečnými hospodářskými okolnostmi, či případně podá k Radě 

žádost o snížení stanoveného postihu. V těchto případech pak má Rada na základě 

doporučení Komise možnost částečně uvalené sankce snížit či případně úplně zrušit. 

Výjimečnou hospodářskou situací je zde myšleno především překročení povolené 

limitní hodnoty schodku veřejných financí, avšak za předpokladu, že již byl vyjasněn 

postup vedoucí k jeho stabilizaci a snížení pod limitní úroveň. 
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3 Srovnání makroekonomické rovnováhy zemí České republiky a 

Itálie 

 

     Česká republika v některých disciplínách, které jsou součástí srovnávacího 

přehledu, nedosahuje prahových hodnot, které byly Evropskou unii stanoveny jako 

limitní pro neohrožení makroekonomické rovnováhy v zemi. V doposud publikovaných 

zprávách mechanismu varování nebyla Komisí zařazena mezi země ohrožené 

makroekonomickou nerovnováhou a tudíž ani mezi země, u kterých bylo zapotřebí 

vypracovat hloubkový přezkum. Opačně je tomu v případě Itálie. Ta byla zatím 

v doposud všech publikovaných zprávách mechanismu varování označena za zemi, 

která je nerovnováhou ohrožena. V důsledku tohoto zjištění byly následně v každém 

roce vypracovány hloubkové přezkumy, které zařadily Itálii do kategorie nerovnováhy 

či nadměrné nerovnováhy. V hloubkovém přezkumu pro rok 2012 a 2013 byla země 

dle Komise ohrožena nerovnováhou, v přezkumu z roku 2014 a 2015 již EK změnila 

hodnocení na ohrožení nadměrnou makroekonomickou nerovnováhou.  

     Při srovnání obou zemí je možné namítnout, že ačkoliv se obě země řadí mezi 

vyspělé průmyslové ekonomiky, jedná se o ekonomiky svou velikostí zcela odlišné. 

Česká republika, která má zhruba 10,52 miliónů obyvatel, produkuje ročně hrubý 

domácí produkt ve výši 154 929,6 milionů EUR, přičemž Itálie, u které je počet obyvatel 

téměř šestkrát vyšší, má hrubý domácí produkt ve výši 1 616 047,6 milionů EUR30. Pro 

objektivní srovnání výkonnosti obou ekonomik je však vhodné porovnat především 

hrubý domácí produkt na jednoho obyvatele – ten v České republice, dle dat z roku 

2014, činí 14.700 EUR a v Itálii tento ukazatel dosahuje výše 26.600 EUR31. Tento 

velice výrazný rozdíl je dán, mimo jiné, také výrazným poklesem hodnoty HDP na 

obyvatele v České republice v posledních dvou letech, kde objem EUR klesl od roku 

2012 o 600 EUR na osobu, přičemž za stejné sledované období došlo u Itálie k poklesu 

                                            
30 Gross domestic product at market prices – current prices, milion euro. Databáze Eurostatu. 2015. 
Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&langua
ge=en 
31 Gross domestic product at market prices – current prices, euro per capita. Databáze Eurostatu. 2015. 
Dostupné z: 
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tec00001&langua
ge=en 
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pouze o 200 EUR. Pokles hodnoty tedy v určité míře koresponduje s poklesem 

samotného HDP v České republice. 

     Česka republika a Itálie jsou zároveň také odlišné v tom, jaký mají historický 

význam a jakou zastávají aktuální pozici v rámci hospodářské a měnové integrace 

v Evropské unii. Itálie stála v roce 1958 společně s Belgií, Francií, Lucemburskem, 

Německem a Nizozemskem u zrodu Evropského hospodářského společenství, jež je 

označováno za předchůdce dnešní Evropské unie. Její vztah a pozice v rámci tohoto 

společenství jsou tedy zakořeněny již v prvopočátcích ekonomické integrace v Evropě 

a je patrný její vliv na formování Evropské unie tak, jak ji známe dnes. Česká republika 

se stala členem EU až v rámci její pozdější historie. Ačkoliv byla přihláška do EU 

podána již v roce 1996, došlo k oficiálnímu přistoupení, především díky delším 

přístupovým jednáním, až v roce 2004 a akceptovala tak již nastavená pravidla 

fungování tohoto společenství. 

V rámci změny stupně ekonomické integrace v Evropě z hospodářské unie na 

hospodářskou a měnovou unii, bylo zároveň zakotveno v právu Evropské unie, že 

každý přistupující stát má směřovat k tomu, aby splnil maastrichtská kritéria a přijal 

společnou evropskou měnu euro. Itálie přešla na euro z původní měny italské liry již 

k 1. lednu 1999, a to společně s Belgií, Finskem, Francií, Irskem, Lucemburskem, 

Německem, Nizozemskem, Portugalskem, Rakouskem a Španělskem. V případě 

České republiky nebyla společná měna doposud přijata a v současné době jsou 

aktivity, které by zemi měly na vstup do měnové unie připravit, z části pozastaveny. 

Česká republika se tak, společně s Maďarskem a Polskem, řadí mezi poslední státy, 

které z vlny deseti přistupujících států v květnu roku 2004 euro doposud nepřijaly. 

Vzhledem ke všem těmto výše uvedeným odlišnostem, které srovnávané země mezi 

sebou mají, bude v dalších podkapitolách zajímavé sledovat, zdali a popřípadě jaký 

mají vliv na makroekonomickou nerovnováhu dané země. V další části práce jsou 

analyzovány výsledky obou zemí v ukazatelích, které jsou hodnoceny ve srovnávacím 

přehledu. Následně je pak zhodnoceno, nakolik se liší situace u zemí, které byly 

hodnoceny Evropskou komisí na zcela opačných koncích pomyslné tabulky zemí 

ohrožených makroekonomickou nerovnováhou. Pro potřeby této práce byla 

analyzována data za rok 2011, 2012 a 2013, tedy nejaktuálnější data, která v rámci 

této problematiky databáze Eurostat zveřejnila. Výjimku tvoří data v rámci ukazatele 
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indexu nominálních pracovních nákladů a míry nezaměstnanosti, kde Eurostat 

poskytuje aktuální údaje již i pro rok 2014. 

 

3.1 Výsledkově srovnatelné oblasti srovnávacího přehledu 

 

     Ukazatele, které jsou hodnoceny v rámci srovnávacího přehledu a případného 

hloubkového přezkumu, práce rozděluje do dvou samostatných kategorií. V první 

kategorii jsou uvedeny disciplíny, ve kterých Česká republika a Itálie dosahují podobné 

úrovně a jsou tedy hodnoceny ze strany Komise obdobně. Konkrétně se jedná o 

rovnováhu běžného účtu platební bilance, index nominálních jednotkových pracovních 

nákladů, index cen nemovitostí a celkové závazky finančního sektoru. Zde je vhodné 

podotknout, že u všech těchto ukazatelů dochází k plnění kritérií, které byly v rámci 

dané disciplíny stanoveny Evropskou komisí jako limitní. 

 

3.1.1 Rovnováha běžného účtu platební bilance 

Následující graf zachycuje situaci, týkající se změny stavu běžného účtu v letech 2011, 

2012 a 2013, přičemž tato data jsou zpracována ve formě tříletého průměru.  

Graf č. 12 - Rovnováha běžného účtu platební bilance Itálie a České republiky (v % 

HDP) – tříletý průměr 

 

Zdroj: Current account balance in % of GDP - 3 year average. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tipsbp

10&tableSelection=1 
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Z grafu je patrné, že limitní hranice ve výši -4 % nebyla v posledních třech sledovaných 

letech prolomena u České republiky ani Itálie. Zároveň je zde možné sledovat, že 

záporné saldo běžného účtu se u obou sledovaných států shodně snižuje, a to 

poměrně výrazným způsobem. V případě Itálie se v roce 2013 dokonce přehouplo do 

stavu přebytku32. Tento jev je spojen s dlouhodobějším mírným posílením vývozní 

konkurenceschopnosti u obou zemí, což se do jisté míry projevuje zvýšením vývozu 

do zahraničí. Snížení hodnoty eura v roce 2013 zároveň v případě Itálie podpořilo 

vývoz na mimoevropské trhy. Nejvýraznějším podnětem pro snižování záporného 

salda běžného účtu je však dlouhodobě snižující se poptávka na domácím trhu, a to 

jak u České republiky, tak u Itálie. Znatelného snížení záporného salda by země mohly 

výhledově dosáhnout v rámci strukturálních reforem v konkrétních oblastech – u Itálie 

se jedná především o vysoký počet malých podniků, které nejsou schopny konkurovat 

na vývozních trzích. U České republiky jde o citelné zvýšení mezd v nevýrobních 

odvětvích v posledních letech, které způsobují nižší fluktuaci pracovní síly do 

výrobních podniků, jež se na vývozu zásadně podílí. Ve shrnutí lze konstatovat, že obě 

země v rámci tohoto ukazatele kopírují trend v Evropské unii, v rámci kterého došlo u 

několika zemí v posledních letech k překonání záporného salda a běžný účet nyní 

vykazuje přebytky. Ohrožení tohoto stavu spatřuji především v tom, že v rámci 

oživování ekonomiky po období recese pravděpodobně dojde ke zvýšení domácí 

poptávky, což může opětovně způsobit záporné saldo v kontextu pozvolného nárůstu 

vývozní výkonnosti.  

 

3.1.2 Index nominálních jednotkových pracovních nákladů 

Vývoj nominálních jednotkových pracovních nákladů má značný vliv na vývozní 

konkurenceschopnost ekonomik. V případě, že náklady na jednotku pracovních 

nákladů rostou rychleji, než je u konkurence na světovém trhu, znamená to pro danou 

zemi snížení konkurenceschopnosti. Jejich zvyšování nemusí mít však negativní 

charakter vždy, pokud spolu s pracovními náklady roste i produktivita. V následujícím 

grafu jsou znázorněna aktualizovaná data Eurostatu za rok 2012, 2013 a 2014. 

                                            
32 Tento jev není zaznamenán v grafu, jelikož je v něm prezentován tříletý průměr. 
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Graf č. 13 - Index nominálních jednotkových pracovních nákladů České republiky a 

Itálie (tříletá % změna) 

 

Zdroj: Nominal unit labour cost - 3 years % change. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tipsun

10&tableSelection=1 

 

Ačkoliv náklady na jednotku práce v České republice i v Itálii každoročně stoupají, 

index těchto nákladů je stále výrazně pod stanovenou prahovou hodnotou (pro země 

eurozóny se jedná o hranici 9%, pro Českou republiku, jakožto nečlena, je hodnota 

12%). U České republiky jsou náklady na jednotku práce dlouhodobě nižší, než např. 

u Německa, což následně způsobuje zvyšující se fluktuaci pracovníků mezi těmito 

sousedními trhy. Přestože u České republiky můžeme pozorovat značný růst mezd ve 

většině odvětví, tomuto růstu bohužel v některých z nich neodpovídalo zvýšení 

produktivity. Jelikož růst mezd byl nejvýraznější v neobchodních odvětvích, které 

zároveň poskytují vstupy pro odvětví další, měl tento vývoj dopad především na český 

export. V roce 2014 je možné pozorovat u tohoto ukazatele mírné zlepšení, které však 

není natolik významné, aby byl tímto export podpořen. Obdobná situace byla v roce 

2012 a 2013 také v Itálii, kde však, mimo jiné, narážela ekonomika na značný nesoulad 

růstu mezd s růstem produktivity. Mzdy v Itálii jsou dlouhodobě málo pružné a v mnoha 

oblastech neodpovídají podmínkám lokálního trhu a nízké produktivitě. V roce 2014 je 

situace, díky mírnému zvýšení produktivity, stabilizovaná. Stále však můžeme říci, že 

tato oblast v Itálii nevykazuje pokrok. Ačkoliv se prezentované výsledky Itálie nedostaly 
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v žádném sledovaném roce nad limitní úroveň, považuji slabý růst produktivity 

v kontextu se zvyšováním pracovních nákladů za riziko způsobující 

makroekonomickou nerovnováhu. 

 

3.1.3  Index cen nemovitostí  

Trend v oblasti cen nemovitostí je v rámci Evropské unie, až na výjimky, v posledních 

třech letech klesající. Tento trend se do jisté míry vyhýbá oblastem, které jsou turisticky 

atraktivní. Zde zůstávají ceny na dlouhodobě stabilní úrovní. Jelikož však tyto typy 

nemovitostí nejsou na českém a italském trhu zastoupeny v nijak výrazném počtu, 

v průměru ceny nemovitostí kopírují trend v EU a klesají. Evropská komise v rámci 

srovnávacího přehledu však stále jako ohrožení makroekonomické nerovnováhy vidí 

spíše růst cen, a proto prahovou hodnotu stanovuje pouze v této oblasti, kde limitní 

hodnota je +6 %. 

Graf č. 14 - Index cen bytových nemovitostí v České republice a Itálii (průměrná roční 

míra změny) 

 

Zdroj: House price index - deflated. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tipsho10 

 

V České republice bylo v předkrizovém období možné sledovat nebývalý nárůst cen 
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-1,6

-3,9

-1,2
-2,1

-5,4

-6,9
-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

2011 2012 2013

R
O

Č
N

Í M
ÍR

A
 Z

M
ĚN

Y 
V

 %

ROK

Česká
republika

Itálie



59 
 

zároveň také úvěrovou expanzí, kdy banky poměrně ochotně financovaly nákup 

nových nemovitostí v rámci hypotečních úvěrů. Pokles cen nemovitostí, který je možné 

sledovat z výše uvedeného grafu, je tak spojen s posouváním ceny zpět na nižší 

úroveň, a tím tak vrací situaci do normálu. Pokles na trhu s nemovitostmi však můžeme 

pozorovat v Itálii, kde v posledním prezentovaném výsledku za rok 2013 klesají ceny 

meziročně o téměř 7%. V Itálii je tento výsledek spojen především s nízkou domácí 

poptávkou. Dle mého názoru je však možné z části tento pokles vysvětlit také 

vytvářením nových sociálně vyloučených lokalit na území Itálie, které je způsobeno 

zvyšujícím se počtem osob, které jsou přímo ohroženy chudobou nebo sociálním 

vyloučením – ten se od roku 2010 zvýšil z původních 22,6 % na 26,4 %33. V těchto 

oblastech pak dochází k významnému snižování cenové hladiny u nemovitostí. 

 

3.1.4 Celkové závazky finančního sektoru 

Jak již bylo zmíněno v rámci předchozí kapitoly, u tohoto ukazatele nebyla překročena 

prahová hodnota ve výši 16,5 % žádným státem Evropské unie, mimo Spojené 

království. Tuto oblast proto, i v případě České republiky a Itálie, považuje Komise za 

stabilní. Negativně však komentuje roztříštěnost finančního sektoru, která je oproti 

okolním zemím patrná především v Itálii.  

V letech 2011 a 2012 se závazky finančního sektoru v České republice a Itálii zvyšují, 

v obou případech však stále dosahují pod prahovou úroveň. V roce 2013 se v této 

disciplíně pozice obou zemí výrazně odlišují. V Itálii je bankovní sektor po krizi poněkud 

oslaben, což je dáno zhoršením podmínek, způsobených částečně také fiskální 

konsolidací v zemi a vysokými hodnotami úrokových sazeb. Značný růst závazků 

finančního sektoru v České republice je považován ze strany Komise za fakt, který 

neohrožuje jeho stabilitu. Toto potvrzují i výsledky pravidelných zátěžových testů, 

prováděné původně čtvrtletně a nyní pololetně ze strany České národní banky34. 

V následujícím grafu jsou znázorněna data za období 2011, 2012 a 2013. 

                                            
33 People at risk of poverty or social exclusion by broad group of citizenship (population aged 18 and 

over). Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_peps05&lang=en 
34 ČESKA NÁRODNÍ BANKA. Zátěžové testy. [online]. 2014 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zatezove_testy/ 
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Graf č. 15 - Závazky finančního sektoru v České republice a Itálii- meziroční změna (v 

%) 

 

Zdroj: Total financial sector liabilities, non-consolidated. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsfs10&plugin=1 

 

3.2 Výsledkově výrazně odlišné oblasti srovnávacího přehledu  

 

Do druhé kategorie ukazatelů srovnávacího přehledu jsou zařazeny oblasti, ve kterých 

je již možné pozorovat výraznější odlišnosti ve výsledcích mezi oběma zeměmi. To 

však nutně nemusí znamenat, že ve všech těchto disciplínách vykazuje Česká 

republika, jakožto země neohrožená makroekonomickou nerovnováhou, výsledky 

pozitivnější než Itálie, která byla označena jako země ohrožená nerovnováhou 

nadměrnou. V následujícím textu se práce zaměří rovněž i na dílčí oblasti, kde je 

pozice Itálie naopak výrazně lepší. 

 

3.2.1 Čistá investiční pozice vůči zahraničí 

První z těchto disciplín je čistá investiční pozice vůči zahraničí. Prahová hodnota ve 

výši -40 %, stanovená pro země eurozóny i mimo ni na stejné úrovni, byla Českou 
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Oproti tomu Itálie vykazuje v této disciplíně stabilní vývoj, který Komise nepovažuje za 

riziko pro makroekonomickou rovnováhu země. 

Graf č. 16 - Čistá investiční pozice České republiky a Itálie vůči zahraničí (v % HDP) 

 

Zdroj: Net international investment position in % of GDP - annual data. Databáze Eurostatu. 2014. 

Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tipsii1

0&tableSelection=1 

 

U České republiky je tento stav způsoben dlouhodobými a přetrvávajícími schodky 

běžného účtu platební bilance. Ačkoliv schodek v posledních letech klesá, neprosadil 

se tento trend doposud natolik, aby bylo v rámci čisté investiční pozice splněno 

prahové kritérium. Přesto však Komise pokládá situaci České republiky za stabilní a 

nevidí zde žádné vysoké riziko, jelikož výhledově predikuje pozitivnější trend u 

schodků běžného účtu, a tím i zlepšení hodnoty čisté investiční pozice v následujících 

letech. Zvyšování propadu pozice Itálie je pozvolné a doposud neatakovalo prahovou 

hodnotu, z tohoto pohledu není nutné tento stav považovat za riziko. 

 

3.2.2 Reálný efektivní směnný kurz 

Reálný efektivní směnný kurz můžeme považovat za ukazatel konkurenceschopnosti 
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přistupuje k hodnocení zemí eurozóny a k zemím mimo eurozónu odlišně, což je 

prezentováno rozdílným stanovením prahových hodnot, a to +/- 5 % v případě zemí 

eurozóny a +/- 11 % u zemí mimo eurozónu. Následující graf znázorňuje aktualizovaná 

data za rok 2011, 2012 a 2013. 

Graf č. 17 - Reálný efektivní devizový kurz České republiky a Itálie (tříletá % změna) 

 

Zdroj: Real effective exchange rate - 42 trading partners - annual data. Databáze Eurostatu. 2014. 

Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/download.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tipser10 

 

Pokles reálného efektivního směnného kurzu u Itálie v roce 2012 překračuje limitní 

hodnotu, stanovenou Evropskou komisí, tato situace tak značně ohrozila vývozní 

konkurenceschopnost Itálie. Vzhledem k následnému snížení nominální hodnoty eura 

do poloviny roku 2012 a s tím spojený pokles reálného efektivního devizového kurzu, 
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banky, která cíleným oslabením koruny měla v plánu zmírnit dezinflační tendence35, 

se Česká republika dostala ve srovnání s předchozími lety do zásadního poklesu 

směnného kurzu. 

 

3.2.3 Podíl na světových exportech 

Podíl země na světovém exportu je přímo závislý na vývozní výkonnosti a 

konkurenceschopnosti dané ekonomiky. I zde je stanovena prahová hodnota pro 

všechny členské země EU na stejné úrovni, a to ve výši 7 % poklesu u pětileté změny. 

Následující graf zachycuje výsledky České republiky a Itálie, prezentované pro roky 

2011,2012 a 2013. 

Graf č. 18 - Podíl České republiky a Itálie na světovém vývozu (pětiletá % změna) 

 

Zdroj: Shares of world exports - % change. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tipsex10 

 

U České republiky došlo od růstu podílu na světových trzích z roku 2011 k výrazným 

změnám, čímž se země dostala nejen do ztráty, ale tato ztráta zároveň v roce 2013 

překonala stanovenou prahovou hodnotu. Jelikož je však do budoucna očekáváno 

                                            
35 ČESKA NÁRODNÍ BANKA. Důvody a přínosy oslabení koruny - nejčastější otázky a odpovědi. 
[online]. 2014 [cit. 2015-03-27]. Dostupné z: 
http://www.cnb.cz/cs/faq/duvody_a_prinosy_oslabeni_koruny.html 
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utlumení tohoto trendu, není nutné jej považovat za ohrožení makroekonomické 

rovnováhy. U Itálie je však situace značně odlišná a v kontextu nerovnováhy také 

vážnější. Při posuzování ohrožení země nerovnováhou či nadměrnou nerovnováhou 

se tato disciplína u Itálie řadí mezi ty, které pozici Itálie ohrožují nejvíce. Ve srovnání 

s ostatními vyspělými ekonomikami Itálie v této oblasti zaostává, což je dáno nejen 

strukturou vývozu a vysokým podílem malých podniků, které nejsou na světovém trhu 

dostatečně konkurenceschopné, ale především již zmiňovanou nízkou produktivitou. 

Ačkoliv mezi léty 2012 a 2013 došlo v rámci této oblasti k mírnému zlepšení, za kterým 

stojí především zvýšení vývozu na trhy mimo EU, není růst exportu natolik významný, 

aby přispěl ke stabilizaci, a tím tak snížil riziko nerovnováhy.  

 

3.2.4 Toky úvěrů a dluh soukromého sektoru 

Zadlužení soukromého sektoru, v rámci kterého je pro potřebu posouzení rizik 

makroekonomické nerovnováhy sledována nejen aktuální výše zadlužení (v %HDP), 

ale zároveň také změna neboli tok úvěrů soukromému sektoru, se stejně jako ukazatel 

zadlužení veřejného sektoru výrazně podílí na makroekonomické nerovnováze. Toto 

je dáno především nedávnou zkušeností, kdy se neschopnost soukromého sektoru 

dostát svým závazkům podílela na vzniku celosvětové finanční krize a způsobila 

kolaps vybraných bank. 

Prahová hodnota ve výši 16 % nebyla zdaleka dosažena ani jedním z analyzovaných 

států. Ačkoliv u České republiky se ochota soukromého sektoru k zadlužování po 

finanční krizi pomalu zvyšuje, stále nedosahuje výše předkrizového období. Za určitou 

podporu tohoto jevu je možné považovat také vstup nových bank na český trh, které 

se snaží vytvářet čím dál tím atraktivnější úvěrové produkty pro klienty. Zpravidla toho 

dosahují formou snížení celkových nákladů na úvěry, tedy snižování úrokových sazeb 

a rušení poplatků spojených s úvěrem. V případě Itálie naopak můžeme pozorovat 

v posledních dvou letech pokles zadlužení. Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, 

stále více obyvatel Itálie je ohroženo chudobou, z tohoto důvodu se obávají vyššího 

zadlužení a např. před koupí nemovitosti k bydlení a jejím financováním hypotečním 

úvěrem preferují bydlení v podnájmech. Zároveň také nabídka ze strany bank není 

v aktuální situaci natolik atraktivní a vysoké úrokové sazby pro klienty většinou od 

dalšího zadlužování odrazují. 
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 V následujících grafech jsou zpracována data, týkající se změny a stavu zadlužení 

soukromého sektoru, v letech 2011, 2012 a 2013. 

Graf č. 19 - Toky úvěrů soukromému sektoru v České republice a Itálii (v % HDP) 

 

Zdroj: Private sector credit flow, consolidated. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipspc20&plugin=1 

Graf č. 20 - Dluh soukromého sektoru v České republice a Itálii (v % HDP) 

 

Zdroj: Private sector debt, consolidated. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipspd20&plugin=1 

V České republice je i samotný stav zadlužení soukromého sektoru výrazně pod 

stanovenou 135% limitní hranicí, proto je možné akceptovat i zvyšující se toky, bez 

rizika ohrožení makroekonomické rovnováhy. Tato oblast se u České republiky neřadí 
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tak potřeba dbát zvýšené opatrnosti. V případě Itálie je situace o poznání složitější, 

stále však nedochází k překročení prahové hodnoty. Vzhledem ke zmíněné snižující 

se ochotě italského soukromého sektoru k dalšímu zadlužování se, klesá v posledních 

letech i jeho celková výše, přičemž většina zadlužení se drží v podnikatelském sektoru. 

Ačkoliv je výše závazků těsně pod prahovou hodnotou, nepovažuje Komise tuto situaci 

za závažnou a pro Itálii rizikovou. 

 

3.2.5 Celkový dluh vládních institucí 

Zadlužení vládního sektoru členských zemí je v posledním několikaletém období 

oblastí velkého zájmu a pozornosti Evropské unie. Poté, co některé ze zemí přiznaly 

fakt, že již nejsou schopny svým závazkům dostát a požádaly v této souvislosti o 

mezinárodní pomoc, je nyní úkolem Evropské unie dohlížet na to, aby nebyly 

následovány zeměmi dalšími. Zároveň je ve zprávách Evropské komise opakovaně 

zmiňováno jako jedno z hlavních rizik ohrožení makroekonomickou nerovnováhou. 

Ačkoliv již v rámci Paktu stability a růstu je stanovena limitní hranice ve výši 60 %, jejíž 

hodnota je využita i pro sledování rizika makroekonomické nerovnováhy, je tato 

hranice opakovaně a dlouhodobě některými ekonomikami překračována.  

Vzhledem k tomu, že Itálie dlouhodobě překračuje prahovou hodnotu zadlužení a 

snižování tohoto zadlužení se nedaří v dostatečně svižném tempu, byla země 

primárně z tohoto důvodu zařazena mezi země ohrožené nadměrnou nerovnováhou. 

Výše zadlužení, která v posledních letech dosahuje dvojnásobku limitní hodnoty, je 

zároveň také ohrožením s přihlédnutím k faktu, že Itálie je členem měnové unie. 

Bohužel faktory, které pomáhají výši dluhu snižovat, zároveň ekonomiku brzdí v jiných 

ohledech. Například vysoké daňové zatížení v zemi má za důsledek stagnující nízkou 

domácí poptávku. Je zapotřebí však vyzdvihnout zlepšení, které Itálie v posledních 

letech zaznamenala, týkající se zvyšování primárních přebytků. Ani toto zlepšení však 

nepomohlo natolik, aby se výše dluhu stabilizovala a bylo nastartováno jeho postupné 

snižování. Důvodem jsou především, s ohledem na výši zadlužení, vysoké výdaje na 

obsluhu dluhu (vysoké úroky apod.). 

Následující graf zobrazuje vývoj výše veřejného zadlužení v letech 2011, 2012 a 2013. 
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Graf č. 21 - Dluh vládních institucí České republiky a Itálie (v % HDP) 

 

Zdroj: General government gross debt (EDP concept), consolidated annual 

data - % of GDP. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsgo10&plugin=1 

V České republice je ve srovnání s Itálií situace o poznání příznivější. Výše veřejného 

zadlužení si stále drží pozici pod průměrem všech členských států a zároveň pod 

úrovní stanovené prahové hodnoty. Přestože dluh do roku 2012 každoročně vzrůstal 

a tento růst byl zastaven až mírným poklesem v roce 2013, můžeme považovat situaci 

České republiky v této oblasti za stabilní. I tyto výsledky dopomohly ČR k přiznání 

výsledné pozice ve srovnávacím přehledu, která říká, že země není bezprostředně 

ohrožena makroekonomickou nerovnováhou. 

 

3.2.6 Míra nezaměstnanosti 

     Nezaměstnanost je disciplína, která svým se svým vlivem dotýká nejen samotné 

ekonomické situace obyvatelstva dané země, ale přeneseně významně působí i na 

výdaje států v sociální oblasti a zásadně souvisí s výší produkce. Prahová hodnota ve 

výši 10 % je, obzvláště v případě států jižní Evropy, často výrazně překračována. 

V grafu níže jsou zpracovány výsledné hodnoty v podobě tříletého klouzavého 

průměru v letech 2011, 2012 a 2013. 
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Graf č. 22 - Míra nezaměstnanosti v České republice a Itálii– tříletý klouzavý průměr 

(v %) 

 

Zdroj: Unemployment rate - 3 year average. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsun10&plugin=1 

 

Ačkoliv v České republice míra nezaměstnanosti především v po krizovém období 

mírně vzrostla, můžeme říci, že vzhledem k panujícím poměrům v té době, situaci 

zvládla poměrně dobře a nezaměstnanost byla hodnocena jako stabilní. Hodnota 

tohoto ukazatele v průběhu posledních tří let osciluje okolo sedmi procent, což je pod 

průměrem EU a zároveň poměrně vzdáleno limitní hodnotě. Jako v Evropě obecně je 

potřeba se výhledově zaměřit na nezaměstnanost mladých lidí, která v posledních 

letech roste výrazněji, což může být způsobeno nízkou hospodářskou aktivitou. 

Situace v Itálii je u celkové míry nezaměstnanosti naopak stále vážnější. 

Nezaměstnanost v průběhu sledovaného období permanentně stoupá, nyní je již nad 

akceptovatelnou prahovou hodnotou. Obrovským problémem je zde opět především 

nezaměstnanost mladé generace, nízká návratnost vzdělání, způsobená mimo jiné 

také nedostatky v italském vzdělávacím systému. Zároveň se také zvýšená 

dlouhodobá nezaměstnanost, nedostatek lidského kapitálu a nízká soustředěnost 

Itálie na vzdělávání ve vysoce technologicky náročných odvětvích podílí na absenci 

zlepšení její pozice v této oblasti. 

Při komplexním pohledu na všechny analyzované oblasti je patrné, že propastný rozdíl 
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republiky a Itálie za poslední tři roky koresponduje s hodnocením ze strany Evropské 

komise, jež tyto země zařadila do zcela opačných kategorií. Je však nutné podotknout, 

že asi největší vliv na toto hodnocení má stav dluhu veřejného sektoru, který s sebou 

nese obrovské výdaje na jeho obsluhu a úroky. V kombinaci se stále nevyřešenou 

otázkou vysoké nezaměstnanosti, nutnosti úspor v oblasti veřejných výdajů a 

dramatickým poklesem podílu na světových trzích, je tak v Itálii zásadně zabrzděn 

hospodářský růst, který je po stabilizaci země v těchto obdobích klíčový. 
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Závěr 

 

     Cílem této práce bylo zhodnotit komplexní přístup Evropské unie k otázce 

makroekonomické nerovnováhy jednotlivých členských států, její včasnou identifikaci 

a prevenci a zároveň ověřit závěry přijaté Evropskou komisí, týkající se situace 

vybraných zemí v této oblasti. Vzhledem ke stále těsnější hospodářské spolupráci, 

postupující k ekonomické integraci většiny z členských států, by tyto nerovnováhy 

mohly způsobit výrazné problémy ve fungování Unie jako celku. Podoba Nařízení č. 

1176/2011 tak přináší propracovaný systém odhalování těchto nerovnováh, 

zohledňuje potřeby pro její efektivní prevenci a konkrétně popisuje následné kroky 

v případě, že je nerovnováha odhalena. Historická zkušenost již v tomto ohledu 

ukázala, že nerespektování pravidel pro úspěšné fungování hospodářské politiky 

jednotlivých států může vyvolat krizi mnohem většího charakteru, než by mohlo být 

zřejmé. Unie tak musí reagovat na nebezpečné extrémy v konkrétních oblastech již 

v případě, kdy se země celkově jeví na první pohled jako dostatečně stabilní. Za tři 

roky fungování mechanismu včasného varování před makroekonomickými 

nerovnováhami již byly několikrát podchyceny špatné návyky vlád jednotlivých zemí, 

které vedly, nebo by případně mohly do budoucna vést ke snížení stability jednotlivých 

zemí, a tím tak přeneseně i stability celého ekonomického společenství. V tomto 

ohledu tedy můžeme považovat komplexní přístup Evropské unie, ztělesněný novými 

opatřeními economic governance v oblasti makroekonomických nerovnováh, za velice 

efektivní. 

     Jak bylo možné sledovat u jednotlivých prezentovaných ukazatelů ze srovnávacího 

přehledu, oscilace zemí okolo průměru EU je v případě některých z nich velmi výrazná. 

Často se však jedná o země, které jsou již, z důvodu přetrvávajících problémů, pod 

intenzivním dohledem Evropské unie a jsou tak zařazeny do konkrétních ozdravných 

programů. U těchto zemí pak nedochází k vypracování hloubkových přezkumů, ačkoliv 

by se svými výsledky k tomuto často měly nominovat, jelikož jsou zkoumány v rámci 

jiného mechanismu. 

     Komparací obou zemí, České republiky a Itálie, byla často patrná jejich obdobná 

pozice ve vybraných oblastech. Zmínit mohu například index jednotkových pracovních 

nákladů. V případě čisté investiční pozice dokonce Česká republika vykazovala 
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výsledky horší než Itálie. Přesto, že se tedy jedná o země zařazené na opačných 

koncích pomyslné výsledkové tabulky, nejedná se o stejný nepoměr pozic ve všech 

sledovaných oblastech. Je však zároveň nutno podotknout, že ve stěžejních oblastech 

jsou na první pohled viditelné diametrální odlišnosti a Itálie v nich vykazuje i výrazné 

překročení prahových limitních hodnot, stanovených Komisí. Mezi tyto oblasti patří 

především vysoké zadlužení veřejného sektoru, ve kterém bohužel v posledních letech 

nedochází ke znatelnému progresu. Aktuálně je zde limitní hodnota překročena již více 

než dvojnásobně. Společně s výrazným poklesem podílu na světovém exportu a 

vysokou mírou nezaměstnanosti v zemi tak není možné očekávat ani nijak zásadně 

pozitivnější vývoj do budoucna. Všechny tyto extrémy, které Itálie vykazuje ve 

zmiňovaných oblastech, stojí za hodnocením Komise, které zemi i v posledním 

aktuálně publikovaném hloubkovém přezkumu ponechalo v kategorii nadměrné 

nerovnováhy. U České republiky můžeme rovněž nalézt oblasti, u kterých došlo ke 

zhoršení jejích pozic. Zmínit můžeme i již jmenovanou čistou investiční pozici, u které 

je již tradičně překračována limitní hodnota, a dále pak také podíl na světových trzích, 

jež se do překročení limitní hodnoty dostal v posledním sledovaném roce. Vzhledem 

k tomu, že je však nutné posoudit riziko ohrožení makroekonomickou nerovnováhou 

komplexně, s ohledem na všechny sledované ukazatele, a zároveň predikci jejich 

vývoje do budoucna, mohu souhlasit s názorem Evropské komise, že Česká republika 

není nerovnováhou v současné chvíli ohrožena.  
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Příloha č.1 - Rovnováha běžného účtu platební bilance (v % HDP) – tříletý průměr 

Země    /    Období 2011 2012 2013 

Belgie -0,3 -1,1 -1,6 

Bulharsko -3,4 -0,7 0,4 

Česká republika -2,7 -2,4 -1,7 

Dánsko 4,9 5,7 6,2 

Estonsko 1,9 0,2 -0,7 

Finsko 0,5 -0,8 -1,6 

Francie -0,9 -1,1 -1,3 

Chorvatsko -1,2 0,4 -0,2 

Irsko 0 2,3 4,1 

Itálie -2,8 -2,3 -0,9 

Kypr -8 -6,7 -4 

Litva 6,8 6,3 -1,1 

Lotyšsko 2,5 -1,2 -2,8 

Lucembursko 6,8 6,3 5,5 

Maďarsko 0,1 1 2,2 

Malta -1,9 0,9 3,9 

Německo  5,9 6,3 6,6 

Nizozemsko 7,3 8,8 9,7 

Polsko -4,8 -4,6 -3,3 

Portugalsko -8,9 -6,1 -2,5 

Rakousko 2,4 2 1,4 

Rumunsko -4,6 -4,6 -3,3 

Řecko -10,3 -7,4 -3,9 

Slovensko -4,4 -2,9 -0,7 

Slovinsko -0,2 0,9 2,8 

Spojené království -2,4 -2,7 -3,3 

Španělsko -3,8 -2,5 -0,7 

Švédsko 5,9 5,9 6,3 

Zdroj: Current account balance in % of GDP - 3 year average. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tipsbp

10&tableSelection=1 
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Příloha č. 2 - Čistá investiční pozice vůči zahraničí (v % HDP) 

Země    /    Období 2011 2012 2013 

Belgie 56,5 48,4 48,8 

Bulharsko -85,9 -78,2 -77,9 

Česká republika -45,3 -46,1 -40,7 

Dánsko 28 36,8 38,5 

Estonsko -55,6 -52,1 -47,2 

Finsko 18,1 14,7 6,3 

Francie -7,5 -11,3 -15,6 

Chorvatsko -92 -89,9 -88,8 

Irsko -106,6 -109,6 -102,1 

Itálie -23,4 -28,6 -30,7 

Kypr -71,7 -147,3 156,8 

Litva -52,2 -53 -46,4 

Lotyšsko -74,4 -66,8 -65,1 

Lucembursko 191,5 207,2 216,4 

Maďarsko -106,7 -94,1 -84,4 

Malta 39,2 53,7 72,1 

Německo  28,7 34,7 42,9 

Nizozemsko 17,4 25,7 31,2 

Polsko -62,7 -65,4 -68 

Portugalsko -101 -113,8 -116,2 

Rakousko -1,9 -3,1 -0,2 

Rumunsko -65,4 -67,3 -62,4 

Řecko -85,2 -109,2 -121,1 

Slovensko -64,9 -62,2 63,8 

Slovinsko -40,2 -45,2 -38,2 

Spojené království -4,4 -14,9 -23,8 

Španělsko -91,4 -90 -92,6 

Švédsko -9,2 -9 -18,4 

Zdroj: Net international investment position in % of GDP - annual data. Databáze Eurostatu. 2014. 

Dostupné z: 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tipsii1

0&tableSelection=1 
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Příloha č. 3 - Reálný efektivní devizový kurz (tříletá % změna) 

Země    /    Období 2011 2012 2013 

Belgie -1,6 -4,3 -0,3 

Bulharsko 1,9 -4 -1 

Česká republika -0,6 0,4 -3,1 

Dánsko -2,5 -7,7 -2,6 

Estonsko -0,8 -3,6 3,1 

Finsko -2,8 -8,2 0,1 

Francie -4,4 -7,8 -2,3 

Chorvatsko -4,4 -8,3 -4 

Irsko -9,6 -12,2 -3,9 

Itálie -3,3 -6,2 0 

Kypr -3 -5,9 -0,8 

Litva 1,7 -6,7 -0,6 

Lotyšsko -2,5 -8,6 -1,7 

Lucembursko 0 -2,4 0,7 

Maďarsko -4,2 -1 -4 

Malta -5 -7,6 -1,3 

Německo  -4,9 -9 -1,9 

Nizozemsko -2,4 -6 0,4 

Polsko -11,6 1,2 -4,3 

Portugalsko -3 -4 -0,6 

Rakousko -1,9 -4,7 0,7 

Rumunsko -3,3 -1,9 0,3 

Řecko 1,8 -5 -4,4 

Slovensko 3,4 -3,2 2,1 

Slovinsko -1,1 -4,5 -0,7 

Spojené království -8,2 5,8 3,4 

Španělsko -2,5 -5,3 -0,4 

Švédsko 2,9 10,1 5,1 

Zdroj: Real effective exchange rate - 42 trading partners - annual data. Databáze Eurostatu. 2014. 

Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/download.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tipser10 
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Příloha č. 4 - Podíl na světovém vývozu (pětiletá % změna) 

Země    /    Období 2011 2012 2013 

Belgie -10,3 -15,1 -9,07 

Bulharsko 16,6 4,7 5,7 

Česká republika 7,02 -3,21 -7,74 

Dánsko -15,76 -18,63 -17,94 

Estonsko 23,85 9,4 13,47 

Finsko -23,93 -30,4 -32,17 

Francie -15,8 -17,4 -13,02 

Chorvatsko -16,1 -22,78 -20,97 

Irsko -13,12 -14,34 -4,89 

Itálie -19,56 -24,81 -18,42 

Kypr -16,8 -26,8 -27,2 

Litva 29,09 34,09 22,07 

Lotyšsko 26,13 9,38 8,36 

Lucembursko -7 -11,56 2,18 

Maďarsko -2,73 -19,89 -19,22 

Malta 10,6 5,2 -4 

Německo  -9,63 -15,78 -10,73 

Nizozemsko -8,7 -12,2 -9,54 

Polsko 14,68 2,77 2,14 

Portugalsko -8,92 -15,68 -5,27 

Rakousko -12,77 -20,65 -16,96 

Rumunsko 49,44 13,83 16,44 

Řecko -19,1 -26,9 -27,3 

Slovensko 21,1 3,2 -2,2 

Slovinsko -6,17 -19,9 -16,49 

Spojené království -25,87 -19,78 -10,91 

Španělsko -8,88 -17,04 -9,06 

Švédsko -25,87 -19,78 -10,91 

Zdroj: Shares of world exports - % change. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=0&language=en&pcode=tipsex10 
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Příloha č. 5 - Index nominálních jednotkových pracovních nákladů (tříletá % změna) 

Země    /    Období 2012 2013 2014 

Belgie 6 8,6 5,8 

Bulharsko 12,4 14,8 12,3 

Česká republika 3,5 4,7 4,5 

Dánsko 1,2 4 5 

Estonsko -2,4 9,6 17,5 

Finsko 6 9,6 8,3 

Francie 3,7 3,9 0 

Chorvatsko -0,6 -1,3 -4,2 

Irsko -10 1,3 5,6 

Itálie 2 2,7 3,2 

Kypr 1 -5,9 -12,3 

Litva -4,2 6 8,9 

Lotyšsko -6,5 10,5 15,5 

Lucembursko 5,5 10,5 0 

Maďarsko 4,7 6,1 7,2 

Malta 8,8 9,8 6,9 

Německo 2,7 6,4 7,6 

Nizozemí 3,2 6,3 5,6 

Polsko 5,1 3,8 0 

Portugalsko -5,9 -2,7 -0,9 

Rakousko 3,9 6,4 8,2 

Rumunsko -0,2 -3,8 3,4 

Řecko -3,2 -10,3 -11,6 

Slovensko 1,2 2,5 3,7 

Slovinsko 0,5 1,3 -0,1 

Spojené království 4,1 3,7 4,7 

Španělsko -5,6 -4,6 -3,9 

Švédsko 4 8,3 7,1 

Zdroj: Nominal unit labour cost - 3 years % change. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=tipsun

10&tableSelection=1  
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Příloha č. 6 - Index cen bytových nemovitostí (průměrná roční míra změny) 

Země    /    Období 2011 2012 2013 

Belgie 0,9 0 0 

Bulharsko -9,6 -5,3 -0,1 

Česká republika -1,6 -3,9 -1,2 

Dánsko -4,3 -5,1 2,8 

Estonsko 3,1 3,7 7,3 

Finsko -0,1 -0,7 -1,3 

Francie 3,9 -1,9 -2,6 

Chorvatsko -5,9 -2,2 -18,1 

Irsko -15,3 -11,9 0,3 

Itálie -2,1 -5,4 -6,9 

Kypr -9,3 -2 -5,5 

Litva 2,4 -3,2 0,2 

Lotyšsko 3,6 -0,8 6,6 

Lucembursko 1,2 2,3 4,9 

Maďarsko -6,9 -9,3 -5 

Malta -2,3 0,5 -2,1 

Německo 1,6 2 1,8 

Nizozemí -4 -8 -7,8 

Polsko -5,4 -5,5 -4,4 

Portugalsko -6,5 -8,3 -2,5 

Rakousko 0,9 9,7 2,5 

Rumunsko -17,6 -10,6 -4,6 

Řecko -7,7 -12,3 -9,3 

Slovensko -5,2 -5,9 -0,5 

Slovinsko 1 -8,1 -5,8 

Spojené království -4,2 -0,4 1,6 

Španělsko -10,1 -16,8 -9,9 

Švédsko 0,8 0,7 4,7 

Zdroj: House price index - deflated. Databáze Eurostatu. 2014. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tipsho10  
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Příloha č. 7 - Toky úvěrů soukromému sektoru (v % HDP) 

Země    /    Období 2011 2012 2013 

Belgie 24,8 3,7 -2 

Bulharsko 1,4 3,1 6,4 

Česká republika 2,1 2,7 3,1 

Dánsko 4,5 7 -0,4 

Estonsko -0,8 10,8 5,4 

Finsko 3,5 7,3 0,7 

Francie 6,4 4,4 1,8 

Chorvatsko -0,6 -3,2 -0,3 

Irsko 16,3 -1,8 -5,7 

Itálie 2,8 -0,9 -3,1 

Kypr 22,3 -0,6 -11,2 

Litva -2,1 -2 0,8 

Lotyšsko -2,1 -2 0,8 

Lucembursko 20,2 0,6 27,7 

Maďarsko -4,5 -6,3 -1 

Malta 4,5 1,7 2,3 

Německo 2,5 1,2 1,3 

Nizozemí 3,6 1,8 2,1 

Polsko 7,9 3,6 2,9 

Portugalsko 0,4 -2,7 -2,4 

Rakousko 3,1 0,5 0,2 

Rumunsko 2,8 0,3 -1,5 

Řecko -6,5 -5,7 -1,1 

Slovensko 2,7 3,1 5,4 

Slovinsko 0,4 -2,9 -4 

Spojené království : : : 

Španělsko -4,2 -9,9 -10,7 

Švédsko 5,5 1,3 3,8 

Zdroj: Private sector credit flow, consolidated. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipspc20&plugin=1  
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Příloha č. 8 - Dluh soukromého sektoru (v % HDP) 

Země    /    Období 2011 2012 2013 

Belgie 163,6 162,1 162,2 

Bulharsko 127,9 128,1 134,8 

Česká republika 68,6 70,7 73,7 

Dánsko 222,6 226,6 224,1 

Estonsko 124,9 125,8 119,4 

Finsko 142,4 146,6 146,2 

Francie 135,3 138,2 137,3 

Chorvatsko 124,9 121,9 119,8 

Irsko 277,9 281,5 270,3 

Itálie 120,4 121,7 119,5 

Kypr 330,7 331,4 344,8 

Litva 64,8 61,2 56,4 

Lotyšsko 115,4 97,2 90,9 

Lucembursko 347,3 340,6 356,2 

Maďarsko 115,4 101,8 95,5 

Malta 155,4 150,3 142,6 

Německo 103,9 103,7 103,5 

Nizozemí 228 230,2 229,7 

Polsko 74,7 74 74,9 

Portugalsko 204,2 207,8 202,8 

Rakousko 130,3 128,3 125,5 

Rumunsko 72,9 71,7 66,6 

Řecko 130,6 130,5 135,6 

Slovensko 71,1 71,2 74,8 

Slovinsko 113,4 112,9 101,9 

Spojené království : : : 

Španělsko 195,3 184,8 172,2 

Švédsko 200,3 202,3 200,1 

Zdroj: Private sector debt, consolidated. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipspd20&plugin=1  
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Příloha č. 9 - Dluh vládních institucí (v % HDP) 

Země    /    Období 2011 2012 2013 

Belgie 96,4 97,9 97,9 

Bulharsko 15,7 18 18,4 

Česká republika 39,4 43,9 43,8 

Dánsko 45,3 44,4 43,8 

Estonsko 6 9,7 9,8 

Finsko 47,3 51,8 54,7 

Francie 83,8 88 91,1 

Chorvatsko 51,4 55,6 66,7 

Irsko 98,9 111,4 116,1 

Itálie 116,4 122,2 127,8 

Kypr 65,6 79,1 101,8 

Litva 38 40 39 

Lotyšsko 42 40,9 38,2 

Lucembursko 18,4 21,3 23,2 

Maďarsko 81 78,4 77,3 

Malta 66,8 67,5 69,5 

Německo 77,3 78,6 76,4 

Nizozemí 61,2 66,7 68,9 

Polsko 55,3 54,9 56,1 

Portugalsko 105,2 120,7 124,8 

Rakousko 82,1 81,7 81,2 

Rumunsko 34,2 37,3 37,8 

Řecko 170,9 156,5 174,7 

Slovensko 42,9 51,9 54,3 

Slovinsko 46,2 53,3 70 

Spojené království 80,1 83,8 85,3 

Španělsko 68,6 83,8 91,6 

Švédsko 36,8 36,9 39,1 

Zdroj: General government gross debt (EDP concept), consolidated annual 

data - % of GDP. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsgo10&plugin=1  
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Příloha č. 10 - Míra nezaměstnanosti – tříletý klouzavý průměr (v %) 

Země    /    Období 2012 2013 2014 

Belgie 7,7 7,7 8,2 

Bulharsko 11,3 12,2 12,3 

Česká republika 7 6,9 6,7 

Dánsko 7,5 7,4 7 

Estonsko 13 10,3 8,7 

Finsko 8 7,9 8,2 

Francie 9,4 9,8 10,1 

Chorvatsko 13,8 15,7 16,8 

Irsko 14,4 14,2 13 

Itálie 9,2 10,4 11,8 

Kypr 8,7 11,9 14,6 

Litva 15,5 13,5 12 

Lotyšsko 16,9 14,4 12,6 

Lucembursko 4,8 5,3 5,7 

Maďarsko 11,1 10,7 9,6 

Malta 6,5 6,4 6,2 

Německo 6,1 5,5 5,2 

Nizozemí 5,3 6 6,8 

Polsko 9,8 10 9,8 

Portugalsko 13,6 15 15,4 

Rakousko 4,3 4,5 : 

Rumunsko 7 7 6,9 

Řecko 18,4 23,3 26,2 

Slovensko 14,1 14 13,8 

Slovinsko 8,1 9,1 9,6 

Spojené království 7,9 7,9 : 

Španělsko 22 24,1 25,1 

Švédsko 8,1 7,9 8 

Zdroj: Unemployment rate - 3 year average. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsun10&plugin=1 
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Příloha č. 11 - Závazky finančního sektoru - meziroční změna (v %) 

Země    /    Období 2011 2012 2013 

Belgie 7,7 -5,6 -3,5 

Bulharsko 5,4 10,2 3,3 

Česká republika 4,5 5,9 9,8 

Dánsko 1,6 3 0,6 

Estonsko 1 11,9 8,9 

Finsko 27,6 0 -11,8 

Francie 6,7 1,2 -0,6 

Chorvatsko 1,1 0,8 3,4 

Irsko -2,4 -1,6 0,7 

Itálie 3,2 7,4 -0,7 

Kypr -0,9 8,8 -19,5 

Litva 2,1 0,4 -1,8 

Lotyšsko -4,1 5,2 5,2 

Lucembursko 12 14,9 8,8 

Maďarsko 6,2 -5,9 -0,3 

Malta 10,7 6,2 1,7 

Německo 3 3,2 -6,3 

Nizozemí 9,3 2,3 -3,2 

Polsko 4,8 10,4 7,6 

Portugalsko -4,6 -3,7 -5,3 

Rakousko 1,3 0 -3,6 

Rumunsko 4,4 4,9 3,1 

Řecko -3,2 -3,3 -16,3 

Slovensko 1 2,8 -0,3 

Slovinsko -1,3 -0,7 -10,5 

Spojené království 10,6 -4 -7,6 

Španělsko 3,1 2,8 -10,2 

Švédsko 3,2 4,6 9,1 

Zdroj: Total financial sector liabilities, non-consolidated. Databáze Eurostatu. 2015. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tipsfs10&plugin=1 


