
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

412. 

USNESENÍ SENÁTU 
ze 14. schůze, konané dne 25. dubna 2018 

 
 
k návrhu směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové 
odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech /senátní 
tisk č. N 92/11/ 
 
 
Senát 
 
 
I.  
 

1. nemá výhrady 
vůči začlenění jádra Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a 
měnové unii (tzv. fiskálního paktu) do práva EU formou navržené směrnice; 

 
2. dodává však, 

že navržená směrnice nepřebírá celý obsah Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení 
v hospodářské a měnové unii, takže i v případě přijetí směrnice zůstane relevantní 
též přistoupení ČR k této smlouvě; připomíná, že Senát vyslovil souhlas s ratifikací 
této smlouvy již dne 27. srpna 2014, a zdůrazňuje, že vláda by se měla zasadit 
o to, aby byl proces ratifikace co nejrychleji dokončen; 

 
3. žádá vládu, 

aby v případě, že navržená směrnice bude přijata ve znění odpovídajícím její 
rámcové pozici a tomuto usnesení Senátu, učinila oznámení podle čl. 4 směrnice, 
na základě kterého bude ČR směrnicí vázána ještě před vstupem do eurozóny, 
neboť ČR již přijala předpisy, které v zásadě odpovídají požadavkům směrnice;  

 
II.  
 

1. s politováním shledává, 
že Komise při příležitosti předložení návrhu směrnice neprovedla analýzu, zda jsou 
pravidla Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii 
efektivní ve vztahu ke stanoveným cílům, a nepokusila se tato pravidla vyjasnit 
tam, kde by to bylo vhodné; 



 
2. proto souhlasí 

s dílčími věcnými a formulačními připomínkami vlády k návrhu směrnice; zejména 
zastává názor, že 
- zvláštní okolnosti, za nichž se lze od pravidel rozpočtové odpovědnosti 

odchýlit, by měly být vymezeny přesněji; 
- úprava nezávislých orgánů pro sledování dodržování rozpočtových pravidel je 

zbytečně podrobná; 
- směrnice nesmí předepisovat, že se fiskální plán má stanovit, jakmile se 

v členském státě ujme úřadu nová vláda, neboť jakkoli je toto ustanovení 
racionální a následováníhodné, je vazba mezi fiskálním plánováním a změnou 
vlády záležitostí politických a ústavních systémů členských států, a tedy mimo 
působnost práva EU (čl. 4 odst. 2 Smlouvy o EU); 

 
3. nesouhlasí však 

s požadavkem vlády, aby byla do čl. 6 směrnice převzata formulace z čl. 3 odst. 2 
Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v hospodářské a měnové unii, podle které 
mají být pravidla rozpočtové odpovědnosti zakotvena „přednostně na ústavní 
úrovni“, neboť podle čl. 288 Smlouvy o fungování EU musí směrnice ponechat 
volbu formy, kterou bude provedena, na členských státech – nemůže tedy 
po členských státech požadovat změnu ústavy; 

 
4. žádá proto vládu, 

aby ohledně čl. 6 návrhu směrnice podpořila znění navržené Komisí; 
 
III. 
 

1. žádá vládu,  
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, 
a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody 
potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím, 
pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje 
České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády; 

 
2. pověřuje 

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Milan Štěch  v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Tomáš Grulich  v. r. 
ověřovatel Senátu 
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