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Příloha č. 1 

                                                Maastrichtská konvergenční kritéria  

jsou souborem pěti ekonomických ukazatelů, které musí splnit stát usilující o zavedení 

jednotné evropské měny euro. Mezi kritéria patří: 

 Kritérium cenové stability – členský stát musí vykazovat dlouhodobě udržitelnou 

cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace, sledovanou během jednoho roku před 

šetřením, která nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace tří členských 

států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability.  

 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb – v průběhu jednoho roku před šetřením 

průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu nesmí přesahovat o více 

než 2 procentní body úrokovou sazbu těch členských států, které dosáhly nejlepších 

výsledků v oblasti cenové stability. 

 Kritérium deficitu veřejných rozpočtů – poměr plánovaného nebo skutečného schodku 

veřejných financí k hrubému domácímu produktu v tržních cenách nepřekročí 3 %. 

Výjimkou jsou případy, kdy buď tento poměr podstatně klesl, nebo se neustále snižoval, 

až dosáhl úrovně, která se referenční hodnotě blíží, popř. překročení referenční hodnoty 

bylo pouze výjimečné a dočasné a poměr zůstal blízký referenční hodnotě. 

 Kritérium hrubého veřejného dluhu – poměr hrubého veřejného dluhu k hrubému 

domácímu produktu v tržních cenách nepřekročí 60 %. Výjimkou je opět situace, kdy 

dochází k dostatečnému snižování tohoto poměru a ten se uspokojivým tempem blíží ke 

stanovené referenční hodnotě. 

 Kritérium stability měnového kurzu a účasti v ERM – členský stát dodržuje normální 

kurzová rozpětí, která jsou stanovena mechanizmem směnných kurzů II (ERM II) 

Evropského měnového systému, a to minimálně v průběhu dvou posledních let před 

šetřením. Země zapojené do ERM II musí kurzy svých měn udržovat v povoleném 

fluktuačním pásmu ± 15 % od stanoveného středního kurzu (centrální parity) k euru, 

Dánsko musí dodržovat užší fluktuační pásmo ± 2,25 %. Zároveň nesmí dojít k devalvaci 

centrální parity. 

Zdroj: LACINA, Lubor a Jan OSTŘÍŽEK. Učebnice evropské integrace. 3. vyd. Brno: Barrister, 2011. 

472 s. ISBN 978-80-87474-31-0 

http://cs.wikipedia.org/wiki/ERM_II


 

 

Příloha č. 2 

Dimitrios Troiannos, 60 let, státní zaměstnanec (správce budov Všeobecné nemocnice 

v Aténách, zaměstnán 25 let),  

„Ve státním sektoru bylo již od 80. Let, kdy jsem se vrátil z České republiky zpět do vlasti, 

vše volnější. Státní zaměstnanci pobírali platy, které byly před dluhovou krizí dvakrát větší. 

Řečtí politici zruinovali ekonomiku, protože si každý politik dosazoval svůj okruh lidí do 

resortů, které měl na starosti. Existovala také tichá dohoda, kdy do státních služeb byli 

přijímáni lidé ze stran členů menších politických stran, které měli ve vládě pouze malé 

procentuální zastoupení. Já osobně jsem tuto situaci nemohl snést. Vnitřně mě sžírala.  

Platová třída zaměstnanců státního sektoru byla automaticky zvyšována a stále narůstala 

s počtem odpracovaných let. V Řecku byla zavedena pouze časová mzda (nikoliv úkolová, 

politici ji zkoušeli zavést, aby zjišťovali množství produktivity, ale nešlo to, neboť časová 

mzda byla pro kontrolu jednodušší). A tak například z deseti lidí pracovali pouze tři naplno. 

Produktivita tak nemohla růst, nebyla kontrolována právě z důvodu zavedení časové mzdy. 

Do roku 2007 byla situace v Řecku na relativně dobré úrovni. Státní sektor byl však, dle mého 

názoru, seskupením všech neschopných (nevzdělaných) lidí, kteří se nedokázali uplatnit 

v soukromém sektoru. Ačkoliv lidé práci ve státní správě vyhledávali, zažil jsem i situace, 

kdy vzdělaní lidé odmítali nabízené zaměstnaní, neboť někteří z nich si uvědomovali, že 

mohou poměry, které byly vládou v tomto sektoru zavedeny, vést ke ztrátě jejich odbornosti.  

Byl jsem 25 let zaměstnancem Všeobecné nemocnice v Aténách. Největší nemocnice v Řecku 

vůbec. Já osobně jsem až do roku 2008 pobíral mzdu ve výši 1900 euro.  

V roce 2009 nastal čas, kdy jsem mohl odejít do řádného důchodu (bylo mi 57 let).  Tedy v té 

samé době, kdy jsem podal výpověď, jsem zjistil, že mi byl důchod zkrácen o třináctý a 

čtrnáctý plat a připojištění mi rovněž bylo zkráceno o 40 % (do té doby dělalo 520 euro, 

vypláceno mi bylo jednou za tři měsíce). Připojištění stále pobírám. Nájemné jsem platil 900 

— 1000 euro včetně služeb (každý rok se mi zvyšovalo o 15 euro). Ve svém domě jsem žil 

zhruba od roku 1995, žil jsem v jedné z nejbohatších čtvrtí. Během krize jsem si uvědomil, že 

náklady na bydlení nebudu se svým příjmem již schopen splácet. Byl bych nucen přestěhovat 

se do velmi podřadné čtvrti. Můj důchod byl v porovnání s platem poloviční a má celková 

životní úroveň klesla. V roce 2011, nejen z důvodu ekonomických, ale také z nostalgie a 



 

 

kladného vztahu k České republice jsem se přestěhoval nazpět. Stále je mi vyplácen řecký 

důchod. Proti Řecku jsou náklady na život v České republice třetinové.  V České republice 

mám prozatím přechodný pobyt, znám českou mentalitu, a tak jsem se rozhodl žít právě tady.  

Nynější situace v Řecku mi však není lhostejná. Domnívám se, že řečtí občané si stále 

nemohou uvědomit, v jaké situaci se nachází. Dle nynějších ekonomických ukazatelů si 

myslím, že dojde ke státnímu bankrotu. Z tohoto důvodu se obávám také o svůj důchod. 

V žádném případě si nepřeji návrat k drachmě, nastal by naprostý chaos v zemi. Problém má 

vždy dvě strany. Je zvláštní, že Evropská unie nezasáhla už při prvotním odhalení nepřesností 

v údajích a nechala situaci dojít takto daleko. Proto se právem domnívám, že Řecko není 

jediným viníkem své současné situace.“ 

Vera Amiridi, 54 let, delegát cestovní kanceláře v Soluni (vzdělání VŠCHT – Praha) 

„Do Řecka jsem se vrátila v roce 1999. Myslím, že jsem viděla věci dostatečně reálně a bylo 

mi jasné, že způsob přemýšlení je v této zemi úplně mimo skutečnost. Tak například, země 

agrárního charakteru, kde existuje nesmírné bohatství tohoto druhu, by měla „živit“ celou 

Evropu. Zde mohla být vyvinuta biotechnologie na nejvyšším stupni. Řekové by na to přišli 

již dávno, ale v podstatě politici, kteří mimochodem všichni studovali v zahraničí, využili 

negramotnosti prostých lidí. Největší tragédie pro mě je, že mládež i starší generace nemají 

sny. Nevědí jak na to. V Řecku už dlouhá léta neplní školy své základní poslání a všichni 

chtějí vše bez práce. Já považuji současnou krizi v prvé řadě za krizi mravních hodnot 

(chamtivost a bezohlednost zde hrají svou roli), a krizi přebytku. Pak teprve za krizi 

ekonomickou. Pokud si lidé neuvědomí, že nejdůležitější jsou lidské vztahy, k nimž se řadí 

spolupráce, vzájemná pomoc a pochopení), dále mravní hodnoty (rovná páteř, přímost, ale 

taky takt) řecká společnost se z krize nevymaní. V podstatě všichni chtějí neúměrně tomu, co 

potřebují. Lidé ztratili sny a ideály, jen tak se však může zrodit něco nového – lepšího.  

Pokud jde o otázku, zda se Řecko má navrátit k drachmě, z mého pohledu je to v tuto chvíli 

úplně jedno. Pokud se nezačne vyrábět a vyvážet, pak na tom nezáleží. Celkově musí jít 

všechny ceny dolů. Každý kdo něco vyrábí, chce během 2 – 3 let zbohatnout. To však nelze, a 

takto vznikají vysoké ceny, za něž jsou výrobky neprodejné. Pokud budou Řekové dlužni 

v eurech či drachmách není podstatné. V případě, že se k drachmě přejde násilně, pod 

nátlakem, pak to bude proto, aby si někteří jedinci náležitě naplnili své kapsy.“              

(Zdroj: Vlastní zpracování) 



 

 

 


