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1 Úvod 

Členské země Evropské unie musejí naplňovat Maastrichtská kritéria, aby mohly 

vstoupit do další vývojové etapy Evropské unie, tedy do eurozóny. Zajímalo nás, jak země 

Evropské unie konvergenční kritéria splňují, které instituce se podílejí na kontrole plnění 

těchto důležitých kritérií a jak vůbec funguje celý proces pro získání společné měny euro. 

Toto bylo hlavním důvodem, proč jsme si vybrali téma „Maastrichtská kritéria a jejich 

plnění členskými státy EU“ 

Cílem této práce je zhodnocení dlouhodobého plnění Maastrichtských kritérií 

členskými zeměmi Evropské unie. 

Snažíme se zhodnotit plnění Maastrichtských kritérií z dlouhodobého hlediska. 

Zajímá nás, jak země Evropské unie ať již před vstupem či po vstupu do Evropské unie, 

plní konvergenční kritéria. 

Maastrichtská kritéria jsou složena z pěti kritérií, z toho jsou 2 kritéria fiskální a 3 

kritéria měnová. Mezi fiskální kritéria řadíme kritérium deficitu veřejného sektoru a 

kritérium celkového dluhu veřejného sektoru. K měnovým kritériím řadíme kritérium míry 

inflace, kritérium směnných kurzů a kritérium dlouhodobých úrokových sazeb.  

Pro stanovení cíle práce se zjistí potřebné hodnoty členských zemí Evropské unie, 

které se potřebují ke stanovení plnění či neplnění Maastrichtských kritérií. Primárními 

zdroji pro zjištění hodnot je Eurostat a Evropská centrální banka. Pro kritéria jsou 

stanoveny zásady, které se využijí pro stanovení plnění Maastrichtských kritérií. Pomocí 

tohoto postupu je možné zjistit, jak země Evropské unie dlouhodobě plní Maastrichtské 

kritéria. 

Bakalářská práce obsahuje pět částí, přičemž první je úvod a pátou částí je závěr. 

Druhá kapitola poskytuje nezbytný teoretický základ, nazývá se „Vymezení 

Maastrichtských kritérií“ a je zaměřena na teorii optimálních měnových oblastí (teorie 

OCA), popisuje vznik Hospodářské a měnové unie (HMU) a eura, dále také institucionální 

prostředí Evropské unie. V druhé kapitole jsou také rozvedeny všechna Maastrichtská 

kritéria, Pakt stability a růstu. Poslední podkapitola druhé části je zaměřena na vztah 

ekonomické krize a společné měny euro.  

Třetí kapitola nazvaná „Členské státy EU z pohledu Maastrichtských kritérií“ je 

zaměřena na praktické aspekty naplňování Maastrichtských kritérií jednotlivými zeměmi.  
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Čtvrtá kapitola s názvem „Zhodnocení plnění kritérií“ je zaměřena na jednotlivá 

Maastrichtská kritéria, možná doporučení pro změnu znění Maastrichtských kritérií. 

Zabývá se také plněním Maastrichtských kritérií v době krize. 
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2 Vymezení Maastrichtských kritérií 

Tato část bakalářské práce se zabývá teoretickými východisky Maastrichtských 

kritérií. V první podkapitole je rozvedena teorie optimální měnové oblasti a 

charakteristiky, které by měly země plnit pro splnění této teorie. Druhá podkapitola je 

zaměřena na vznik hospodářské a měnové unie a charakteristiku eura. Další dílčí část je 

zaměřena na institucionální zabezpečení, které napomáhá k plnění a dodržování 

Maastrichtských kritérií. Následuje část o konvergenčních kritériích, která musí členské 

země Evropské unie splnit pro vstup do eurozóny. Členské země by také měly plnit Pakt 

stability a růstu, o kterém pojednává další, tedy čtvrtá podkapitola. Závěr této kapitoly je 

věnován vztahu ekonomické krize a jejího vlivu na společnou evropskou měnu. 

2.1 Teorie optimální měnové oblasti (OCA) 

Podle Baldwina a Wyplosze (2008, s. 373), přináší teorie OCA kritéria, podle 

kterých je možné posuzovat náklady a potřebnost sdílet jednotnou měnu. Teorie optimální 

měnové oblasti zdůrazňuje úlohu asymetrických hospodářských šoků, to znamená, že 

přirozeným výchozím bodem je to, jestli se tyto šoky objevují dostatečně často a zda jsou 

dostatečně hluboké, aby měly velký význam. Lacina a Rozmahel (2010, s. 22) ve své 

publikaci hovoří o kritériích optimální měnové oblasti jako o součásti uceleného obrazu o 

stavu posuzovaných ekonomik. Kde kromě Maastrichtských kritérií jsou používána i 

kritéria, která nejsou pro země povinná, ale je jim připisován velký význam. Existuje 

celkem 6 kritérií, z toho jsou 3 kritéria hospodářská a 3 politická. Tato kritéria se zaměřují 

na mobilitu pracovního kapitálu, diverzifikaci produkce, otevřenost ekonomiky, fiskální 

transfery, jednotné priority, soudržnost. Nyní si řekneme něco více k těmto kritériím. 

2.1.1 Mobilita pracovní síly 

Baldwin a Wyplosz (2008, s. 374) uvádějí, že kritérium bylo navrženo Robertem 

Mundellem
1
. Mundellovo kritérium říká, že optimální měnové oblasti jsou takové, 

v jejichž rámci se lidé snadno pohybují. Pokud by byl kapitál a pracovní síla úplně mobilní 

přes hranice, byly by náklady sdílení stejné měny sníženy. Soustředí se hlavně na ochotu 

pracovní síly stěhovat se v reakci na hospodářské šoky. V rámci jednotného trhu je 

                                                
1 Ekonom na Kolumbijské univerzitě. Nositel Nobelovy ceny za vytvoření teorie OCA a za položení základů 

otevřené ekonomiky. 
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Evropanům umožněno pracovat a usídlit se kdekoliv v Evropské unii (EU). Toho, ale 

využívá stále málo lidí
2
, což znamená, že z tohoto pohledu neplní EU toto kritérium 

(Bachanová, 2008). 

2.1.2 Diversifikace produkce 

Podle Baldwina a Wyplosze (2008, s. 375) bylo kritérium navrženo Peterem 

Kenenem
3
. Kenenovo kritérium hovoří o optimální měnové oblasti, kterou tvoří země, u 

nichž jsou výroba a vývoz široce diverzifikovány a jsou podobné struktury. Podle 

Baldwina a Wyplosze (2008, s. 375), jestliže jsou země měnové oblasti značně 

diversifikovány a vyrábějí podobné zboží, pak v takovém případě je pravděpodobné, že 

zbožové specifické hospodářské šoky mohou být buď symetrické, nebo budou mít menší 

celkové následky. Tím se sníží potřeba častého přizpůsobování. Toto kritérium můžeme 

zjistit pomocí indexu rozdílnosti obchodu
4
. Kritérium je Evropskou unií splněno. 

2.1.3 Otevřenost ekonomiky 

Baldwin a Wyplosz (2008, s. 376) ve své knize uvádějí, že toto kritérium je 

základní myšlenkou Ronalda McKinnona
5
. McKinnonovo kritérium říká, že optimální 

měnovou oblast tvoří státy, které jsou hodně otevřené obchodu a úzce mezi sebou 

obchodují. Je-li ekonomika malá a velmi otevřená, má malou schopnost ovlivňovat ceny 

svých produktů na světových trzích. Otevřenost je definována podílem hospodářské 

činnosti k mezinárodnímu obchodu. Podíl vývozu na HDP měří rozsah vyvezené domácí 

produkce. Naopak podíl dovozu na HDP měří rozsah domácích výdajů připadajících na 

dovozy. Kritérium otevřenosti obchodu Evropská unie plní. Země EU jsou velmi 

otevřenými ekonomikami a domácí ceny jsou ovládány měnovým kurzem. Toto je zjevné 

především v menších zemích, méně pak ve větších. 

                                                
2 Populace Evropské unie se spíše stěhuje v rámci své země. Je to zřejmě dáno z důvodu jiného jazyku a 

tradic. 

3 Ekonom na Princentonské univerzitě. Přispěl k porozumění mezinárodních měnových systémů. 

4 Index, který měří rozdíly ve struktuře obchodu země s ostatními obchodními partnery. Index dělí obchod do 

tří zbožových tříd: zemědělské výrobky, nerostné suroviny, zpracovatelské produkty. 

5 Pracoval na Stanfordské univerzitě. Přispěl významně do mezinárodní měnové literatury. Kriticky hodnotil 

HMU. 



 

5 

 

2.1.4 Fiskální transfery 

Optimální měnovou oblast tvoří státy, které se domluvily na vzájemné kompenzaci 

nepříznivých hospodářských šoků. Státy, které byly zasaženy hospodářským šokem, 

mohou obdržet finanční transfery, ze zemí, které jsou na tom lépe. V zemích, které jsou 

považovány za měnové oblasti, jsou tyto transfery automatické. Podle Baldwina a 

Wyplosze (2008, s. 384) v Evropské unii, žádný podobný systém fiskálních transferů 

nefunguje, z pohledu tohoto kritéria není Evropská unie optimální měnovou oblastí. 

2.1.5 Jednotné priority 

Toto kritérium říká, že členské státy měnové unie se musí shodovat v tom, jak se 

vypořádat s hospodářskými šoky. Politické instituce a instituce formulující hospodářskou 

politiku jsou v jednotlivých zemích odlišné. Řešením tohoto problému bylo založení 

společných institucí. I když země EU fungují v rámci společných institucí, nemají zcela 

stejný názor na každou problematickou oblast, která nastane. Toto kritérium je tedy 

v rámci Evropské unie splněno pouze částečně. 

2.1.6 Soudržnost 

Jestliže společná měnová politika vyvolává konflikty v národních zájmech, pak státy, 

které tvoří měnovou oblast, musí přijmout tyto náklady v rámci soudržnosti. Mezi 

jednotlivými členskými zeměmi existují velké rozdíly v názorech soudržnosti. Podle 

Baldwina a Wyplosze (2008, s. 385) jsou nové země spíše nadšenými přívrženci politické 

integrace, opakem jsou Velká Británie, severské země a pobaltské státy, které proti 

politické integraci projevují negativní postoj. Toto kritérium je pro Evropskou unii sporné. 

2.1.7 Záporné aspekty teorie OCA 

Lacina a Rozmahel (2010, s. 29) upozorňují na některé nedostatky kritérií OCA, 

které ovlivňují závěrečnou interpretaci výsledků. Jako je nejednotná metodologie měření 

kritérií a chybějící stanovení limitních hodnot, se kterými by bylo možné porovnat 

dosažené výsledky, což znamená, že existující studie zaměřené na teorii OCA vykazují 

rozdílné výsledky ve svých interpretacích. Proto se musí interpretovat v kontextu 

s použitou metodikou měření a dalších faktorů (například světová ekonomická krize). 
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2.2 Hospodářská, měnová unie a euro 

Fiala, Pitrová (2009, s. 574) uvádějí, že hospodářská a měnová unie (HMU) probíhá 

ve 3 fázích. Do první fáze, tedy období let 1990 - 1993, spadal podpis Smlouvy o EU a 

následné období ratifikace. Začátkem roku 1994 byla spuštěna druhá fáze. Druhá etapa 

znamenala pro členské země plnění nezbytných podmínek (především plnění 

konvergenčních kritérií) k tomu, aby mohla být přijata společná měna, to vše pod 

dohledem a za pomoci Evropského měnového institutu (EMI). Díky neuspokojivému 

plnění konvergenčních kritérií, především díky růstu rozpočtových deficitů členských 

zemí, se zdálo, že by státy nemohly dosáhnout dostatečné ekonomické konvergence a 

zahájit tak třetí etapu v roce 1997. Rozhodli se tedy využít automatického spuštění v roce 

1999.  

Členské země se díky konvergenčním kritériím rozdělily na dva tábory. Jestli má na 

ně být nahlíženo jako na pevný přesně daný bod nebo pouze naznačovaly směr dalšího 

vývoje. Fiala, Pitrová (2009, s. 577) tvrdí, že se Německo snažilo zajistit stabilitu nové 

společné měny a trvalo na dodržení kritérií, dokonce navrhovalo i jejich zpřísnění. Dále 

tito autoři tvrdí, že komise navrhovala pohlížet na tyto kritéria méně přísně. Nakonec i po 

těchto nepříjemnostech se stal 1. leden 1999 dnem zahájení třetí etapy. Přitom byla také 

potvrzena platnost všech konvergenčních kritérií. 

1. ledna 1999 vstoupilo do třetí fáze 11 zemí a 4 členské státy zůstaly mimo 

eurozónu. Země, které zůstaly vně třetí etapy, byly v mnohém odlišné. Zvláštní postavení 

měla Velká Británie, která si vynutila doložku opt-out
6
 v průběhu mezivládní konference o 

měnové unii. Své rozhodnutí potvrdila v doprovodném protokolu ke Smlouvě o EU. 

Podobně jako Velká Británie na tom bylo Dánsko, které získalo doložku opt-out díky 

neúspěšné ratifikaci Smlouvy o EU. A jako Velká Británie své rozhodnutí stvrdilo formou 

přiložení protokolu ke Smlouvě o EU. Úplně jiným případem bylo Švédsko
7
, které 

přistoupilo k EU v lednu 1995 po ratifikaci Smlouvy o EU. Ale už 18. září Švédsko 

vyhlásilo, že vstoupení do třetí etapy HMU bude podmíněno souhlasem parlamentu. 

Negativní postoj k HMU potvrdilo prohlášením vlády (3. června 1997). Švédsko 

dosahovalo hospodářské konvergence, ale nesplnilo podmínku setrvání v EMS a 

                                                
6 Doložka, která umožňuje neúčast na posledním stupni HMU. 

7 I když Švédsko nemá přímo danou doložku opt-out v přiloženém protokolu ke Smlouvě o EU, považujeme 

jej také za jednu ze zemí s touto doložkou. Volíme toto zařazení proto, že vstoupení do třetí etapy je 

podmíněno právě souhlasem švédského parlamentu. 
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nepřizpůsobilo legislativu nezávislému statutu ECB. Tímto konvergenční kritéria 

nesplnilo. Při konaném referendu v roce 2003, 56 % voličů odmítlo společnou měnu euro. 

Čtvrtou a tedy poslední zemí, která v roce 1999 nepřistoupila do třetí etapy, bylo Řecko.  

Jeho situace byla zcela odlišná od ostatních, protože jako jediné nesplnilo ukazatele 

hospodářské konvergence. V průběhu roku 2000 se jeho situace změnila a Řecko mohlo 1. 

ledna 2001 přijmout euro. 

Aby mohlo být euro přijato, musely být fixovány měnové kurzy evropských zemí. 

Přechod z národní měny na evropskou měnu byl realizován v 11 zemích v rozmezí šesti 

měsíců. Dokončení poslední etapy HMU a zavedení eura bylo velkou zátěží pro všechny 

členské země a Komisi, která celý proces koordinovala. Fiala a Pitrová (2009, s. 578) 

uvádějí, že nahrazení několika národních měn společnou měnou byl z technického a 

organizačního hlediska velice náročný krok.  

Euro se stalo nejprve platidlem v bezhotovostním styku a až poté standardním 

platidlem. Cesta od platidla v bezhotovostním styku k fyzickému nahrazení národních měn 

v zemích eurozóny měla být realizována postupně během šesti měsíců. Komise 

vypracovala, ve snaze dosáhnout bezproblémového nahrazení měn eurem, metodiky 

transformace pro velké, střední a malé podniky a veřejnost. Každá skupina byla vybavena 

manuály k úspěšnému přechodu na euro, byly také uzpůsobeny asistenční programy 

Komise. 

Od roku 2002, kdy bylo ve 12 členských zemích přijato euro, prošla HMU i EU jako 

celek mnoha změnami. Především díky rozšíření v letech 2004 a 2007, což znamenalo 

zvýšení potencionálních adeptů k přistoupení do eurozóny. V lednu 2007 vstoupilo do 

eurozóny Slovinsko, k lednu 2008 Kypr a Malta. Ve všech nově přijatých zemích byla 

společná měna přijatá tzv. velkým třeskem, což znamenalo současně zavést euro 

v bezhotovostním i hotovostním platebním styku. Stejně to také probíhalo na Slovensku, 

které se stalo členem v lednu 2009. Poslední zemí, která vstoupila do eurozóny je Estonsko 

v lednu 2011. 

Podle Placáka (2005) existují země, které sice nejsou členy Evropské unie, ale mají 

jako svou národní měnu euro. Podle portálu Europa (2010) jsou těmito zeměmi Monako, 

San Marino, Andorra a Vatikán používají euro na základě dohod s EU
8
 jako svou oficiální 

                                                
8 ČNB (2011) na svých internetových stránkách uvádí, že tyto státy jsou velmi malými měnovými oblastmi, 

které jsou ekonomicky spjaty se zeměmi, které patří mezi země eurozóny.  
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měnu, v rámci množstevních limitů mohou emitovat vlastní euromince. Existují také jiné 

třetí země, které používají euro např. státy jihovýchodní Evropy (Černá Hora, Kosovo). 

2.3 Institucionální zabezpečení 

Aby mohly členské státy vstoupit do eurozóny, musí přijmout společnou evropskou 

měnu euro. Chtějí-li přijmout euro, musí splnit konvergenční neboli Maastrichtská kritéria. 

Po přijetí eura plní členské země eurozóny Pakt stability a růstu. Dohled nad plněním 

Maastrichtských kritérií a Paktu stability a růstu zabezpečuje Evropská komise společně 

s Evropskou centrální bankou. Neplní-li se části Paktu stability a růstu, pak přichází 

diskuze Rady ministrů financi o fiskální politice. O všech těchto a dalších institucích 

pojednávají následující podkapitoly. 

2.3.1 Evropský parlament 

Evropský parlament společně s Radou vykonává legislativní a rozpočtovou funkci. 

Dále vykonává funkci politické kontroly a konzultace. Volí předsedu Komise. Parlament 

sídlí na třech místech. Kaňa (2008) uvádí, že zasedání Parlamentu probíhají ve Štrasburku, 

mimořádná zasedání v Lucemburku nebo Bruselu. Podle portálu Europa (2010) je počet 

členů parlamentu ve volební období 2009-2014 stanoven na 736. 

Podle Piky (2010, s. 41) se Evropský parlament skládá ze zástupců občanů 

Evropské unie. Od roku 1979 je volen na pětileté období přímo občany členských států. 

Volební systém v členských zemích se liší podle tradic a ústavních pravidel. Poslanci se 

sdružují do politických frakcí
9
, nezastupují své domovské státy, ale své voliče. Parlament 

ze svých členů volí předsednictvo, které je složeno z předsedy a 14 místopředsedů. 

Předseda EP zastupuje na mezinárodní úrovni a při jednání s dalšími institucemi. 

Evropský parlament nemá samostatnou legislativní iniciační pravomoc
10

. Díky 

Lisabonské smlouvě byla posílena role v legislativním procesu, tímto se má vyrovnat 

pozici Rady.  

                                                
9 Ve volebním období 2009-2014 je 7 frakcí a k tomu skupina nezařazených. 

10
 Nemá právo vypracovávat návrhy legislativních aktů. 
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2.3.2 Evropská rada 

Evropská rada byla založena v roce 1974, původně mimo soustavu orgánů 

společenství. Portál Europa (2010) uvádí, že Lisabonskou smlouvou je poprvé formálně 

zařazena mezi orgány Evropské unie, tímto se stává skutečnou součástí institucionálního 

rámce Unie. Evropská rada je tvořena hlavami států či předsedy vlád členských zemí a 

předsedou komise. Jednání se také účastní vysoký představitel Unie pro zahraniční a 

bezpečnostní politiku.  

Evropská rada zasedá dvakrát za půl roku. Na zasedání jsou prezentovány národní 

zájmy členských zemí EU. Jednání se řídí mezivládním principem, který zaručuje rovnost 

a suverenitu všech členských států. Hlasování Evropské rady nevyžaduje jednomyslnost. 

Předsednictví Evropské rady je odvozeno od předsednictví Rady EU. Zasedání 

Evropské rady se účastní hlavy členských států nebo ministerští předsedové členských 

států, většinou i ministři zahraničních věcí. Během jednání je přítomen také předseda 

Komise a její členové. Předseda Parlamentu má na každém zasedání Evropské rady projev. 

Před Lisabonskou smlouvou byla Evropská rada strategickým orgánem, který odpovídal za 

základní politická rozhodnutí a směr vývoje EU. 

Útvar ministerstva pro vládní záležitosti (2010) uvádí, že po vstupu Lisabonské 

smlouvy v platnost jednání Evropské rady nepovede hlava státu nebo předseda vlády 

členské země předsedající Unii v Radě, ale nově předseda Evropské rady, který bude Unii 

zastupovat navenek. Předseda je volen Evropskou radou kvalifikovanou většinou na dva a 

půl roku, může být zvolen maximálně dvakrát. Předsedou od 1. prosince 2009 (tedy od 

vstupu Lisabonské smlouvy v platnost) je Herman Van Rompuy. 

2.3.3 Evropská komise 

Komise je jedním z hlavních orgánů EU. Baldwin a Wyplosz (2008, s. 77) uvádějí, 

že mezi hlavní úkoly tohoto orgánu patří navrhování zákonů Radě a Parlamentu, spravuje a 

zavádí do praxe politiku, vykonává dozor a vymáhá evropské zákony ve spolupráci se 

Soudním dvorem. Komise usiluje o realizace střednědobých a dlouhodobých cílů
11

. Fiala, 

Pitrová (2009, s. 292) uvádějí, že aby mohla Komise prezentovat svůj názor, vydává svá 

                                                
11 Na rozdíl od členských států, ty se snaží prosazovat své zájmy v krátkých časových obdobích s ohledem na 

volební období jednotlivých politických stran. 
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doporučení a stanoviska v podobě bílých a zelených knih. Ty vyjadřují postoj Komise, 

jestliže tyto knihy nejsou schváleny Radou, nemají právní závaznost. 

Než se Evropská unie v roce 2004 rozšířila, byla Komise sestavována tím 

způsobem, že každá členská země měla svého komisaře. Vyjímku tvořily velké státy
12

, 

které měly dva zástupce. Celkově tedy Komisi tvořil předseda Komise, 2 místopředsedové, 

17 komisařů. Po rozšíření v roce 2004 má každý stát jednoho zástupce. Baldwin a Wyplosz 

(2008, s. 77) jako důvod uvádějí, že se velké státy snažily udržet Komisi na smysluplné 

velikosti, a svého druhého dodatečného zástupce se vzdaly. V období let 2010 - 2014 má 

Komise 27 členů, kdy předsedou Komise je José Manuel Barroso. 

Kandidát na předsedu, je podle Lisabonské smlouvy navrhován Evropskou radou 

tzv. velkou kvalifikovanou většinou, přihlíží se k výsledku voleb do Evropského 

parlamentu. Předsedu volí Evropský parlament většinou hlasů všech svých členů.  Členové 

Komise se navrhují na základě dohody Rady a předsedy Komise. Členové komise 

podléhají schválení Evropským parlamentem. Komisaři jsou vybírání podle celkové 

působnosti způsobilosti a evropanství
13

 z osob, které poskytují veškeré záruky nezávislosti. 

Komisaři by neměli podléhat tlakům své domácí země, měli by být nezávislí na svých 

vládách. Celá komise je jmenována na funkční období 5 let. Výběr nové Komise je krátce 

po volbách do Evropského parlamentu. Komise je odpovědná Evropskému parlamentu. 

Ten může komisi vyslovit nedůvěru, což představuje kolektivní odstoupení. 

Návrhy Komise vycházejí z obecných principů, které stanovuje Rada ministrů, 

Evropská rada, Parlament nebo smlouvy. Návrh sestavuje příslušné generální ředitelství, se 

kterým spolupracují i ostatní ředitelství. Ve zjišťovací fázi síly návrhu provádí tzv. 

komitologii
14

. 

Komise je také výkonným orgánem. Nejvíce lze její pravomoc vidět v ochraně 

hospodářské soutěže. Dále pak může členským státům přikázat zrušení nebo změnu 

dotačních politik. Může také zablokovat fůze, dávat pokuty korporacím za nekalé praktiky. 

Jednou z hlavních povinností Komise je řízení unijního rozpočtu. Činnost Komise je 

                                                
12 Velká Británie, Německo, Španělsko, Francie, Itálie 

13 Jedná se o novou podmínku z Lisabonské smlouvy. Podle Pikny (2010, s. 47) můžeme chápat evropanství 

jako angažování nebo kladný vztah k EU. 

14 Podle Baldwina a Wyplosze (2008, s. 78) se jedná o komplexní konzultační proces. Komise konzultuje 

návrh se širokým spektrem stran, s vládami, Parlamentem, zájmovými skupinami a odbory. 
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hlavně soustředěna na podporu a rozvoj integrace, jednotlivých aktivit Unie a přípravu 

příslušné legislativy. 

Lisabonskou smlouvou byla také zavedena tzv. lidová iniciativa, k odstranění 

demokratického deficitu a posílení participativní demokracie. Pikna (2010, s. 48) ve své 

knize uvádí, že lidová iniciativa dává nejméně jednomu milionu občanů pocházejících 

z podstatného počtu členských států možnost vyzvat Komisi, aby předložila návrh 

legislativního aktu.  

Od 1. listopadu 2014 se komise včetně předsedy a vysokého představitele Unie pro 

zahraniční a bezpečnostní politiku bude skládat z počtu členů, které budou odpovídat 

dvěma třetinám počtu členských zemí. Počet členů se ještě může změnit, pokud Evropská 

rada rozhodne jednomyslně jinak. 

2.3.4 Rada Evropské unie 

Označována také jako Rada ministrů nebo pouze Rada. Je hlavním rozhodovacím 

orgánem Evropské unie. Označuje se jako konečná legislativní autorita. Rada ministrů je 

složena vždy z jednoho zástupce za každou členskou zemi. Jejími členy jsou ministři vlád, 

každý za své ministerstvo. Rada ministrů financí (ECOFIN) je složena z ministrů financí. 

Hlavním úkolem je tvorba evropského práva. Protože se v mnoha případech vyžaduje 

souhlas dvou hlavních institucí, sdílí Rada svou legislativní moc s Parlamentem. 

V Lisabonské smlouvě je uvedeno, že nejdříve od 1. 11. 2014 by mohlo dojít 

k zavádění nového systému hlasování kvalifikovanou většinou na základě dvojí většiny. 

Kvalifikovaná většina by měla být vymezena jako nejméně 55 % členů Rady zastupujících 

členské státy, které představují nejméně 65 % obyvatelstva EU. Díky tomuto systému se 

zvyšuje transparentnost a efektivita. Blokační menšinu pak musí tvořit nejméně 4 členské 

země, jinak se kvalifikovaná většina považuje za dosaženou. 

2.3.5 Evropský měnový institut (EMI) 

Byl hlavním orgánem hospodářské a měnové unie až do založení Evropské 

centrální banky. Byl založen na začátku druhé etapy HMU. Úkolem EMI bylo dohlížet na 

evropský měnový systém, koordinovat měnové politiky členských států, podporovat 

spolupráci národních centrálních bank.  Také dohlížel na monitorování celých příprav na 

vstup členských zemí do třetí fáze HMU. 
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2.3.6 Evropský systém centrálních bank a Evropská centrální banka 

Na začátku třetí etapy HMU byl Evropský měnový institut nahrazen Evropským 

systémem centrálních bank (ESCB). Evropský systém centrálních bank se skládá 

z Evropské centrální banky (ECB) a centrálních bank členských států. ESCB nemá právní 

subjektivitu, zatímco ECB ano. Prioritními cíli ESCB je udržování cenové stability, 

podporování hospodářské politiky, účinné rozmístění zdrojů ve prospěch cílů a politik 

Společenství. Úkolem ESCB je provádění měnové politiky Společenství, provádění 

devízových operací, spravování devízových rezerv. Také působí jako poradní instituce, 

shromažďuje statistické informace a podporuje měnovou spolupráci v mezinárodním 

měřítku. 

ECB jako jediná ve Společenství vydává bankovky. ECB je proto nezávislá jak na 

orgánech EU, tak i na členských státech. Nejvyšším orgánem je Rada ECB, která se skládá 

z guvernérů bank a Výboru ředitelů. Členové jsou voleni na 8 let, bez možnosti znovu 

zvolení. Úkolem Rady je určování hlavního směru vývoje, rozhodování o měnových 

cílech, úrokových měrách a měnových rezervách. Mezi úkoly Výboru ředitelů patří dohled 

na běžné fungování ECB a vykonávání rozhodnutí Rady ECB. Úkolem Generální rady je 

podávání zpráv a statistických informací, poskytování konzultací.  

2.3.7 Soudní dvůr Evropské unie 

Soudní dvůr Evropské unie představuje nejvyšší instanci v oblasti evropského práva. 

Je vázán pouze evropským právem. Nese odpovědnost za jednotnost aplikace a výkladu 

evropského práva, kontroluje zákonnost rozhodování Rady a Komise. Nemá žádnou 

pravomoc nad aplikací a interpretací vnitrostátního práva členských zemí, to však nesmí 

být v rozporu s unijním právem. 

Soudní dvůr EU se skládá ze Soudního dvora a Tribunálu
15

. Soudní dvůr je sestaven 

z jednoho soudce z každé členské země. Jsou mu nápomocni generální advokáti. Generální 

advokáti jsou jmenováni společnou dohodou vlád členských zemí na dobu šesti let. Jejich 

úkolem je veřejné poskytování odborných, nezávislých a nestranných stanovisek 

k projednávanému případu. Tribunál je sestaven z nejméně jednoho soudce z každého 

                                                
15

 Před Lisabonskou smlouvou plnil Soud prvního stupně nynější funkce Tribunálu. 
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členského státu. Tyto osoby jsou vybírány podle stanovených požadavků
16

 a jejich funkční 

období je šest let. 

2.3.8 Účetní dvůr 

Účetní dvůr vznikl v roce 1977. Jeho úkolem je provádění revizí účtů, 

přezkoumávání rozpočtů, příjmů a výdajů všech agentur a orgánů unie. Dále přezkoumává 

účetnictví, řádnost a právoplatnost finančních operací EU a kontroluje hospodárné 

využívání jejich prostředků. 

 Každý členský stát má svého auditora. Účetní dvůr a tedy i každý auditor má své 

sídlo v Lucemburku. Auditor je po konzultaci s Evropským parlamentem jmenován 

jednomyslně Radou na období šesti let. Členové účetního dvoru vykonávají svou práci 

nezávisle na obecném zájmu Unie. 

2.4 Maastrichtská kritéria 

Kritéria jsou formulována v protokolu, který je přidružen ke Smlouvě o EU 

podepsané v roce 1992 v Maastrichtu. Při splnění a dodržení těchto kritérií jsou uchazečské 

státy oprávněny přijmout jednotnou evropskou měnu euro. 

Při přípravě Smlouvy o EU se makroekonomická situace v jednotlivých zemích 

hodně lišila. Německo se tehdy obávalo, že některé země nejsou dostatečně připraveny na 

přijetí společné měny. Chtělo, aby vstup do měnové unie nebyl automatický. Proto bylo 

vytvořeno pět konvergenčních kritérií, která se skládají ze tří měnových a dvou fiskálních 

kritérií.  

Cílem konvergenčních kritérií je ošetření hospodářských ukazatelů, kterými jsou 

cenová stabilita, stav veřejných financí, vývoj úrokové míry a stabilita, prokázaná účastí 

měny v ERM v rámci EMS po dobu minimálně 2 let. Součástí konvergenčních podmínek 

je také vytvoření právního rámce pro instituce hospodářské a měnové unie. 

 

 

                                                
16

 Články 253 a 254 Smlouvy o fungování Evropské unie. 
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Podmínky hodnot konvergenčních kritérií jsou uvedeny a rozpracovány 

v doprovodném protokolu Smlouvy o EU: 

1. Míra inflace (měřeno ve spotřebitelských cenách) členského státu nesmí 

přesáhnout během jednoho roku před rozhodnutím o vstupu do HMU 1,5 

procentního bodu průměrné inflace tří zemí Evropské unie s nejnižší inflací. 

2. Rozpočtový deficit veřejného sektoru nesmí dlouhodobě přesáhnout 3 % HDP. 

Toto kritérium se nepovažuje za porušené, jestliže povolená hranice je výjimečně 

a přechodně překročena, nebo když se rozpočtový schodek neustále a výrazně 

snižuje a přibližuje se ke stanovené hodnotě 3 %. 

3. Celkový dluh veřejného sektoru nesmí dlouhodobě přesáhnout 60 % HDP. 

Kritérium se nepovažuje za porušené, jestliže se tento dluh dostatečně rychle 

přibližuje zpátky ke stanovené hranici. 

4. Měna musí být udržována v povoleném fluktuačním pásmu mechanismu 

směnných kurzů EMS bez devalvace vůči jiným měnám po dobu 2 let před 

rozhodnutím o vstupu. 

5. Úroveň dlouhodobých úrokových sazeb nesmí překročit během 1 roku před 

rozhodnutím o vstupu o více než 2 procentní body průměr ve třech cenově 

nejstabilnějších členských zemích. 

2.4.1 Kritérium inflace 

Podle portálu Europa (2010) je hlavní tažnou sílou inflace množství peněz v oběhu. 

V Evropské unii, přesněji řečeno v eurozóně, se o usměrnění inflace snaží Evropská 

centrální banka, tím, že ovlivňuje náklady na půjčky
17

 a tím také množství peněz 

v ekonomice.  

Hlavním cílem měnové politiky eurozóny, tedy Evropské centrální banky a centrálních 

bank eurozóny, je udržování cenové stability. To znamená, že by měli udržovat míru 

inflace těsně pod 2 %. Tato míra by měla být dostatečně nízká, aby hospodářství 

dosahovalo cenové stability. 

Jestliže je míra inflace na nízké úrovni, je stabilní a jestliže odpovídá očekáváním 

podniků a spotřebitelů, potom tato inflace nezpůsobuje velké problémy. Naopak je-li míra 

                                                
17

 Náklady na půjčky se zde rozumí úrokové sazby ECB. 
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inflace kolísavá, potom je velkým problémem nejistota. Hlavními příčinami kolísavé 

inflace mohou být prudké výkyvy nabídky anebo poptávky v hospodářství. 

Búry (2010) ve své studii uvádí, že hlavním smyslem nízké inflace, před vstupem do 

eurozóny, je ochrana před přenosem inflačních impulsů do eurozóny a prokázáni 

schopnosti země dosáhnout nízké inflace. Překážkou ale je, že se země nacházejí 

strukturálně v různých situacích, proto stejné úsilí dvou zemí o nízkou inflaci nemusí 

znamenat stejnou míru inflace. Autor také tvrdí, že v rychleji ekonomicky rostoucích 

zemích s nižšími průměrnými mzdami než v EU můžeme očekávat vyšší inflaci než u zemí 

v opačné situaci. 

Je-li míra inflace naopak vysoká, měli bychom rozlišovat, zda se jedná o inflaci 

pádivou nebo již o hyperinflaci. Pádivá inflace je dána ročním cenovým růstem o desítky 

procent. Tato inflace je spjata s ekonomickými a sociálními náklady
18

, tímto snižuje 

výkonnost hospodářství. Dalším druhem inflace je hyperinflace. U hyperinflace rostou 

ceny až o tisíce procent ročně a dochází tak ke zhroucení peněžního systému dané země.  

Podle Jurečky a Jánošíkové (2008, s. 97) je nejznámější hyperinflací německá inflace 

z období po 1. světové válce, naopak největší hyperinflací je inflace Maďarska po 2. 

světové válce. 

2.4.2 Kritérium rozpočtového deficitu veřejného sektoru 

Hranice pro konvergenční kritérium deficitu veřejného sektoru, byla ustanovena 

k hodnotě 3 % HDP. U stanovení této hodnoty převládl německý vliv. Baldwin a Wyplosz 

(2008, s. 399) říkají, že Německo uplatňovalo tzv. zlaté pravidlo, které vytyčilo, že deficity 

rozpočtů jsou přijatelné, pokud odpovídají veřejným investičním výdajům
19

. Hlavní 

myšlenkou je, že veřejné investice jsou původcem hospodářského růstu, který utváří 

prostředky nutné ke splacení potřebných půjček. 

Členské země by i po vstupu do eurozóny měly udržovat deficit svých veřejných 

financí na úrovni 3 % HDP. V případě, že členský stát překročí tuto hranici, začne se proti 

němu uplatňovat postup při nadměrném deficitu, blíže v subkapitole 2.5.1.  Tento postup je 

dán Paktem stability a růstu. Portál Europa (2007) uvádí, že rozhodnutí o tom, že členský 

stát má nadměrný schodek, vydává Rada Evropské unie na doporučení Evropské komise. 

                                                
18 Ekonomickými náklady se rozumí například náklady na podnikání. Sociálními náklady se rozumí náklady 

například na sociální a zdravotní pojištění, penzijní připojištění, náklady rodin na potraviny, atd.. 

19
 Veřejnými investičními výdaji se rozumí výdaje na silnice, telekomunikace, atd. 
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Rada, na základě doporučení Komise, rozhoduje kvalifikovanou většinou, zda existuje 

nadměrný schodek, a to do 4 měsíců. Jestliže schodek existuje, Rada stanoví lhůtu, která 

nesmí být delší než 6 měsíců, pro stanovení opatření, jenž mají být přijaty. Rada stanoví 

lhůtu pro přijetí nápravných opatření členským státem. Pokud členský stát neplní opatření 

pro snižování deficitu, jsou proti němu uplatňovány sankce. Členské země eurozóny 

musejí dokumentovat dodržování pravidel Paktu stability a růstu prostřednictvím 

stabilizačních programů. Země, které nejsou členy eurozóny, předkládají konvergenční 

programy. 

2.4.3 Kritérium celkového dluhu veřejného sektoru 

Hranice pro konvergenční kritérium celkového veřejného dluhu, byla stanovena na 

hodnotě 60 %. Baldwin a Wyplosz (2008, s. 399) říkají, že tato hodnota byla stanovena na 

této úrovni, protože průměrná úroveň dluhu v 1991, kdy se jednalo o Maastrichtské 

smlouvě, byla na úrovni 60 % HDP. Dalším důvodem, který tito autoři uvádějí je, že tato 

hranice celkového dluhu byla vnímána jako slučitelná s hranicí deficitu veřejných financí. 

Klváčová a kolektiv (2004, s. 116), ve své knize uvádějí, že v případě veřejného 

dluhu je definování tohoto kritéria hodně neurčité a umožnilo vstup do HMU zemím, které 

poměr veřejného dluhu k HDP snižovaly, ale hladina veřejného dluhu k HDP byla hodně 

vyšší než 60 %.
20

 

Můžeme se poměrně často setkat se zaměňováním pojmů veřejný dluh a vládní dluh. 

Vládním dluhem se rozumí dluh centrální vlády a je jednou ze součástí veřejného dluhu. 

Veřejným dluhem se rozumí dluh celé soustavy veřejných financí. To znamená, že se 

skládá ze státního dluhu, dluhu místní správy a samosprávy, dluhů státních fondů a 

zdravotních pojišťoven. 

Dvořák (2008, s. 79) uvádí, že v anglické terminologii se používají pojmy „public 

debt“, „general public debt“ a „government debt“.  Pojmem public debt se označuje 

veřejný dluh, který představuje pohledávky vůči současné i budoucí daňové povinnosti 

obyvatelstva. Pojem general public debt označuje veřejný dluh celé soustavy veřejných 

financí, což znamená, že zahrnuje státní dluh, dluh místní správy a samosprávy, dluhy 

                                                
20 Baldwin a Wyplosz (2008,399) uvádějí, že tento dovětek o postupném snižování byl zaveden především 

kvůli Belgii. Veřejný dluh Belgie dosahoval téměř 120 % HDP. V roce 1991 zrevidovala své veřejné finance 

a rozhodla se dodržovat přísnou rozpočtovou disciplínu. I při těchto krocích by stále trvalo dlouho než by se 

přiblížila na úroveň 60 % HDP. Tato země byla tak nadšeným stoupencem evropské integrace a zakládajícím 

členem společného trhu, že nepřipadalo v úvahu, aby nemohla přistoupit do třetí etapy HMU.  



 

17 

 

státních fondů a zdravotních pojišťoven. Posledním pojmem je government debt, který 

označuje vládní dluh, tedy přesněji státní dluh. 

2.4.4 Kritérium směnných kurzů 

Podle kritéria směnných kurzů musí členské země Evropské unie pro vstup do 

eurozóny udržet své měny v povoleném fluktuačním pásmu ERM II minimálně po dobu 

dvou let. 

Podle Helíska (2007, s. 41) je zapojení měny do mechanismu ERM II často 

doprovázeno strachem o destabilizaci kurzu, které jsou vyvolané spekulačními 

transakcemi
21

. Členství v ERM II by tedy mělo být co nejkratší. Členské země, které 

vstoupí do tohoto mechanismu ERM II, nesmí provádět devalvaci vůči měně členského 

státu Evropské unie. Apreciace měny přináší špatný efekt na konkurenceschopnost 

domácích podniků, snížený vývoz se pak projeví nižším HDP. 

Země s volným pohybem kapitálu nejsou schopné kontrolovat peněžní zásobu a 

zároveň zpevnit měnový kurz. Lewis (2007) tvrdí, že státy mohou použít monetární 

nástroje ke splnění jedno z kritérií, buď cílit inflaci, nebo zafixovat směnný kurz, potom se 

ale musí držet zpět a doufat, že se podaří splnit i druhé konvergenční kritérium.  

2.4.5 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

Podle tohoto kritéria nesmí členské země mimo eurozónu překročit o 2,5 procentního 

bodu průměr tří cenově nejstabilnějších zemí. 

Úrokovým sazbám je věnovaná velká pozornost, hlavně proto, že mají významný 

vliv na ekonomiku, hospodaření domácností a firem, ale také na chování a hospodaření 

všech hospodářských subjektů. 

Úrokové sazby bývají v tržní ekonomice často ovlivněny nabídkou a poptávkou po 

penězích. Mohou být také ovlivněny inflací, rizikem, úsporami, zdaněním, deficitem 

státního rozpočtu, a mnoha dalšími faktory. 

Úrokové sazby jsou spjaty s cenovou stabilitou. Nízké úrokové sazby podporují růst 

ekonomiky, díky tomu stoupá inflace. A naopak při vyšších úrokových sazbách inflace 

klesá. 

                                                
21 Při nízké úrokové sazbě a vysoké hodnotě cen cenných papírů je očekáván růst úrokových sazeb a pokles 

cen cenných papírů, než aby spekulanti přišli do ztráty, raději drží hotové peníze. 
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2.4.6 Kritika Maastrichtských kritérií 

S postupujícím procesem měnové integrace se konvergenční kritéria setkávají se 

stále větší kritikou. Lacina a Rozmahel (2010, s. 20) uvádějí, že poslední větší vlna kritiky 

přišla z řad nově přijatých členských zemí EU, pro ty totiž představuje splnění kritérií 

zásadní změnu dlouhodobého nastavení národohospodářského mixu makroekonomické 

politiky, tak aby mohli splnit definovaná kritéria. Další kritickou připomínkou podle těchto 

autorů je také nedostatečná vypovídací schopnost Maastrichtských kritérií k dlouhodobé a 

jednoznačné připravenosti opustit vlastní měnovou politiku. Kritizováno je také setrvání 

v režimu ERM II po dobu 2 let, což představuje pro kandidátské země riziko 

spekulativních útoků na národní měnu. Kritizuje se také dynamizace kritérií, především 

inflace. 

Plnění všech Maastrichtských kritérií je hodnoceno v kapitole 3. 

2.5 Pakt stability a růstu 

Podle portálu Europa (2009) je Pakt stability a růstu složen z rezoluce Evropské rady 

přijaté 17. června 1997 v Amsterodamu a dvou nařízení Rady ze 7. července 1997, tyto 

nařízení stanovují základní technická opatření
22

.  

Ministerstvo financí (2011) uvádí, že společným zájmem měnové unie je neexistence 

nadměrných deficitů, což je zahrnuto v Paktu stability a růstu. Cílem tohoto Paktu, je aby 

se fiskální konvergenční kritéria stala ustálenými. Pakt formálně neomezuje suverenitu při 

provádění fiskální politiky. Vlády mají stále plnou kontrolu, pouze souhlasí, že berou 

zodpovědnost za následky svých opatření. Fiala, Pitrová (2009, s. 578) tvrdí, že Pakt 

stability a růstu výrazně zmírňuje obavy členských zemí, že by nestabilita hospodářských 

ukazatelů poškodila stabilitu eura. 

 

 

 

 

                                                
22

 Jedná se o kontrolu rozpočtové disciplíny a zavádění postupu snižování nadměrného schodku. 
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Baldwin a Wyplosz (2008, s. 429) ve své knize uvádějí, že Pakt stability a růstu se 

skládá ze čtyř částí: 

1. definice nadměrného deficitu, 

2. ochranné ruky navržené pro motivaci vlád, aby nedosahovaly nadměrných 

deficitů, 

3. opravné ruky, která říká, jak mají vlády reagovat, když nedodrží maximální 

výši deficitu, 

4. sankce.  

2.5.1 Nadměrný deficit 

Podle Paktu je deficit nadměrný, jestliže překračuje 3 % HDP. Pakt používá 

střednědobý rozpočtový horizont, který je v souladu s fungováním vestavěných 

stabilizátorů. V tomto horizontu by měly členské země měnové unie dosahovat 

vyrovnaných nebo přebytkových rozpočtů. Střednědobým horizontem se rozumí období 3 

let. 

V období, kdy je ekonomika v recesi, může docházet k rychlému prohlubování 

deficitu, aniž by vláda mohla nějak zasáhnout. Během recese je snaha o snižování deficitů, 

což znamená provádět procyklickou politiku, která může recesi ještě více prohloubit. Díky 

tomu definuje Pakt zvláštní případy, kdy nemusí být plněn
23

. Revize Paktu z roku 2005 

připouští další relevantní faktory, což je krok k větší pružnosti interpretace Paktu. 

2.5.2 Ochranná ruka 

Baldwin a Wyplosz (2008, s. 430) uvádějí, že vlády mají sklon k vykazování deficitu 

kvůli domácímu tlaku a politickému prospěchu. Pakt díky tomuto vládnímu sklonu může 

vyvinout protitlak pomocí přátelského nátlaku, který se nazývá společný dozor. Ochranná 

ruka je zaměřena na diskuzi ministrů financí o fiskální politice, myslí si, že toto gesto 

k diskuzi o fiskální politice postačí k dodržení rozpočtové disciplíny.  

Každá země eurozóny by měla na začátku roku předkládat Stabilizační program. Ten 

obsahuje rozpočtový plán na daný rok a tři následující roky. Obsahuje také opatření, která 

by se měla přijmout, jestliže je deficit překročen o více než 3 % HDP. Každý program 

                                                
23 Jako výjimečný případ, překročení hranice 3% deficitu, může být chápán propad úrovně HDP daného státu 

v daném roce o nejméně 2 %. Pakt určuje i krizi méně závažnou, jestliže reálný HDP klesl o méně než 2 %, 

ale více než o 0,75 %. V takovýchto případech musí příslušný stát dokázat, že jde o výjimečnou situaci, která 

přišla náhle a neočekávaně. 
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prověřuje Komise a hodnocení pak předává Radě ministrů financí. Tato Rada poté vydá 

rozhodnutí, které se týká schválení zprávy, ale také může vydat i doporučení, které tvoří 

opravnou ruku. Členské země Evropské unie, které nepatří do eurozóny, předkládají 

Program konvergence. 

2.5.3 Opravná ruka 

Jestliže stát neplní požadavky Paktu stability a růstu, začne ECOFIN vyvíjet nátlak. 

Jestliže ECOFIN zjistí, že deficit dané země bude v blízké době nadměrný, upozorní ji 

včasným varováním. S tímto varováním dostane daná země také doporučení, která by měla 

plnit, aby se zamezilo vzniku nadměrného deficitu. Po doporučeních ECOFINu následují 

doporučení od Komise, kterých se země musí držet. Následně musí daná země vytvořit 

soubor včasných opatření, která předá Komisi. Komise poté vytvoří vlastní ohodnocení 

opatření a předá jej ECOFINu.  

Pak následuje vyhodnocení přijatých opatření. Jestliže daná země stále vytváří nadměrné 

deficity, může ECOFIN uvalit na danou zemi sankce. 

2.5.4 Sankce 

Sankce se uplatní, jestliže země nepřijme opatření k nápravě a nesníží svůj deficit 

pod 3 % HDP v termínu, který určí Rada. Sankce je kauce ve prospěch Komise. Baldwin a 

Wyplosz (2008, s. 431) ve své knize uvádějí, že vklad začíná na 0,2 % HDP a dále roste o 

0,1 % nadměrného deficitu až k maximální částce 0,5 % HDP. Povinnost na složení kauce 

trvá tak dlouho, dokud není nadměrný deficit odstraněn. Nedojde-li k nápravě do dvou let, 

kauce nenávratně propadne, jinak je vrácena. 

2.6 Vztah ekonomické krize a společné měny euro 

Lacina a Rozmahel (2010, s. 281) uvádějí, že podle ekonomických expertů jsou jako 

nejslabší a nejrizikovější členové eurozóny hodnoceny Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko a 

Španělsko. Všechny tyto země na začátku zavádění společné měny postupně ztrácely svou 

konkurenceschopnost vůči ostatním zemí Evropské unie. Tito autoři také zmiňují, že Itálie 

a Řecko už před vypuknutím krize nebyly schopny se vypořádat s chronickými deficity 

svých státních rozpočtů. Irsko a Španělsko, které zažívaly rozvoj stavebnictví, zažívají 

velký propad trhu s nemovitostmi, se všemi negativními důsledky na zaměstnanost a 
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stabilitu bankovnictví. Portugalsko mělo problémy během celé dekády po zavedení 

společné měny. 

Ve všech těchto zemích rostou deficity rozpočtů, díky fiskální expanzi. Podle Laciny 

a Rozmahela (2010, s. 281) se tím zvyšuje riziko neschopnosti splácet celkový dluh a také 

se zvyšuje i riziková prémie, kterou země musí zaplatit při získání prostředků na krytí 

deficitů a refinancování dluhu. Zvyšující se úrokové sazby také přispívají k růstu nákladů 

na dluhovou službu. U některých států hrozí riziko vyhlášení státního bankrotu, například 

Řecko a Portugalsko. Růst tohoto rizika ohrožuje celkovou stabilitu eurozóny. 

Celá eurozóna se těžce vypořádává s dopady finanční krize na bankovnictví. Lacina 

a Rozmahel (2010, s. 282) uvádějí, že objemy klasifikovaných úvěrů bankovnictví rostou a 

členské země musely poskytnout prostředky ve výši několika desítek miliard euro pro 

záchranu některých bank. Ve své knize také říkají, že v souvislosti s tím se krize začala 

přelévat do reálného sektoru
24

 a znovu se ukázalo, jak je slabá schopnost eurozóny a EU 

jako celku reagovat společnou fiskální politikou na hospodářský vývoj. I přes tuto snahu 

koordinovat fiskální stimuly na celou EU, byla nalezena pouze malá shoda a tak si každá 

země reaguje na domácí problémy svou vlastní strategií. 

Podle internetového serveru Euractiv (2008) se ve vztahu ke krizi měla zvýšit 

pružnost Paktu stability a růstu. Podle Paktu mají země udržovat deficity svých veřejných 

financí pod hranicí 3 % HDP. Komise v roce 2008 navrhovala, aby země mohly na určité 

období překročit tuto 3% hranici. Předseda Komise, ale varoval, že překročení by mohlo 

vést k vytvoření dluhové spirály, což by ohrozilo budoucí růst. Komise také podle tohoto 

serveru uvedla, že bude kdykoliv připravena upozornit členské státy, když jejich deficit 

překročí povolenou hranici, vyjímku bude tvořit pouze situace, kdy bude vysoký deficit 

dočasný, mimořádný a bude se pohybovat mírně nad stanovenou hranicí 3 % HDP. 

Singer na konferenci České spořitelny (2011) uvedl, že ve všech zemích byly 

přijímány určité stabilizační politiky. Těmito politikami můžeme rozumět například 

záchranné balíčky pro dodatečný přísun likvidity na trhy a podpoření kapitálu bank, dále 

pak opatření centrálních bank v oblasti měnové politiky, atd.. Dále také tvrdí, že tyto 

stabilizační politiky zřejmě zabránily zhroucení finančního systému. 

                                                
24 Pokles průmyslové produkce, nedostatek finančních prostředků, růst úrokových sazeb, růst 

nezaměstnanosti. 



 

22 

 

Singer (2011) také na konferenci uvedl, že země, které byly krizí postiženy nejvíce, 

jsou již ve fázi oživení a pozvolně se vracejí k úrovni HDP před krizí. Oživení soukromého 

sektoru v těchto zemích je křehké.  

Hospodářský růst ve světě je nerovnoměrný.  Hospodářský růst je nerovnoměrný, 

především kvůli tomu, že zde panuje pomalý růst vyspělých ekonomik a zároveň také 

známky přehřívání rozvíjejících se ekonomik např. Čína. 

Podle Singra (2011) významné břímě krize na sebe vzaly veřejné sektory, u kterých 

bude postup snižování dluhů brzdit hospodářský růst. Pomalu jsou také přijímána opatření, 

která by vyřešila příčiny krize a tak zabránila opakování v budoucnu. 

Další část bakalářské práce uvádí vliv ekonomické krize na naplňování 

Maastrichtských kritérií. 
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3 Členské státy EU z pohledu Maastrichtských kritérií 

Tato část bakalářské práce se zabývá jednotlivými Maastrichtskými kritérii a jejich 

plnění z dlouhodobého hlediska. Jako první kritérium v této části je rozebráno kritérium 

inflace, dále pak kritérium rozpočtového deficitu veřejného sektoru, kritérium celkového 

dluhu veřejného sektoru, kritérium směnných kurzů. Poslední kritérium, které se zde 

hodnotí, je kritérium dlouhodobých úrokových sazeb. 

 Každé kritérium (kromě kritéria dlouhodobých úrokových sazeb a kritéria 

směnných kurzů) je v závěrečné části rozděleno na 2 oddíly, první oddíl se zabývá 

zeměmi, které ještě nejsou členy eurozóny a naopak druhý oddíl uvádí země, které již jsou 

členy eurozóny. 

 Nyní můžeme přistoupit k prvnímu kritériu, kterým je kritérium inflace. 

3.1 Kritérium inflace 

Tato podkapitola se věnuje prvnímu kritériu a tím je míra inflace. Pro splnění tohoto 

kritéria nesmí míra inflace státu přesáhnout 1,5 procentního bodu průměrné míry inflace tří 

zemí s nejnižší mírou inflace. Toto kritérium je blíže popsáno v subkapitole 2.4.1. 

Inflace se v zemích Evropské unie měří pomoci Harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen (HICP). Tento index je hospodářským ukazatelem. Pomocí tohoto 

indexu jsou každý měsíc zaznamenávány národními statistickými úřady spotřebitelské 

ceny širokého spektra zboží a služeb, které představují výdaje na konečnou spotřebu 

domácností dané země. Národní statistické úřady v členských státech EU sestavují koš 

zboží a služeb, ten představuje typický spotřebitelský vzorec všech typů domácností v dané 

zemi. Pro přesné sledování vývoje cen se vybere reprezentativní vzorek obchodů a 

maloobchodů v několika větších a menších městech a vesnicích. Obsah koše se pravidelně 

aktualizuje, aby mohl lépe odrážet měnící se chování spotřebitelů.  

Pro státy, které ještě neadoptovaly euro jako svou domácí měnu se každé dva roky, 

nebo pokud o to samy státy požádají, vydávají konvergenční zprávy, ve kterých jsou také 

uvedeny země Evropské unie s nejnižší mírou inflace a zda daná země kritérium plní či 

nikoli. Podle Ministerstva financí ČR (2011) konvergenční zprávy pravidelně publikují 
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Evropská komise a Evropská centrální banka. Konvergenční zprávy jsou dostupné na 

internetových stránkách ECB
25

. 

Ministerstvo financí ČR (2011) uvádí, že konvergenční zprávy jsou pro země EU 

publikovány od doby, kdy se staly členem EU až do doby, kdy se stanou členem eurozóny. 

Konvergenční zprávy využívají pro stanovení referenčních hodnot období od dubna do 

března. Tato bakalářská práce, chce také zjistit, jak země naplňovaly konvergenční kritéria 

ještě před vstupem do Evropské unie. Proto se zde nemohou využít hodnoty 

z konvergenčních zpráv. Naše referenční hodnoty jsou stanovovány od ledna do prosince. 

Z tohoto důvodu se mohou země s nejnižší mírou inflace a výsledky plnění či neplnění 

odlišovat od údajů uvedených v konvergenčních zprávách. 

U kritéria inflace je stanoveno jedno pravidlo, podle kterého se hodnotí naplňování 

kritéria. Tímto pravidlem je, že by státy měly plnit inflační kritérium alespoň po dobu 6 let. 

U států, které byly přijaty v letech 2004 a 2007 se hodnotí, jak naplňovaly toto kritérium 

před vstupem do Evropské unie. 

Kritériu se přikládá nižší váha v posledních sledovaných letech, tedy 2008, 2009 a 

2010. Tyto roky byly ovlivněny již zmíněnou finanční krizí, proto si myslíme, že neplnění 

tohoto kritéria bude zapříčiněno právě touto krizí
26

. 

Tabulka s hodnotami inflací všech zemí Evropské unie je uvedena v příloze č. 1. 

3.1.1 Členské země mimo eurozónu 

Práce nejprve zhodnotí země, které patří do staré členské základny Evropské unie a 

nepoužívají euro, tedy Dánsko, Švédsko a Velkou Británii. Všechny tyto země plní inflační 

kritérium. Dánsko patřilo mezi země s nejnižší inflací v roce 2004
27

. Švédsko patřilo mezi 

země s nejnižší inflací a to v období 2004–2006. Velká Británie patřila mezi země 

s nejnižší inflací v prvních dvou sledovaných letech. 

Zhodnocení zemí přijatých v roce 2004, které ještě nepřijaly euro jako svou měnu. 

Česká republika a Polsko toto kritérium naplňují. Ostatní země, tedy Lotyšsko, Litva, 

Maďarsko kritérium nesplňují.  

                                                
25 http://www.ecb.int/pub/convergence/html/index.en.html. 

26 Podle nás je ve všech zemích, díky půjčkám z bankovních institucí více peněz v ekonomice. 

27 V této kapitole se rozumí zemí s nejnižší inflací, jedna ze zemí, na jejímž základě bylo kritérium inflace 

vypočteno. 
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Posledními sledovanými zeměmi jsou státy, přijaté do Evropské unie v roce 2007. 

Ani jedna země, tedy Bulharsko a Rumunsko, toto kritérium nesplňuje.  

U zemí, které kritérium inflace neplní (Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Bulharsko, 

Rumunsko) se zjistí, zda kritérium neplní dlouhodobě nebo se jedná pouze o občasné 

odchylky.  

Země, které vstoupily do Evropské unie poslední, toto kritérium neplní, ani jednou 

za sledované období (2007-2010) nenaplňovaly kritérium. Lotyšsko sice kritérium 

dlouhodobě neplní, ale v roce 2010 patřilo k zemím s nejnižší inflací. Litva se sice od roku 

2001 snažila dosahovat inflace tří zemí s nejnižší inflací, ale od roku 2007 toto kritérium 

neplní. Poslední zemí je Maďarsko, které také kritérium inflace neplní. 

3.1.2 Členské země eurozóny 

Nyní se zhodnotí země Evropské unie, které již jsou v eurozóně. 

Belgie, kritérium inflace dlouhodobě plní, v roce 2002 patřila mezi země s nejnižší 

inflací. Německo inflační kritérium plní a v letech 2001-2003 a v roce 2008 patřilo mezi tři 

země s nejnižší inflací. Irsko kritérium splňuje. V období finanční krize (2009-2010) 

patřilo mezi země s nejnižší inflací. Francie je další ze zemí, která inflační kritérium plní, 

v roce 2001 a 2007 patřila mezi země s nejnižší inflací. Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, 

Nizozemsko a Rakousko jsou země, které kritérium splňují. Finsko je jedinou zemí, která 

patřila mezi tři země s nejnižší inflací po dobu pěti let za sebou, a to v období 2003-2007. 

Estonsko kritérium inflace dlouhodobě nesplňuje. Řecko toto kritérium dlouhodobě 

neplní, za celé sledované období (2001-2010) se k referenčním hodnotám přiblížilo pouze 

v letech 2007 a 2008. Španělsko kritérium také nenaplňuje, ale v roce 2009 patřilo mezi 

země s nejnižší inflací. Mezi země, které nesplňují kritérium, můžeme zařadit Portugalsko. 

Tato země také patřila v letech 2008-2009 k zemím s nejnižší inflací. Slovensko a 

Slovinsko kritérium inflace dlouhodobě neplní. 

3.2 Kritérium rozpočtového deficitu veřejného sektoru 

Tato podkapitola se věnuje tomu, jak členské země EU přistupují k plnění kritéria 

rozpočtového deficitu veřejného sektoru. U kritéria nesmí deficit veřejného sektoru 

dlouhodobě překročit 3 % HDP. Blíže se tomuto kritériu věnuje subkapitola 2.4.2. 
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Všechny země Evropské unie musí udržovat své rozpočtové deficity na úrovni 3 % 

HDP, hodnotí se zde tedy všechny členské země EU. A to jak z pohledu plnění 

konvergenčních kritérií, tak z pohledu dodržování Paktu stability a růstu.  

Pro objektivní zhodnocení faktu, zda země plní či neplní toto kritérium, jsou 

stanoveny určité zásady, podle kterých se postupuje. Pokud země po dobu 5 let z celého 

sledovaného období splňuje kritérium 3 % HDP nebo mírně převyšuje. Za mírné převýšení 

budeme považovat hodnotu vyšší o 0,2 procentního bodu
28

. Jestliže se deficit rozpočtu 

země pohybuje nad hodnotou 3 % HDP, měla by se snažit deficit alespoň postupně a 

dlouhodobě snižovat, za znak postupného snižování se považuje období pěti a více let.  

Větší pozornost je věnována především obdobím, která následují po roce, kdy daná 

země vstoupila do Evropské unie. U zemí, které tvoří starou základnu Evropské unie, pak 

období od roku 2001. Při hodnocení tohoto kritéria se přikládá nižší váha období 2009 a 

2010, což je období ekonomické krize.  

Tabulky týkající se kritéria rozpočtového deficitu veřejného sektoru jsou uvedeny 

v přílohách č. 2 a 3. Pro lepší názornost jsou tabulky převedeny do grafů 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4.  

3.2.1 Členské země mimo eurozónu 

Země, které ještě neadoptovaly euro a nepatří tedy do eurozóny. Těmito zeměmi jsou 

Bulharsko, Česká republika, Lotyšsko, Litva Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Švédsko, 

Dánsko, Velká Británie 

Zemí, která dlouhodobě plní fiskální kritérium, patří Bulharsko, které i před rokem 

2007, tedy před tím než vstoupilo do Evropské unie, plnilo toto kritérium. Další země 

patřící mimo eurozónu, které plní kritérium jsou Švédsko, Dánsko, Lotyško, Litva, 

Rumunsko. 

Česká republika před vstupem do EU měla vysoké rozpočtové deficity, v roce 2002 

dosáhl k -6,8 % HDP, deficit rozpočtu dokázala do přistoupení k EU, tedy roku 2004 snížit 

na -3 % HDP, což je procentní pokles o 44,1 %. Po vstupu do EU, se již kritérium 

rozpočtového deficitu snaží plnit. 

 

                                                
28

 Tato hodnota je zvolena proto, že se zdála jako přiměřené vychýlení od daného kritéria. 
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 Polsko se nepohybuje okolo úrovně 3 % HDP. Z dlouhodobého hlediska se ale snaží 

snižovat svůj rozpočtový deficit, proto kritérium plní. Polsko svůj rozpočtový deficit od 

roku 2001 do roku 2007 snížilo o 35,8 %, v roce 2007 dosahoval deficit rozpočtu -1,9 % 

HDP.  

Maďarsko se snaží deficit svého veřejného sektoru snižovat a s menšími časovými 

odchylkami se mu to daří. Jedinou zemí, která dlouhodobě neplní kritérium je Velká 

Británie.  

Na Švédsko jako jediné ze zemí mimo eurozónu se neuplatňuje postup při 

nadměrném schodku. Postup při nadměrném schodku se na Švédsko neuplatňuje proto, že 

po celou dobu má deficit veřejného sektoru na přijatelné úrovni, tedy pod 3 % HDP.  Na 

ostatní země mimo eurozónu se tento postup uplatňuje.  

Graf 3.1: Deficit veřejných financí zemí mimo eurozónu v letech 2001-2004 (v % HDP) 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

Graf 3.2: Deficit veřejných financí zemí mimo eurozónu v letech 2005-2009 (v % HDP)

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
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3.2.2 Členské země eurozóny 

V této části se hodnotí země, které jsou již v eurozóně, a tedy přijaly euro jako svou 

měnu, patří zde Belgie, Německo, Estonsko, Irsko, Řecko, Španělsko, Francie, Itálie, 

Kypr, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, Slovinsko, Slovensko, 

Finsko. 

Země, které dlouhodobě plní kritérium jsou Estonsko, Irsko, Lucembursko, Německo, 

Rakousko, Španělsko, Nizozemsko, Slovensko, Slovinsko, Belgie, Francie. Toto kritérium 

splňují, jelikož udržují své deficity veřejných financí dlouhodobě pod hranicí 3 % HDP. 

Itálie, Finsko, Portugalsko, Kypr, Malta jsou země, kterým se nedaří udržovat své 

deficity okolo 3 % HDP, ale z dlouhodobého hlediska snižují svůj deficit. Proto o nich 

můžeme říci, že kritérium splňují. 

Stát, který toto kritérium z našeho pohledu neplní je Řecko. 

Postup při nadměrném schodku se nevztahuje u členů eurozóny na dvě země a to na 

Estonsko a Lucembursko. Na ostatní země se vztahuje postup při nadměrném schodku. 

Tento postup je na země uplatňován od roku 2009. 

Graf 3.3: Deficit veřejných financí zemí eurozóny v letech 2001-2004 (v % HDP) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
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Graf 3.4:Deficit veřejných financí zemí eurozóny v letech 2005-2009 (v % HDP) 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

3.3 Kritérium celkového dluhu veřejného sektoru 

Tato část se věnuje kritériu celkového dluhu veřejného sektoru. Celkový dluh nesmí 

dlouhodobě přesáhnout 60 % HDP. Blíže se o tomto kritériu pojednává v subkapitole 

2.4.3. 

V praxi je nutné odlišování vývoje veřejného zadlužení v absolutním vyjádření a 

vývoj podílu na HDP. Sledujeme-li vývoj veřejného zadlužení v absolutním vyjádření, 

zjistíme, že nominálně velmi rychle roste. V čase neroste pouze veřejný dluh, ale také 

objem HDP. Obvykle se proto vyjadřuje spíše růstem podílu veřejného dluhu k HDP. 

Celkový veřejný dluh se skládá ze státního dluhu, dluhu místní správy a samosprávy, 

dluhů státních fondů a zdravotních pojišťoven. 

 Veřejný dluh má většinou podobu vládních dluhopisů, to znamená, že v roli 

dlužníka vystupuje vláda, která dluhopisy vydává, v roli věřitele mohou být domácí i 

zahraniční ekonomické subjekty. 

 Kritérium se vztahuje také na státy EU, které již přijaly euro jako svou měnu. Musí 

jej plnit díky Paktu stability a růstu. Ten zaručuje, že všechny státy budou udržovat svůj 

celkový dluh veřejného sektoru na přijatelné úrovni. 

Pro objektivní zhodnocení faktu, zda země plní či neplní toto kritérium, jsou 

stanoveny zásady, podle kterých se postupuje. Každá jednotlivá země musí udržovat svůj 

-18
-16,5

-15
-13,5

-12
-10,5

-9
-7,5

-6
-4,5

-3
-1,5

0
1,5

3
4,5

2005

2006

2007

2008

2009



 

30 

 

dluh pod hranicí 60 %  HDP eventuálně mírně nad touto hranicí (za mírné překročení se 

považují hodnoty do 0,2 procentního bodu nad 60 % HDP) alespoň po dobu pěti 

sledovaných období. Jestliže některá ze zemí nesplní toto pravidlo, tak by měla 

z dlouhodobého hlediska snižovat tento dluh. Dlouhodobým hlediskem se rozumí alespoň 

5 po sobě jdoucích let. Tato pravidla by již mohla pomoci lépe objasnit, zda země plní či 

neplní kritérium celkového dluhu.  

Pomocí těchto pravidel se hodnotí období od roku 2001 do roku 2010. I zde, 

podobně jako u kritéria rozpočtového deficitu veřejného sektoru, se hodnotí jak země, 

které již jsou členy eurozóny, tak země, které ještě euro nepřijaly jako svou domácí měnu. 

Menší váha je zvolena letům 2009 a 2010 jelikož byly ovlivněny krizí. 

Tabulky s hodnotami celkového dluhu veřejného sektoru zemí Evropské unie jsou 

uvedeny v přílohách č. 4 a 5. Tyto tabulky, podobně jako u předchozí subkapitoly byly 

převedeny do grafů 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. 

3.3.1 Členské země mimo eurozónu 

Můžeme říci, že skoro všechny země, které ještě neadoptovaly euro, plní toto 

kritérium bez větších potíží. Velká Británie je země, která po celou sledovanou dobu toto 

kritérium plnila, ale v roce 2009 její dluh přesáhl hranici 60 % HDP. Tuto hranici přesáhl o 

13,6 %  

Jediná země, která dlouhodobě neplní kritérium celkového dluhu veřejného sektoru 

je Maďarsko.  Za období 2005 – 2009 se tento dluh zvýšil o 26,9 %, tedy z 61,8 % HDP na 

78,4 % HDP. 

I přestože ostatní země toto kritérium plní, jejich meziroční tempa růstu dluhu se 

neustále zvyšují. U některých zemí rostl dluh především v letech 2008 a 2009, příčinou 

tohoto růstu byla finanční krize. Lotyšský dluh vzrostl z 19,7 % HDP v roce 2008 na 36,7 

% HDP v roce 2009, což je nárůst o 86 %. Litevský dluh vzrostl z 15,6 % na 29,5 % HDP, 

nárůst o 89 %. 

Některé země si ale i přes tuto krizi zachovaly přiměřený růst dluhu. V České 

republice za poslední 2 roky vzrostl dluh o 17,7 %, z 30 % na 35,3 % HDP. A v Bulharsku 

dluh narostl pouze o 7,3 %, z 13,7 % na 14,7 % HDP. 

Před krizí zaznamenávaly některé země mimo eurozónu plynulý pokles dluhu, mezi 

tyto země můžeme zařadit Bulharsko, Českou republiku, Lotyšsko, Litvu, Rumunsko, 
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Švédsko a Dánsko. Ostatní země jako Maďarsko, Velká Británie a Polsko zaznamenávaly 

nárůst dluhu.  

Graf 3.5: Celkový dluh veřejného sektoru zemí mimo eurozónu 2001-2004 (v % HDP) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

 

Graf 3.6: Celkový dluh veřejného sektoru zemí mimo eurozónu 2005-2009 (v % HDP) 

 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
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3.3.2 Členské země eurozóny 

V této části je hodnoceno kritérium celkového dluhu veřejného sektoru u zemí, které 

již euro přijaly. Mezi země, které plní kritérium po celou sledovanou dobu, tedy období 

2001 – 2009, patří Estonsko, Irsko, Španělsko, Lucembursko, Nizozemsko, Slovinsko, 

Slovensko a Finsko. 

V zemích eurozóny existují také země, které ze začátku sledovaného období měly 

příliš vysoký celkový dluh, ale snažily se je postupně snižovat. To znamená, že také plní 

kritérium. Země, které snižují svůj celkový dluh, jsou Belgie, Malta, Rakousko, Kypr. Tyto 

země, kromě Kypru, přesáhly v letech 2008 – 2009 stanovenou hranici kritéria. Stalo se tak 

díky finanční krizi. 

Pak zde jsou také země, které dlouhodobě neplní toto kritérium. Patří zde Německo, 

Francie a Portugalsko. Existují také země, které extrémně přesahují stanovenou hranici 60 

%. Takovými zeměmi jsou Řecko a Itálie. V Řecku celkový dluh veřejného sektoru vzrostl 

ze 105 % HDP v roce 2007 na 126,8 % HDP v roce 2009, což je nárůst o 20,7 %. 

 

Graf 3.7: Celkový dluh veřejného sektoru zemí eurozóny 2001-2004 (v % HDP) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 
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Graf 3.8: Celkový dluh veřejného sektoru zemí eurozóny 2005-2009 (v % HDP) 

 

Zdroj: Eurostat, vlastní zpracování 

3.4 Kritérium směnných kurzů 

Tato podkapitola se zabývá tím, jak členské země EU plní kritérium směnných 

kurzů. Toto kritérium je blíže popsáno v teoretické části v subkapitole 2.4.4.  U tohoto 

konvergenčního kritéria musí kandidátské země, pro vstup do eurozóny, udržovat svou 

měnu v povoleném fluktuačním pásmu v režimu ERM II po dobu dvou let před 

rozhodnutím o vstupu do eurozóny. Fluktuační pásmo je stanoveno na ± 15 %.  

U zemí, které dosud nejsou v režimu ERM II si vypočteme centrální paritu. Tuto 

paritu zjistíme jako průměrnou hodnotu jejich denních kurzů, a to za období dvou let. 

Takto zjištěnou paritu použijeme pro následující dvouleté období. Pomocí centrální parity 

vypočteme také fluktuační pásmo, které je v rozsahu ± 15 %. Země, které jsou v režimu 

ERM II, již mají stanoveny své centrální parity a také určeny svá fluktuační pásma. Proto 

tyto hodnoty přímo využijeme pro určení, zda plní či neplní kritérium směnných kurzů. 

Zaměříme se zde tedy na členské státy EU, které ještě neadoptovaly euro, ale jsou 

v režimu ERM II a státy které ještě nejsou v tomto režimu. K naplnění tohoto kritéria jsou 

v roce 2011 přihlášeny dva pobaltské státy Litva a Lotyšsko. Tyto státy již mají nastavenu 

svou centrální paritu. Státy, které nepatří do režimu ERM II jsou Polsko, Česká republika, 

Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Dále jsou hodnoceny státy, které mají doložku opt-out, 
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± 2,25 %, ale má doložku opt-out, což znamená, že pokud by Dánsko chtělo přijmout euro, 

muselo by se nejprve rozhodnout na základě referenda a také by se musela tato doložka 

odebrat z doprovodného protokolu Smlouvy o EU.  

Určení směnných kurzů, centrální parity a fluktuačního pásma je v praxi složitější 

proces, než ten, který je použit v této práci. Rozhodnutí o centrálních paritách jsou 

přijímána vzájemnou dohodou mezi daným státem, ECB, státy eurozóny a ostatními státy, 

které vstoupily do režimu ERM II. Hodnocení stability kurzu k euru se zaměřuje 

především na to, zda se směnný kurz pohyboval blízko centrální parity. K posuzování, 

jestli byl směnný kurz vystaven nějakým silnějším tlakům, se obecně používá například 

posouzení velikosti odchylky kurzu od centrální parity v ERM II, volatilita kurzu k euru. 

V praxi jsou všechny výpočty vázány na vstup do ERM II. Jelikož hodnotíme i země, které 

se v nejbližší době nechystají vstoupit do eurozóny, volíme proto jednodušší postup, který 

z našeho pohledu považujeme za dostatečný. 

Kurzové kritérium není hodnoceno u zemí, které k 1. březnu 2011 přijaly euro jako 

svou domácí měnu. Mezi tyto země patří Belgie, Německo, Irsko, Řecko, Španělsko, 

Francie, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko, 

Slovinsko, Finsko, Slovensko a Estonsko. 

Všechny grafy vztahující se k tomuto kritériu jsou uvedeny v přílohách č. 6 až 45.  

3.4.1 Země mimo režim ERM II 

V této části jsou hodnoceny země, které ještě neadoptovaly euro jako svou měnu a 

jsou mimo režim ERM II.  

Nejdříve se zhodnotí země, které toto kritérium neplní. Česká republika a 

Maďarsko se po většinu období udržují ve fluktuačním pásmu. Nejvýraznější odchylka od 

fluktuačního pásma v České republice se vyskytla v období od června do listopadu roku 

2008. V Maďarsku lze výraznější vychýlení fluktuačního pásma zaznamenat v období od 

ledna do května roku 2009. Obě země se výrazně odchylují od centrální parity. U 

Maďarska se vychýlení od centrální parity pohybuje v průměru okolo 19 %. U České 

republiky se toto vychýlení pohybuje  průměrně kolem 17 % od centrální parity. Z tohoto 

důvodu, kritérium nesplňují. Dalšími státy, které kritérium směnných kurzů neplní, jsou 

Polsko a Rumunsko. 
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V roce 2005 proběhla v Rumunsku peněžní reforma. Za pomoci peněžní reformy 

snížili hodnotu bankovek o 10 000. Tato reforma je platná od 1. června 2005. Pro 

usnadnění výpočtu jsme všechny denní kurzy před reformou převedli na novou rumunskou 

měnu. Rumunsko bylo schopno po zavedení peněžní reformy udržet svou měnu ve 

stanoveném fluktuačním pásmu, přesto se výrazně odchyluje od centrální parity. Toto však 

neplatí pro roky 2009 a 2010, kdy není schopno udržet směnný kurz v daném fluktuačním 

pásmu. 

Mezi země neplnící kurzové kritérium patří dvě země s vyjímkou opt-out, kterými 

jsou Velká Británie a Švédsko. Švédsko toto kritérium nenaplňovalo v krátkých úsecích 

v období 2007 – 2008 a 2009 – 2010, což může být zapříčiněno finanční krizí. 

Jsou zde země, které toto kritérium splňují. Mezi země, které splňuji kritérium 

směnných kurzů, patří pouze dvě země, Bulharsko a Dánsko. U Bulharska jsme se rozhodli 

zjistit, zda by plnilo toto kritérium, kdybychom snížili pásmo o polovinu, to znamená na ± 

7,5 %. I po tomto snížení nemělo problém kritérium naplňovat. Bulharsko je v režimu 

pevného kurzu, který je zavěšen na euro tzv. currency board. Tuto cestu zvolila centrální 

banka z důvodu nestabilní ekonomické a politické situace. 

3.4.2 Země v režimu ERM II 

Země, které patří do tohoto režimu, jsou Litva a Lotyšsko. Oba tyto státy kritérium 

splňují. Litevská měna vstoupila do režimu ERM II k 28. červnu 2008. Litva si dohodla 

svou centrální paritu na úrovni 3,45280 za euro. Litva stále nemá stanovené cílové datum 

pro přijetí eura. Lotyšská měna vstoupila do ERM II k  2. květnu 2005. Tento pobaltský 

stát si dohodnul svou centrální paritu na úrovni 0,70284 za euro. Podle portálu Europa 

(2011) plánuje Lotyšsko přijetí eura k 1. lednu 2014. 

3.5 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

Poslední kritérium, které je hodnoceno, je kritérium dlouhodobých úrokových sazeb. 

Podle tohoto kritéria nesmí úroveň dlouhodobých úrokových sazeb překročit o více než 2 

procentní body průměr ve třech cenově nejstabilnějších zemích. Kritérium dlouhodobých 

úrokových sazeb je blíže popsáno v subkapitole 2.4.5. 

Toto kritérium je zaměřeno na úrokové sazby dlouhodobých vládních dluhopisů 

denominovaných v národních měnách. V současné době je ukazatel dlouhodobých 

úrokových sazeb dostupný pro 26 členských zemí. Jedinou výjimkou je Estonsko. 
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Podle Eurostatu (2011) neexistuje v Estonském finančním systému rozvinutý trh 

dlouhodobých cenných papírů v estonských korunách, to je zapříčiněno především nízkou 

úrovní veřejného dluhu a rozšířenosti užívání eura. Díky tomuto nebylo možné vymezit 

ukazatel, který by byl srovnatelný s výnosy z dlouhodobých státních dluhopisů. S ohledem 

na tyto okolnosti vyhotovila Evropská centrální banka pro Estonsko širokou analýzu 

finančních trhů, která zohledňovala odpovídající ukazatele. Tyto ukazatele představovaly 

vážené úrokové sazby z nových úvěrů v eurech nefinančním podnikům a domácnostem 

s krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou úvěrovou fixací sazby v čase. 

V konvergenčních zprávách jsou uvedeny země, které jsou cenově nejstabilnější, a 

které země mimo eurozónu splňují či nesplňují kritérium dlouhodobých úrokových sazeb. 

Jak již vysvětluje subkapitola 2.4.1, ECB a Evropská komise využívají pro stanovení 

referenčních hodnot období od dubna do března. Tato práce chce také zhodnotit, jak je 

kritérium naplňováno před vstupem do Evropské unie. Mohou se zde vyskytnout jiné země 

s nejnižší dlouhodobou úrokovou sazbou, než jaké jsou uvedeny v konvergenčních 

zprávách.  Díky tomuto se mohou naše výsledky od Konvergenčních zpráv poněkud lišit. 

Pro jednodušší stanovení plnění či neplnění tohoto kritéria je stanovena zásada. Tato 

zásada zní, že země musí splňovat kritérium dlouhodobých úrokových sazeb nejméně po 

dobu šesti let. Zhodnotí se zde také, jak země, které přistoupily v roce 2004 a 2007 plnily 

toto kritériu ještě před vstupem do EU. Nehodnotí se zde země, které již jsou členy 

eurozóny.  

Tabulka vztahující se k tomuto kritériu je uvedena v příloze č. 46. 

3.5.1 Plnění kritéria 

Hodnocení naplňování tohoto kritéria u zemí, které nejsou členy eurozóny.  

Země, které tvoří starou základnu Evropské unie, což jsou Dánsko, Švédsko a Velká 

Británie. Všechny tyto státy kritérium plní po celé sledované období, tedy od roku 2001 do 

roku 2010. Švédsko se řadilo v období 2004 – 2006 mezi cenově nejstabilnější země
29

 

v celé Evropské unii. Dánsko patřilo mezi státy s nejnižší úrokovou mírou v roce 2004. 

Velká Británie mezi takovéto státy patřila v letech 2001 a 2002. 

                                                
29 Budeme-li v této části hovořit o cenově nejstabilnějších zemích, znamená to, že země je jedna ze tří zemí, 

které se podílejí na stanovení referenční hodnoty. 
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Země, které přistoupily k Evropské unii v roce 2004 a zatím nepřistoupily do 

eurozóny, což znamená Česká republika, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko. Jedinou 

zemí, která po celou sledovanou dobu, tedy i před vstupem do EU, plní toto kritérium je 

Česká republika. Mezi další země, které plní kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

můžeme zařadit, jsou Lotyšsko, Litva a Polsko. 

Země, která přistoupila v roce 2004, ale neplní kritérium dlouhodobých úrokových 

sazeb, je Maďarsko. Maďarsko toto kritérium neplnilo po celé sledované období, tedy ani 

před vstupem ani po vstupu do Evropské unie. 

 Státy, které vstoupily do Evropské unie v roce 2007 - Bulharsko a Rumunsko. Pro 

Rumunsko jsou hodnoty dlouhodobých úrokových sazeb zveřejňovány až od roku 2006. 

Po celou dobu co jsou tyto hodnoty uveřejňovány, neplní Rumunsko toto kritérium. U 

Bulharska jsou tyto hodnoty známy až od roku 2003. Bulharsko toto kritérium 

dlouhodobých úrokových sazeb splňuje.  
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4 Zhodnocení plnění kritérií 

V této kapitole je zhodnoceno plnění Maastrichtských kritérií členskými zeměmi 

Evropské unie. Jsou zde uvedeny všechny důležité aspekty Maastrichtských kritérií. Každé 

kritérium je zhodnoceno i z kritického hlediska. V této části jsou uvedeny tabulky, které 

zjednodušenou formou ukazují, jak jednotlivé země Evropské unie naplňují Maastrichtská 

kritéria. 

Maastrichtská kritéria byla stanovena na začátku 90. let minulého století.  

Konvergenční kritéria byla vytvořena na popud Německa, aby vstup do eurozóny nebyl 

automatický. Na základě dohody bylo vytvořeno 5 Maastrichtských kritérií. Kritéria byla 

stanovena na základě hodnot členských zemí Evropské unie. 

Maastrichtská kritéria by měla plnit dvě funkce. Těmi jsou zajištění zharmonizování 

ekonomických cyklů, především technické možnosti v připojování států do eurozóny. A 

potom také znemožnit přenos existujících ekonomických a fiskálních potíží na celou 

eurozónu.  

Konvergenční kritéria a jejich případné splnění ovlivňují (především u nově přijatých 

zemí) dlouhodobé nastavení makroekonomického mixu hospodářské politiky, zemí které 

chtějí přistoupit do eurozóny. Do změn v nastavení makroekonomického mixu patří 

především ovlivnění míry inflace, deficitu a dluhu veřejného sektoru a také ve změně 

kurzové politiky dané země. 

4.1 Kritérium inflace 

U tohoto kritéria nesmí míra inflace členského státu Evropské unie překročit během 

jednoho roku 1,5 procentního bodu průměrné míry inflace tří zemí Evropské unie s nejnižší 

inflací. 

Hlavním smyslem pro udržení nízké míry inflace je především fakt, že se brání 

přenosu inflačních impulsů do eurozóny a také prokázání země, že je schopna dosáhnout 

nízké inflace. 

Jestliže země vstoupí do eurozóny, musejí se podřídit měnové politice ECB a ESCB. 

Měnová politika má v eurozóně hlavní cíl a tím je udržení cenové stability, což znamená 

udržovat míru inflace těsně pod 2 %. Evropská centrální banka se snaží o usměrnění 

inflace za pomoci ovlivňování úrokových sazeb, čímž také ovlivňuje množství peněz 

v ekonomice. 
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Inflace v zemích Evropské unie je měřena pomocí harmonizovaného indexu HICP. 

Tento index je každý měsíc obnovován za pomoci záznamů národních statistických úřadů. 

Kritérium inflace je jedním z kritérií, které (při jeho plnění a následném dodržování po 

vstupu do eurozóny) je pro země nejhůře udržitelné. Kritérium je především neudržitelné 

z důvodu jeho dynamizace v čase. To znamená, že se neustále mění a kolísá. Země 

nemohou přesně dopředu vědět, jak se míra inflace bude vyvíjet v čase, mohou nastat náhlé 

změny, které míru inflace ovlivní. 

Míra inflace se vyvíjí v každém státě Evropské unie jinak, je to dáno především 

strukturou jejich ekonomik. Když dvě země usilují o nízkou míru inflace, neznamená to 

stejnou míru inflace. Obecně je dáno, že u rychle ekonomicky rostoucích zemí můžeme 

očekávat vyšší míru inflace. Mezi rychle rostoucí ekonomiky řadíme země, které 

přistoupily v letech 2004 a 2007. 

Navrhujeme, aby se u inflačního kritéria stanovila určitá přijatelná hodnota míry 

inflace, například by se hodnota mohla pohybovat podle míry inflace, kterou vyhlašuje 

ECB. Další variantou by mohlo také být, že se hodnota míry inflace vypočítá podle hodnot 

tří zemí eurozóny s nejnižší mírou inflace. Tuto variantu bychom zvolili proto, že se mají 

země Evropské unie, které ještě neadoptovaly euro jako svou domácí měnu, pomocí 

Maastrichtských kritérií přiblížit zemím eurozóny. 

4.2 Kritérium rozpočtového deficitu veřejného sektoru 

U tohoto kritéria nesmí rozpočtový deficit dlouhodobě přesáhnout 3 % HDP. Existují 

výjimky, kdy kritérium není porušeno. Těmito výjimkami jsou, že povolená hranice je 

výjimečně a dočasně překročena nebo se rozpočtový schodek neustále snižuje a přibližuje 

k stanovené hranici 3 % HDP. 

Kritérium rozpočtového deficitu veřejného sektoru spolu s kritériem celkového dluhu 

veřejného sektoru jsou kritéria, které země Evropské unie musejí splňovat i po vstupu do 

eurozóny. Tuto podmínku určuje Pakt stability a růstu. Pokud členské státy Evropské unie 

dlouhodobě překročí hranici 3 % HDP je na ně uplatňován postup při nadměrném deficitu. 

Na základě doporučení Evropské komise vydává Rada Evropské unie rozhodnutí o 

nadměrném deficitu. Členské státy eurozóny musejí dokumentovat dodržování pravidel 

Paktu stability a růstu pomocí stabilizačních programů. U zemí Evropské unie, které ještě 

nejsou členy eurozóny, jsou předkládány konvergenční programy.  
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U tohoto kritéria se země Evropské unie pohybují v jednotlivých letech nad 

hodnotou 3 % HDP (viz Grafy 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 v podkapitole 3.2). Z toho vyplývá, že 

země mají problém udržet své deficity okolo hodnoty 3 % HDP. Proto je na většinu zemí 

Evropské unie uplatňován postup při nadměrném deficitu. 

Země eurozóny, které porušují toto kritérium, mají oproti zemím, které ještě nejsou 

členy eurozóny, určitou výhodu. Jako příklad můžeme uvést poskytování půjček zemím. 

Země, které mají jako svou domácí měnu euro, mohou získat snadněji půjčku s nižší 

úrokovou sazbou než země, které euro nemají jako svou domácí měnu. Hlavním důvodem 

těchto nerovností v poskytování půjček je především stabilita a důvěryhodnost eura oproti 

ostatním měnám. 

Jak již bylo řečeno v úvodní části tohoto kritéria, musí země Evropské unie udržovat 

své deficity okolo 3 % HDP nebo se k nim neustále a dlouhodobě přibližovat. Druhá 

možnost (tedy dlouhodobě se přibližovat) naplňování kritéria je pro státy, které mají 

vysoký deficit veřejného sektoru přijatelnější. Podle nás by se měl právě tento dodatek 

zrušit a země, které chtějí vstoupit do eurozóny, by museli udržovat své deficity na úrovni 

3 % HDP. Do eurozóny se díky tomuto dodatku mohou dostat také země, které mají do 

dosažení stanovené hranice 3 % HDP poměrně daleko, mezi takovéto země můžeme řadit 

země s nízkou fiskální morálkou. 

Toto doporučení je méně reálné, především z toho důvodu, že země, které by chtěly 

přistoupit do eurozóny po úpravě kritéria, by mohly vnímat tuto změnu jako určité 

negativum a „útok“ proti jejich zemi.   

4.3 Kritérium celkového dluhu veřejného sektoru 

Podle tohoto kritéria nesmí celkový dluh veřejného sektoru dlouhodobě přesáhnout   

60 % HDP. Podobně jako u předcházejícího kritéria se také toto kritérium nepovažuje za 

překročené, pokud se celkový dluh dostatečně a rychle přibližuje ke stanovené hranici     

60 % HDP. Zajímavostí je, že druhá část kritéria, tedy dostatečné a rychlé přibližování 

není blíže specifikována. To znamená, že u stanovení tohoto kritéria převládá spíše 

subjektivní charakter. 

U kritéria celkového dluhu se můžeme často setkávat se zaměňováním pojmů veřejný 

dluh a vládní dluh. Veřejný dluh je dluh celé soustavy veřejných financí a zahrnuje právě 

také vládní dluh. 
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Veřejný dluh je většinou ve formě vládních dluhopisů, což znamená, že dlužníkem je 

zde vláda, která dluhopisy vydává. Z tohoto vyplývá, že celkový dluh veřejného sektoru 

ovlivňuje hodnotu dlouhodobých úrokových sazeb. 

Kritérium celkového dluhu veřejného sektoru musí členské země Evropské unie 

splňovat i po vstupu do eurozóny. Kritérium je zakotveno v Paktu stability a růstu. 

Kritérium celkového dluhu veřejného sektoru je poněkud zavádějící, především kvůli 

interpretaci druhé části kritéria celkového dluhu. Podobně jako u kritéria deficitu veřejného 

sektoru, si myslíme, že do eurozóny se mohou dostat země, které mají vysoký celkový 

dluh. Mezi země, které již jsou členy eurozóny a mají vysoký celkový dluh veřejného 

sektoru, můžeme zařadit Belgii, Itálii a Řecko.  

Podle nás by bylo mnohem lepší a z pohledu Maastrichtských kritérií také 

přijatelnější, kdyby si země, které ještě nejsou členy eurozóny, nejprve snížily své celkové 

dluhy veřejného sektoru na hranici 60 % HDP, kterou stanovuje kritérium a poté až 

vstoupily do eurozóny. Toto je však z realizačního hlediska nereálné, jelikož by to země 

mimo eurozónu mohly brát jako určité znevýhodnění pro vstup do eurozóny. 

4.4 Kritérium směnných kurzů 

Podle tohoto kritéria by měla být měna udržována v povoleném fluktuačním pásmu 

mechanismu směnných kurzů po dobu dvou let před rozhodnutím o vstupu. Měna nesmí 

být devalvována vůči jiným měnám. 

Zapojení domácí měny do mechanismu ERM II je často doprovázeno strachem 

z destabilizace kurzu. Tuto destabilizaci vyvolávají především spekulativní transakce. 

Země, které chtějí vstoupit do režimu ERM II nejsou schopné kontrolovat peněžní 

zásobu a zároveň zpevnit měnový kurz. Státy mohou využít monetární nástroje ke splnění 

jednoho z kritérií, tedy buď budou cílit inflaci, nebo fixovat směnný kurz. Pokud se 

rozhodnou pro jednu z variant musí se poté držet zpět a doufat, že se podaří splnit i druhé 

kritérium. 

Rozhodnutí o stanovení centrální parity je přijímáno na základě vzájemné dohody. 

Tato dohoda probíhá mezi státem, který chce vstoupit do mechanismu ERM II, Evropskou 

centrální bankou, dále pak státy eurozóny a v neposlední řadě státy, které taky vstupují do 

mechanismu ERM II. Díky této dohodě si může každý stát zvolit svou centrální paritu na 

přijatelné úrovni a není vázána na hodnoty ostatní členů Evropské unie. 
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Hodnocení stability směnného kurzu je v praxi zaměřeno na to, zda se směnný kurz 

pohyboval okolo zvolené centrální parity dané země. 

U kritéria směnných kurzů musí země pro splnění vstoupit do mechanismu směnných 

kurzů ERM II. V tomto mechanismu musí setrvat minimálně 2 roky. Kritérium směnných 

kurzů je pro země, které chtějí přistoupit do eurozóny nejhorší z toho důvodu, že musí čelit 

spekulativním útokům. Jestliže země vstoupí do mechanismu ERM II, nemají s plněním 

kritéria směnných kurzů větší problémy. Myslíme si, že šíře fluktuačního pásma je 

přiměřeně rozsáhlá. Kdyby fluktuační pásmo mělo menší rozpětí
30

, musely by země, které 

vstoupily do ERM II počítat se zvýšením spekulativních útoků. 

4.5 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

U tohoto kritéria nesmí úroveň dlouhodobých úrokových sazeb překročit během 

jednoho roku před rozhodnutím o vstupu o více než 2 procentní body průměr ve třech 

cenově nejstabilnějších členských zemích. 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb je zaměřeno na úrokové sazby 

dlouhodobých vládních dluhopisů denominovaných v národních měnách. 

Úrokovým sazbám je věnována velká pozornost, především pro jejich významný vliv 

na ekonomiku, hospodaření domácností a firem, ale také na chování a hospodaření všech 

hospodářských subjektů. Jsou-li stanoveny vyšší úrokové sazby, snižuje se ochota těchto 

subjektů brát si půjčky a naopak jsou-li stanoveny nižší úrokové sazby, subjekty jsou 

ochotnější si půjčovat peníze. Z tohoto plyne, že se pomocí úrokových sazeb může 

ovlivňovat množství peněz v ekonomice. 

Úrokové sazby jsou úzce spjaty s cenovou stabilitou. Jestliže existují nízké úrokové 

sazby, podporuje se tímto růst ekonomiky a s růstem ekonomiky stoupá inflace. 

Úrokové sazby mohou být ovlivněny inflací, rizikem, úsporami, deficitem státního 

rozpočtu a dalšími faktory. 

Hodnota kritéria dlouhodobých úrokových sazeb je určována podle tří cenově 

nejstabilnějších zemí Evropské unie. Podle nás by se u tohoto kritéria mělo spíše vycházet 

ze tří cenově nejstabilnějších zemí eurozóny. Jestliže tedy vycházíme z předpokladu, že 

země, které chtějí přistoupit k eurozóně, by se měly přibližovat k hodnotám eurozóny. 

                                                
30

 Například jak tomu bylo po roce 1993, kdy bylo fluktuační pásmo na úrovni ± 2,25 %. 
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4.6 Plnění Maastrichtských kritérií 

V této části je rozvedeno, zda země Evropské unie dlouhodobě plní či neplní 

Maastrichtská kritéria. Pro lepší orientaci jsou zde uvedeny 2 tabulky (tabulka 4.1 a 4.2), 

které vystihují plnění kritérií. 

Než se postoupí k dlouhodobému plnění Maastrichtských kritérií, rádi bychom 

zhodnotili, jak země plnily Maastrichtská kritéria v roce 2010 (případně v roce 2009), kdy 

byl svět ochromen ekonomickou krizí. Kritérium inflace nesplňovala žádná země Evropské 

unie s vyjímkou tří zemí s nejnižší mírou inflace. Kritérium deficitu veřejného sektoru 

splňovalo 6 ze všech 27 zemí. Druhé fiskální kritérium plnilo 16 z těchto 27 zemí, ale i u 

těchto zemí jejich celkový dluh vzrostl. Země mimo eurozónu, které nebyly v mechanismu 

ERM II případně neměly vůči euru zaveden tzv. currency board neplnily kritérium 

směnných kurzů, to znamená, že se jejich směnné kurzy pohybovaly nad jejich centrální 

paritou a v některých případech nezůstaly ve stanoveném fluktuačním pásmu. Poslední 

kritérium, tedy kritérium úrokových sazeb splnilo 7 z 10 zemí mimo eurozónu. Jak může 

být z těchto informací patrné, ekonomická krize znepříjemnila plnění Maastrichtských 

kritérií jak zemím eurozóny, tak zemím mimo eurozónu.  

Tabulka 4.1: Naplňování Maastrichtských kritérií nečlenskými zeměmi eurozóny 

z dlouhodobého hlediska 

  

Kritérium 

  

inflace deficitu  dluhu 
směnného 

kurzu 
úrokové sazby 

Bulharsko           

Česká republika           

Lotyšsko           

Litva           

Maďarsko           

Polsko           

Rumunsko           

Švédsko           

Velká Británie           

Dánsko           

                                                                           Zdroj: vlastní zpracování 
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Jak je z tabulky 4.1 patrno, u plnění Maastrichtských kritérií zeměmi mimo eurozónu 

z celkového hlediska převládá plnění kritérií. Podíváme-li se na plnění z hlediska zemí 

nebo kritérií, můžeme se povšimnout, že u některých zemí či kritérií převládá neplnění 

Maastrichtských kritérií. Nyní se podíváme na Maastrichtská kritéria a jejich plnění trochu 

podrobněji. 

Nejhůře se zemím mimo eurozónu daří plnit kritéria inflace a poté úrokových sazeb. 

Kritérium inflace naplňuje 5 zemí z 10, které jsou mimo eurozónu. Kritérium úrokových 

sazeb plní 6 z těchto 10 zemí. Kritérium směnných kurzů je poněkud irelevantní, jelikož 

země musejí nejprve vstoupit do mechanismu ERM II. Země, které jsou v režimu ERM II 

– Lotyšsko, Litva a Dánsko kritérium splňují. Jedinou zemí, která není v režimu ERM II, 

ale kritérium směnných kurzů plní je Bulharsko. Hlavním důvodem, proč Bulharsko 

kritérium plní je to, že vůči euru využívá currency board, to znamená, že bulharská měna je 

pevně zavěšena na euro.  

Naopak nejlépe se zemím mimo eurozónu plní dvě fiskální kritéria, čili kritérium 

deficitu veřejného sektoru a kritérium celkového dluhu veřejného sektoru. Každé z těchto 

kritérií, tedy kritérium deficitu a kritérium dluhu veřejného sektoru neplní jedna z deseti 

zemí mimo eurozónu. 

Mezi země, které nejhůře splňují kritéria, patří Maďarsko a Rumunsko. Maďarsko 

nesplňuje 4 z 5 kritérií a Rumunsko nesplňuje 3 z 5 kritérií. 
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Tabulka 4.2: Naplňování Maastrichtských kritérií členskými zeměmi eurozóny 

z dlouhodobého hlediska 

  

Kritérium 

  

inflace deficitu dluhu 

Belgie       

Německo       

Estonsko       

Irsko       

Řecko       

Španělsko       

Francie       

Itálie       

Kypr       

Lucembursko       

Malta       

Nizozemsko       

Rakousko       

Portugalsko       

Slovinsko       

Slovensko       

Finsko       

     Zdroj: vlastní zpracování 

Podle námi zvoleného subjektivního postupu evaluace kritérií je z tabulky 4.2 

zřejmé, že země eurozóny nemají s plněním kritérií větší problémy. Země eurozóny 

většinou buď plní všechna kritéria, nebo neplní pouze jedno kritérium. 

Země eurozóny mají největší problém s naplňováním kritéria míry inflace. Kritérium 

míry inflace neplní 6 ze 17 zemí eurozóny. Oproti zemím mimo eurozónu mají také 

problém s plněním kritéria celkového dluhu veřejného sektoru, jak je patrno z tabulky. 

Kritérium celkového dluhu veřejného sektoru neplní 5 ze 17 zemí.  

Nejlépe se zemím eurozóny daří plnit kritérium deficitu veřejných financí. Kdy toto 

kritérium neplní pouze Řecko. 

Řecko je jedinou zemí eurozóny, která neplní ani jedno konvergenční kritérium. 

Další zemí, které se špatně plní tato kritéria je Portugalsko, které neplní kritéria míry 

inflace a celkového dluhu veřejného sektoru. 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak členské země Evropské unie dlouhodobě plní 

Maastrichtská kritéria. 

Jak jsme již několikrát zmínili, musí členské země Evropské unie splnit Maastrichtská 

kritéria, aby mohly vstoupit do třetí etapy HMU, tedy do eurozóny. Maastrichtských 

kritérií je celkem 5, z toho 2 fiskální a 3 měnová kritéria. Fiskální kritéria jsou zakotvena 

také v Paktu stability a růstu.  

Nejlépe země Evropské unie splňují kritérium deficitu veřejného sektoru, které neplní 

pouze 2 z 27 zemí. Země, které neplní toto kritérium, jsou Řecko a Velká Británie. 

Kritérium je dobře splnitelné, zemím postačí se k dané hodnotě 3 % HDP dlouhodobě 

přibližovat. Proto navrhujeme, aby se část o postupném snižování zrušila, je ale zřejmé, že 

by pozměnění kritéria vyvolalo u zemí mimo eurozónu vlnu nevolí. 

Kritérium celkového dluhu veřejného sektoru neplní 6 zemí z celé Evropské unie. U 

tohoto kritéria také postačí, když se země dlouhodobě přibližují k hodnotě 60 % HDP. 

Pomocí této části kritéria se do Evropské unie mohou dostat země, které nemají dobrou 

fiskální morálku. Aby se tomuto zabránilo, navrhujeme zrušení této dodatečné části, to by 

podobně jako u předcházejícího kritéria vyvolalo negativní reakce zemí mimo eurozónu. 

Nejhůře se zemím Evropské unie plní inflační kritérium, kdy toto kritérium neplní 11 

ze všech 27 zemí. U kritéria navrhujeme, aby se hodnota míry inflace nevypočítávala podle 

tří zemí s nejnižší mírou inflace, ale spíše podle míry inflace vyhlašované Evropskou 

centrální bankou. 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb nesplňují 2 z 10 zemí mimo eurozónu. 

Kritérium neplní pouze Maďarsko a Rumunsko. Pro toto kritérium navrhujeme, že by se 

mohla brát hodnota tří cenově nejstabilnějších zemí eurozóny, a ne celé Evropské unie, jak 

je tomu doposud. Jestliže tedy vycházíme z předpokladu, že se země mimo eurozónu mají 

díky konvergenčním kritériím přiblížit zemím eurozóny. 

Kritérium směnných kurzů neplní 6 zemí mimo eurozónu. Toto neplnění je dáno tím, 

že se země nejprve musí připojit k mechanismu ERM II a poté následně zafixovat svou 
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měnu k euru. Kritérium plní 4 země, z toho jsou 3 v mechanismu ERM II – Litva, 

Lotyšsko a Dánsko. Jedinou zemí, která není v ERM II, ale využívá tzv. currency board je 

Bulharsko. 

Země Evropské unie nemají s dlouhodobým plněním Maastrichtských kritérií jako 

celku větší problémy. Problematičtější je to u jednotlivých kritérií, kdy se nejhůře zemím 

plní kritéria inflace a celkového dluhu veřejného sektoru.  

Neplnění Maastrichtských kritérií může mít negativní dopad na ekonomický růst 

Evropské unie jako celku. Mohlo by se stát, že země, které by neplnily konvergenční 

kritéria, by se neustále vzdalovaly od ostatních zemí. A staly by se jakýmsi přívěskem pro 

ostatní země, což by snižovalo ekonomický růst Evropské unie. Na druhou stranu plnění 

konvergenčních kritérií všemi zeměmi by mohlo způsobit zvýšený ekonomický růst celé 

Evropské unie. 

Maastrichtská kritéria jsou podle nás dobrým vodítkem pro vstup do eurozóny a 

následný ekonomický růst. I když se některé části kritérií zdají měkké, nemohou se 

Maastrichtská kritéria příliš změnit, jelikož by to mohlo způsobit negativní postoj zemí, 

které nejsou členy eurozóny. 
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