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1. Úvod – struktura zprávy a metodologie výzkumu
 

Tato  výzkumná  zpráva  má  za  cíl  popsat  a  analyzovat  současný  stav  Evropské  unie  z  hlediska
vícerychlostní integrace a poukázat na možná rizika, která z toho plynou pro postavení České republiky v
rámci EU. 

Tomu odpovídá i zvolená struktura zprávy a metody použité k výzkumu této problematiky.  Zpráva
nemá ambici poskytnout hluboký teoretický rozbor problematiky vícerychlostní Evropy. V první části se
tedy soustředí na základní terminologické vymezení některých pojmů a forem vícerychlostní integrace,
přičemž zvláště zdůrazňuje rozdíl mezi vícerychlostními (multi-speed) a vícevrstvými (multi-tier) as-
pekty.  Vzhledem  k  praktickému  zaměření  zprávy,  které  spíše  než  holisticky  popsat  fenomén
vícerychlostní  EU aspiruje  na identifikaci  možných rizik pro ČR,  se dále zpráva zaměřuje na nejvýz -
namnější projev vícerychlostní integrace, kterým se bezesporu jeví vývoj v eurozóně v posledních třech
letech. Proto v další, třetí části analyzuje konkrétní opatření, která byla v rámci eurozóny v posledních
letech přijata, a analyzuje jejich dopad na vytváření či prohlubování vícerychlostní EU. S tím souvisí i
další kapitola, zaměřená na institucionální dopady hlubší integrace eurozóny. V souvislosti s nejasným
postavením ČR v této otázce se dále pokouší o vymezení typologie členských států ve vztahu k této formě
vícerychlostní EU a případové studie zemí, které se nacházejí v podobné situaci jako Česko, přičemž se
zaměřuje především na jejich taktiku při prosazování svých zájmů ve vztahu k EMU. Konečně závěrečná
část zprávy pak stručně shrnuje současné postavení České republiky ve vztahu k eurozóně a pokouší se
identifikovat hlavní doporučení pro politickou reprezentaci a státní správu. 

Struktuře studie odpovídají i zvolené metody výzkumu. První část studie, zaměřená na konceptualizaci
pojmu  vícerychlostní  EU,  se  opírá  především  o  současnou  literaturu  zpracovanou  k  tomuto tématu.
Druhá  část,  analyzující,  jednotlivé  nástroje,  přijaté  ke  konsolidaci  eurozóny,  pak  vychází  ze  studie
primárních pramenů, především příslušných právních norem či soft-law, a ve spojení s první částí pak
analyzuje, jaký dopad mají přijaté normy pro konsolidaci více rychlostí v kontextu eurozóna – zbytek EU.
Třetí část pak vychází primárně ze semi-strukturovaných rozhovorů, realizovaných v rámci projektu.
Volba  respondentů  byla  přizpůsobena  časovým  i  finančním  možnostem  řešení  projektu.  Z  tohoto
hlediska se řešitelé snažili zvolit reprezentativní vzorek respondentů, zastupujících jednak klíčové in-
stituce (Evropská rada, Rada, Evropský parlament, Evropská komise), a v rámci Evropského parlamentu
relevantní frakce (EPP, S&D, ALDE). V případě členských států pak byli voleni respondenti především ze
stálých zastoupení zemí,  na které se zaměřují  vybrané případové studie,  kteří  byli  schopni  řešitelům
poskytnout relevantní důvěrné informace.

 
2. Konceptualizace termínu vícerychlostní EU a její formy

Vágní definice vícerychlostní EU 
Dvourychlostní či vícerychlostní Evropská unie je primárně politický pojem či koncept. Nejčastěji je

chápána ve smyslu odlišného rozsahu práv nebo povinností vyplývajících z členství v EU pro jednotlivé
členské státy a jim podřízené subjekty. Nad rámec odlišností v rozsahu acquis pro jednotlivé státy, které
jsou  při  fungování  EU  všudypřítomné,  vyžaduje  existence  vícerychlostní  Evropské  unie  obvykle  dva
dodatečné prvky.  Prvním je skutečnost,  že odlišnosti  v rozsahu  acquis jsou zde primárně výsledkem
vyjednávací  a  politické  (ne)obratnosti  členských  států,  a  nikoliv  důsledkem  rozdílů  ve  velikosti  a
sociálně-ekonomické  síle  členských  států  (jako  de  facto absence  rybolovného  acquis pro  Českou
republiku v důsledku její geografické polohy a neexistujícího loďstva). Druhým je pak relativní stabilita
skupin států spadajících pod jednotlivé „rychlosti“ integrace v EU. Dodatečným indikátorem formování
vícerychlostní EU by mohla být reflexe „rychlejších“ forem integrace v institucionální struktuře EU. 

Vágnost pojmu vícerychlostní EU zároveň umožňuje zaměřit se na odlišné prvky tohoto fenoménu: 
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· Dynamický prvek vícerychlostní EU: „různou rychlostí ke stejnému cíli“ („problém dvou 
rychlostních pruhů") 

· Vícerychlostní EU směřující k odlišným cílům: vícerychlostní (multi-speed) EU versus vícevrstvá 
(multi-tier/multi-level) EU 

· Statický prvek vícerychlostní EU: část EU se pohybuje, zbytek nikoliv („řešení problému Monnetova 
kola“)

· Vícerychlostní EU uvnitř a vně EU: problém „dálnice a okresky“ či „cesty s mýtným a bez něj“

Unijní zřizovací smlouvy s pojmem vícerychlostní integrace explicitně neoperují, i když unijní právní
rámec poskytuje jak pozitivní vodítka (obsahová, procesní) umožňující zavádět prvky vícerychlostní EU,
tak negativní prvky bránící tuto flexibilitu neomezeně posilovat nebo ji dokonce ve vybraných oblastech
vůbec zavádět. Těmto otázkám se věnuje následující sekce této studie.

Možnosti formování vícerychlostní EU v unijním rámci
Pro ustavení vícerychlostní EU nabízí unijní právní rámec hned několik forem s odlišnou intenzitou,

procesními pravidly i politickými konsekvencemi[1].
Jako  „obvyklý  podezřelý“  se  pochopitelně  nabízí  mechanismus  posílené  spolupráce  zavedený

Amsterdamskou  smlouvou  a  modifikovaný  Smlouvou  z  Nice  i  Lisabonskou  smlouvou.  Mechanismus
posílené spolupráce explicitně umožňuje části  členských států integrovat  se v oblastech, kde k tomu
schází podpora kriticky velké skupiny unijních zemí nutná pro standardní formy spolupráce. I když ke
spuštění posílené spolupráce stačí i menšina unijních zemí, její ostatní podmínky jsou nastaveny dosti
restriktivně – podle čl. 20 Smlouvy o Evropské unii (SEU) musí posílená spolupráce respektovat dosud
vytvořené  acquis, podporovat  cíle EU a posilovat proces integrace a  nesmí být do budoucna uzavřená
vůči neparticipujícím členským zemím  („...tato spolupráce je kdykoli  otevřena všem členským státům v
souladu s článkem 328 Smlouvy o fungování Evropské unie…“). Značně nejasné jsou také detaily povinnosti
zavedení  posílené  spolupráce  až  po  vyčerpání  možnosti  řešení  zahrnující  všechny  unijní  státy
(“....rozhodnutí o povolení posílené spolupráce přijme Rada až jako poslední prostředek, pokud shledá, že
cílů této spolupráce nelze dosáhnout v přiměřené lhůtě Unií jako celkem....”). Právní nejasnosti unijního
rámce pro posílenou spolupráci a zejména výklad požadavku vyčerpání ostatních prostředků se také
staly jádrem – nakonec neúspěšné - žaloby Španělska a Itálie směřující proti novému režimu unijního
patentu (C-274/11 a C-295/11, Španělsko a Itálie vs. Rada, rozsudek Soudního dvora ze dne 16. dubna
2013)[2].  Specifika  potenciální  flexibility  ve  vnější  činnosti  Evropské  unie  pak  zohlednila  možnost
strukturované spolupráce podle čl. 42 odst. 6 a čl. 46 SEU, např. V podobě obousměrnosti (ne)zapojovaní
členských států do strukturované spolupráce (čl.  46 odst.  5  SEU) nebo absencí důrazu na vyčerpání
možností  zapojení všech unijních zemí. Jak bude demonstrováno v následující  kapitole,  mechanismus
posílené spolupráce ani strukturované spolupráce se v praxi cestou k formování čehokoliv podobného
dvou či vícerychlostní EU nestal. 

Jinou  možnou  cestou  k  vícerychlostní  Evropě  jsou  unijní  pravidla,  která  některé  členské  státy
nevpouštějí do významného segmentu evropské integrace, resp. jejich participaci podmiňují splněním
specifických  podmínek  kontrolovaných  zvláštním  procesním  mechanismem.  Dvojicí  nejdůležitějších
příkladů je plná participace na fungování eurozóny a schengenského prostoru.  V obou případech se část
unijních států na fungování eurozóny a schengenské spolupráce plně nepodílí. Neparticipující státy tvoří
dvě formálně oddělené kategorie.  Kromě států s  trvalou výjimkou,  zakotvenou v unijním primárním
právu, existuje v rámci EU i skupina států, u kterých se předpokládá plné zapojení s odstupem několika
let  od  jejich  přistoupení  k  Evropské  unii  (státy  s  dočasnou  výjimkou).  Zapojení  do  eurozóny  a
schengenského prostoru přitom není automatické, stejně jako unijní právo nestanoví pro přistoupení k
oběma projektům ani předběžnou lhůtu. Přestup z periferní do užší formy integrace je přitom v obou
případech podmíněno explicitním rozhodnutím členských států tvořících užší skupinu. Kritéria pro jejich
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rozhodnutí  jsou  sice  unijním  právem  stanovena  (konvergenční  kritéria  pro  eurozónu,  druhý  balík
schengenského  acquis pro  schengenskou  spolupráci),  ale  použité  formulace a  procesní  postupy jsou
natolik  flexibilní,  že  poskytují  plně  zapojeným  státům  výrazný  prostor  pro  politicky  motivované
zablokování plné participace dalších států. Pro oba segmenty evropské integrace je také typické, že i plně
neparticipující  státy  musí  plnit  část  relevantního  acquis (např.  unijní  státy  se  zachovalými  vnitro-
unijními hraničními kontrolami musí respektovat část schengenského  acquis stanovující  tzv.  vízové a
bezvízové třetí země)[3]. 

Dočasnou neúčast na projektu eurozóny a schengenské spolupráci doplňují trvalé výjimky (opt-outs)
některých unijních zemí z obou segmentů integrace, doplněné o výjimky ze soudní a policejní spolupráce
a z povinnosti respektovat Listinu (Chartu) základních práv Evropské unie. Skutečnost, že jde o explicitní
a časově neomezené výjimky, ale nemusí mít na formování vícerychlostní EU nutně silnější dopad než
dočasná neaplikace  acquis eurozóny nebo Schengenu u jiných unijních států.  Zaprvé obsahuje unijní
právo často mechanismy, umožňující státům s vyjednanou výjimkou akceptovat nové sektorové normy
přijímané plně participujícími státy (opt-in systém). Stejně tak neexistují procesní mechanismy (či jejich
aktivace je jen obtížně představitelná), které by přinutily státy s dočasnou výjimkou se připojit k úžeji
spolupracující  skupině,  pokud  k  tomu  ve  státě  s  dočasnou  výjimkou  není  politická  vůle.  V  případě
trvalých výjimek z Listiny základních práv EU je relevance dohodnutých výjimek režimu oslabena jednak
velice ambivalentními formulacemi vyjednaných opt-outs, stejně jako skutečností, že lidskoprávní obsah
Listiny je již převážně obsažen v jiných závazných unijních normách. 

Další cestu k vícerychlostní EU poskytují specifická pravidla pro zacházení s novými unijními členskými
státy,  která  jsou  zakotvena  v  přístupovém  acquis (obvykle  do  aktů  o  přistoupení  a  navazujících
protokolů). I když největší pozornost zde přitahují sektorová přechodná období (např. pro volný pohyb
pracovníků, pro nabývání vybraných druhů nemovitostí nebo pro přímé platby ve Společné zemědělské
politice), pro formování vícerychlostní EU mají větší potenciál specifické sankčně-kontrolní režimy, které
je možné aktivovat zejména v případě závažného neplnění unijních pravidel novými členskými státy v
období několika let po rozšíření. Ve smlouvách upravujících poslední rozšíření (2004, 2007, 2013) tyto
specifické  sankční  režimy  nabyly  podoby  zejm.  specifických  ekonomických  ochranných  doložek
(zaměřených na porušování pravidel vnitřního trhu a souvisejících politik) a ochranných doložek pro
vzájemné  uznávání  (pro  oblast  trestněprávní  spolupráce  a  soudní  spolupráce  v  oblasti  občanského,
obchodního a rodinného práva)[4].  Oba režimy umožňovaly postihnout porušování unijního  acquis v
nových  členských  státech „odstřihnutím“  provinivšího se  unijního nováčka  od  příslušného  segmentu
evropské  integrace,  tj.  sankce  značně  rychlejší  a  radikálnější  než  dle  standardního  mechanismu
využívajícího dozorčí  žalobu  Evropské  komise  před  Soudním dvorem EU.  I  když  byla aktivace obou
sankčních režimů omezena lhůtou tří let od rozšíření, oba mohly - pokud byly aktivovány během prvních
tří let o rozšíření – tuto tříletou lhůtu přesáhnout[5]. Jak bude demonstrováno v následující kapitole,
klauzule  o  přechodných  režimech  se  staly  základem  pro  ustavení  kooperačního  a  verifikačního
mechanismu pro Rumunsko a Bulharsko, monitorujícího a mentorujícího kvalitu soudnictví, efektivitu
protikorupčních opatření a boj proti organizovanému zločinu v obou zemích, který se stal překvapivě
vlivným nástrojem oslabujícím pozici těchto dvou periferních unijních států. 

Cestu  k  vícerychlostní  EU  by  také  mohly  poskytnout  některé  sankční  režimy  předvídané  unijním
právem.  Kromě  řízení  při  nadměrném  rozpočtovém  schodku  a  novější  procedury  při  nadměrných
makroekonomických  nerovnováhách  se  nabízí  zejména  čl.  7  SEU,  umožňující  v  případě  mimořádně
závažného porušování lidských práv (“...že došlo k závažnému a trvajícímu porušení hodnot uvedených v
článku  2  [SEU]  ze  strany  členského  státu”)  radikálně  osekat  provinivšímu  se  státu  řadu  oprávnění
vyplývajících z unijního členství, včetně jeho hlasovacích práv v Radě (“....určitá práva, která pro dotyčný
stát vyplývají z použití Smluv, včetně hlasovacích práv zástupců jeho vlády v Radě, budou pozastavena”) [6].
Režim  řízení  při  nadměrném  rozpočtovém  schodku  (zakotvený  v  primárním  právu  a  rozvedený  v
sekundární legislativě) pak proti provinivším se státům umožňuje zavést řadu postupně se stupňujících
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opatření  dosahujících  až  uložení  nevratné  pokuty.  Zároveň  ale  může  mít  konsekvence  v  jiných
sektorových politikách, např. být základem rozhodnutí o pozastavení transferů z Kohezního fondu pro
stát, který se ve stavu nadměrného rozpočtového schodku nachází. Výše uvedené unijní sankční režimy
jsou koncipovány jako dočasná opatření, která mají být ukončena, když dojde k nápravě (zlepšení fiskální
disciplíny, ukončení systematického porušování lidských práv). Zároveň ale tyto sankční režimy nemají
stanovenou maximální  délku  své existence  a  proto  není  vyloučen ani  scénář,  že  by  v případě jejich
dlouhodobé  aplikace  vůči  skupině  unijních  zemí  mohlo  být  jejich  důsledkem  vytvoření  de  facto
vícerychlostní EU, kde by existovala skupina států pod zvýšeným dohledem (a vystavená riziku aktivace
sankcí) ze strany unijních institucí nebo ostatních členských států. 

Současná ekonomická krize vEU otevřela ještě jednu cestu k  vícerychlostní Evropské unii, a to zvláštní
zacházení se zeměmi, které požádaly EU o finanční pomoc při konsolidaci svých veřejných financí. První
fáze unijní intervence směřovala do unijních států mimo eurozónu (Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko) a
byla relativně solidně zakotvena v unijním primárním (čl. 143 Smlouvy o fungování Evropské unie, dále
SFEU)  i  sekundárním právu (nařízení Rady č.  332/2002).  Počínajíc  rokem 2010 se unijní  intervence
zaměřuje  primárně na členy eurozóny a  opírá se  o mnohem méně  jasné právní  základy (zejména o
extenzivní  interpretaci  čl.  122 SFEU Radou i  Komisí).  Unijní  intervence je  provázena kondicionalitou
unijní pomoci, která má tendenci ignorovat princip přenesených pravomocí dle čl. 4 odst. 1 SEU a nepříliš
důsledně přistupovat  k principu respektování  ústavní  autonomie členských států obsaženém ve čl.  4
odst. 2 SEU  („Unie ctí rovnost členských států před Smlouvami a jejich národní identitu, která spočívá v
jejich základních politických a ústavních systémech….“). Pokud by se z unijní finanční intervence a s ní
spojené kondicionality stal stálý fenomén evropské integrace, byl by to pro vytváření vícerychlostní EU
pravděpodobně ještě silnější  podnět než sankční režimy podle Paktu stability  a růstu, zmíněné výše.
Potenciál členského státu, jehož ekonomika by byla dlouhodobě závislá na financování z  unijních nebo
kvazi-unijních zdrojů, prosadit na unijní úrovni své sektorové zájmy (např. do podoby unijní legislativy)
nebo vynucovat respektování obecných principů unijního práva, by se totiž radikálně snížil ve srovnání
se státy dodatečné unijní kondicionalitě nepodléhajícími[7]. 

Možnosti formování vícerychlostní EU mimo unijní rámec
Protože je  Evropská unie organizací  s  pouze omezenými pravomocemi –  a dokonce ani  potenciálu

svých pravomocí dle zřizovacích smluv v praxi plně nevyužívá – může se část členských států dohodnout
na dodatečné spolupráci mimo unijní rámec. I když bude tato spolupráce formálně oddělena od integrace
v rámci EU, může mít na fungování Unie vliv a podporovat vytváření integračního jádra a periferie v jejím
rámci. Ke spolupráci mimo unijní rámec s potenciálem přispět k formování vícerychlostní EU může dojít
zejména  následujícími  (procesními)  způsoby:  a)  zvláštní  mezinárodní  smlouvou  uzavřenou  několika
členskými státy mezi sebou, b) členstvím několika unijních zemí v mezinárodní organizaci, jejíž aktivity
se mohou překrývat s aktivitami EU nebo c) ustavením zvláštního vztahu skupiny unijních zemí vůči
třetímu státu nebo skupině států, typicky založeným mezinárodní smlouvou. 

Unijní  právo  spolupráci  části  členských  států  mimo  EU  explicitně  nezakazuje,  klade  jí  ale  několik
omezení. Větší volnost spolupracovat budou mít členské státy, pokud k již existujícímu unijnímu acquis
hodlají nějakou formu spolupráce přidat. Problémy by zde nastaly pravděpodobně jen tehdy, kdyby se
dohodnutá dodatečná spolupráce týkala oblastí výlučných unijních pravomocí. Komplikovanější vztah k
unijnímu právu by měla dohoda části členských zemí o vzájemné neaplikaci některých práv vyplývajících
z unijního členství tam, kde unijní právo poskytuje národním exekutivám k takovému kroku prostor.
Takový „pakt o vzájemné toleranci“ (např. k nevymáhání unijních pravidel) by se pravděpodobně dostal
do rozporu se zásadou loajální spolupráce, podle které členské státy „učiní veškerá vhodná obecná nebo
zvláštní opatření k plnění závazků, které vyplývají ze Smluv nebo z aktů orgánů Unie“ , stejně jako se „zdrží
všech opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů Unie.“ Stejně tak by pravděpodobně na limity unijního
práva narazila dohoda o ustavení  zvláštního režimu pro řešení vzájemných sporů s unijním (byť jen
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částečným) prvkem, a to kvůli čl. 344 SFEU, podle kterého se členské státy zavázaly, že „spory o výklad
nebo provádění Smluv nebudou řešit jinak, než jak stanoví Smlouvy”, a který není jen mrtvým ustanovením
zřizovacích smluv,  ale stal  se  již  základem pro  dozorčí  žalobu Komise proti  členskému státu (kauza
„MOX“, Komise vs. Irská republika).[8]

Praxe vícerychlostní Evropské unie v současnosti
Mechanismus posílené spolupráce předvídané zřizovacími smlouvami byl po dlouhou dobu mrtvým

ustanovením  unijního  práva.  Pravděpodobně  nejdůležitější  roli  sehrál  při  vyjednávání  rámcového
rozhodnutí  o  evropském  zatýkacím  rozkazu,[9]  přijatého  podle  před-lisabonských  pravidel
jednomyslným rozhodnutím Rady EU, kde hrozba ustavení mechanismu tzv. eurozatykače pomocí užší
spolupráce bez účasti  Itálie přiměla italské vyjednavače akceptovat ambicióznější  podobu rámcového
rozhodnutí,  než  původně byli  ochotni  přijmout.  Po  mnoho následujících let  pak posílená spolupráce
nebyla  aktivována.  K oživení  mechanismu posílené spolupráce došlo  až v  posledních letech,  kde byl
využit při unijní regulaci rozvodového práva[10] a při ustavení unijního patentu.[11] Využití posílené
spolupráce se také očekává při vytvoření unijního režimu zdanění finančních transakcí. Význam praxe
posílené  spolupráce  pro  vytváření  vícerychlostní  EU  je  omezen  skutečností,  že  při  jednotlivých
příkladech jeho aplikace nelze nalézt jednotnou skupinu participujících zemí - např. Velká Británie nebo
Česká  republika  se  neúčastní  regulace  rozvodového  práva,  ale  participuje  na  evropském  patentu.  U
„rozvodové“  posílené  spolupráce  oponuje  unijní  regulaci  relativně  široká  skupina  států,  zatímco  u
unijního patentu pouze několik zemí se specifickými námitkami (Itálie, Španělsko). Rovněž není splněna
podmínka relativní trvalosti celého procesu - již došlo k zapojení států původně na posílené spolupráci
neparticipujících.

Praxe dočasných výjimek z plné participace na fungování eurozóny zažila zejména po rozšíření EU v
roce 2004 relativně hladký přesun řady nových členských států z pozice zemí s dočasnou výjimkou k
plnému členství v eurozóně (Slovinsko, Kypr, Malta, Slovensko, Estonsko), které ale provázel rigidnější
výklad konvergenčních kritérií, což se nejjasněji projevilo v květnu 2006, kdy byly litevské aspirace na
vstup do eurozóny zablokovány či minimálně zpomaleny kvůli zcela minimálnímu překročení inflačního
kritéria (2.63% namísto povoleného 2,6%).[12] V praxi také nebyla zpochybněna de facto autonomie
neparticipujících států do eurozóny nevstoupit, dokud se k tomu neodhodlají domácí ústavně-politické
struktury příslušné země (to ilustruje například případ Švédska). 

Větší kontroverze vyvolaly institucionální aspekty eurozóny. Na straně nových členských států s dočas-
nou výjimkou zejména po vypuknutí ekonomické krize v roce 2008 narůstala obava, aby se unijní struk -
tury zformované pro účely řízení eurozóny, do kterých mají přístup pouze unijní státy používající euro,
nestaly také platformou pro vyjednávání pravidel pro ty segmenty evropské integrace, do kterých by
měly být zapojeny všechny unijní země. Obavy z role summitů hlav států a premiérů států eurozóny vy-
jadřovalo  také  české  předsednictví  v  roce  2009.  Odrazily  se  rovněž  v  pozdějších  požadavcích  na
načasování obou událostí  a na existenci komunikačního kanálu mezi summitem eurozóny a obecným
summitem EU (kterou měl plnit van Rompuy předsedající  oběma formacím). S obavami z informační
izolace unijních států nepoužívajících euro byl ostatně schopen pracovat také fiskální kompakt,  který
těmto zemím, pokud ke smlouvě přistoupí, garantuje přístup alespoň na jeden summit eurozóny ročně.
Podrobněji se pak institucionálním aspektům současného vývoje v eurozóně věnují následující kapitoly
této studie.

Dramatický  vývoj  měly  také dočasné  výjimky  z  participace  na  plném  fungování  schengenské  spo-
lupráce. Již rozšíření schengenského prostoru o devět členských států střední a východní Evropy v roce
2007 provázela ostrá politická debata, ve které unijní nováčci kritizovali staré členské státy, že instru-
mentalizují  technické  potíže  se  spouštěním  nové  generace  Schengenského  informačního  systému  k
politicky motivovanému odkládání ukončení kontrol na hranicích s novými členskými zeměmi. Aspirace
Rumunska  a  Bulharska na  plné  členství  v  schengenském  prostoru  o  pár  let  později  pak opakovaně
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ukončilo veto části starých schengenských zemí (původně Francie a SRN, později Nizozemska; vetem
hrozilo i  Finsko),  které argumentovaly špatnou situací  v  oblasti  soudnictví,  korupce a boje  proti  or-
ganizovanému  zločinu  v  těchto  dvou  balkánských  zemích.  Tato  pochybení  deklaroval  (již  výše
zmiňovaný) kooperační a verifikační mechanismus (KVM), ustavený pro obě země krátce před jejich vs -
tupem do EU. I když KVM se schengenskou spoluprací formálně nesouvisí a Evropská komise opakovaně
deklarovala, že Rumunsko i Bulharsko splňují požadavky „technického“ schengenského  acquis,  v praxi
KVM rozšíření schengenského prostoru zablokoval a v současnosti neexistují silnější náznaky politické
vůle tento stav změnit. 

Naopak případ Kypru demonstroval  autonomii  unijní  země do schengenského systému nevstoupit,
pokud její elity vstup považují za příliš politicky nákladný. Kyperská vláda, která fakticky nekontroluje
sever ostrova, by mohla splnit požadavky schengenského  acquis, kdyby na tzv. zelené linii, rozdělující
ostrov,  zavedla  režim  kontroly  osob  odpovídající  kontrolám  na  vnějších  hranících  schengenského
prostoru. K této situaci – bez ohledu na kyperské závazky obsažené v přístupovém acquis - má současný
režim na zelené linii velice daleko a dle hodnocení Evropské komise zde existuje „systematická trasa pro
nelegální migraci.“[13] K tomuto stavu přispěla i politicky motivovaná neochota kyperské vlády zavádět
zde kontrolní režim, který by se podobal režimu na státní hranici, a tím symbolicky podkopávat formální
jednotu ostrova. Praktické i symbolické náklady plnění schengenského  acquis tak z pohledu kyperské
vlády  převážily  nad  výhodami  plného  schengenského  členství,  přičemž  zbytek  Evropské  unie  toto
rozhodnutí respektoval. 

Schengenská  spolupráce  se  stala  zároveň  nejznámějším  příkladem  začlenění  spolupráce  původně
realizované pouze částí unijních států mimo zřizovací smlouvy do institucionálního a právního systému
Evropské unie, a to včetně problémů s tím spojených. Původní dvě schengenské smlouvy byly uzavřeny
jen částí členů EU resp. ES a na jádro evropské integrace odkazovaly jen velice volně.[14] Do unijního
rámce  byly  schengenské  smlouvy  (a  z  nich  vyplývající  schengenské  acquis)  inkorporovány  až
Amsterdamskou smlouvou. Tento krok si vynutil dojednání specifického zacházení s trojicí unijních zemí
(Spojené království, Irsko, Dánsko), které měly vůči plnému začlenění schengenské spolupráce do rámce
Evropské unie námitky.  Obdobný vývoj prodělala Prümská dohoda, která byla v  roce 2005 původně
uzavřena pouze částí  unijních států (Belgie,  Francie,  Lucembursko,  Německo,  Nizozemsko, Rakousko,
Španělsko) mimo unijní rámec (a se zvláštním ratifikačním režimem), aby byla později část její agendy
inkorporována  do  unijního  acquis prostřednictvím  rozhodnutí  Rady  z  roku  2008.[15]  Na  rozdíl  od
schengenských smluv ale Prümská dohoda i po tomto rozhodnutí pokračuje v existenci jako samostatný
právní dokument zavazující  v roce 2013 celkem 14 z 28 unijních zemí (Česká republika na Prümské
dohodě neparticipuje). 

Poslední  velkou  vlnu  iniciativ  s  potenciálem  přispět  k  formování  vícerychlostní  EU  přinesla  krize
eurozóny  a  krátkodobá  i  dlouhodobá  reakce  na  tuto  krizi.  Krátkodobá  reakce  se  soustředila  na
poskytnutí finanční pomoci státům eurozóny, jejichž veřejné finance se (přímo nebo nepřímo, např. kvůli
nutnosti sanovat bankovní sektor nebo kvůli závazkům regionů) bezprostředně nebo ve střednědobém
výhledu  dostaly  do  problémů  s  plněním  svých  závazků.  Součástí  této  pomoci  byla  v  Evropské  unii
nevídaná kondicionalita pomoci,  které se musely přijímající  státy podřídit.  Z institucionálně-právního
hlediska  se  tato  krátkodobá  reakce  vyznačovala  značně  neortodoxním  výkladem  unijního  práva,
institucionální  improvizací,  vysokou  politizací  obsahu  unijní  intervence  a  využíváním  kombinace
nástrojů uvnitř a vně unijního rámce. Do části unijní finanční intervence byly někdy zapojeny všechny
unijní  státy  (EFSM);  jiných  forem  pomoci  se  účastnily  jen  státy  eurozóny  (EFSF)  a  někdy  došlo  k
vytvoření  ad hoc „koalice ochotných“ (či „koalice zoufalých“) pro pomoc konkrétnímu státu (v irském
případě tak intervenoval nejen celounijní EFSM a „eurozónový“ EFSF, ale také Velká Británie). Zvláštní
formu koordinovaného a provázaného balíku bilaterálních půjček měla také první finanční pomoc Řecku,
Greek Loan Facility)[16].

Krátkodobá unijní reakce na krizi dala vzniknout skupině unijních států, které podléhají zvýšenému
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dohledu unijních či kvaziunijních institucí (jako „trojky“ složené ze zástupců Evropské komise, Evropské
centrální  banky  a  Mezinárodního  měnového  fondu).  Nerespektování  podmínek  finanční  pomoci  na
straně  přijímajícího  státu  sice  nepovede  k  formálním  sankcím  podle  unijního  práva,  ale  může  být
podnětem k rozhodnutí  institucí  poskytujících  finanční  pomoc svou  intervenci  ukončit.  Vágní  právní
rámec pomoci  také vede k vysoké politizaci  celého procesu  a  omezení  jeho předvídatelnosti,  včetně
předvídatelnosti hranic kondicionality pomoci. Jak bylo vidět na příkladu Itálie, součástí kondicionality
pomoci se může stát také dostatečně důvěryhodná a vstřícná exekutiva přijímajícího státu, což je opět
kritérium vyznačující se mimořádnou pružností. Kromě posílení reálné kontroly unijních a kvaziunijních
struktur  nad  rozhodováním  státu  přijímajícího  pomoc  o  svých  socio-ekonomických  prioritách  může
krátkodobá  unijní  reakce  mít  i  bezprostřednější  dopad  na  rozsah  práv  příslušné  země  garantovaná
unijním  členstvím.  Jak  bylo  zmíněno  některými  komentáři  kyperské  krize  v  roce  2013,  důsledkem
opatření omezujících mobilitu kapitálu mezi Kyprem a zbytkem EU/eurozóny došlo de facto k vytvoření
specifického „kyperského eura“ s nižší tržní hodnotou než mělo euro používané ve zbytku eurozóny[17]. 

Bezprostřední krize veřejných financí některých států eurozóny přispěla také k reformě nástrojů, které
by obdobným krizím měly předcházet. Tato dlouhodobá, primárně na prevenci zaměřená, unijní či kvazi-
unijní reakce zahrnovala zejména reformu Paktu stability a růstu (včetně jeho doplnění o proceduru při
nadměrných makroekonomických nerovnováhách) a tzv. „six-pack“[18] složeným z pěti nařízení a jedné
směrnice.[19] Z perspektivy vícerychlostní EU je pro „six-pack“ typické kopírování rozlišování mezi členy
a  nečleny  jako u  obecné  regulace  eurozóny.  Část  pravidel  „six-packu“  je  sice  závazná  i  pro  nečleny
eurozóny,  ale  jádro  posíleného  sankčního  režimu  je  zaměřeno  na  její  plné  členy.  K  překlopení  do
přísnějšího sankčního režimu pak může dojít v důsledku vstupu dotčeného státu do eurozóny, tedy v
důsledku procedur „six-packem“ přímo neovlivněných. Pro vznik vícerychlostní EU má tedy „six-pack“
(podobně jako „evropský semestr“) neutrální vliv. 

Jiné prvky dlouhodobé unijní či kvazi-unijní reakce nicméně již takto neutrální dopad neměly. Do něk -
terých z nich se zapojila jen část unijních zemí - někdy šlo jen o státy eurozóny, v jiných případech se do
spolupráce zapojila širší skupina členů EU. Prvním příkladem byl Evropský stabilizační mechanismus
(ESM) coby dlouhodobý a solidněji právně zakotvený nástroj pro finanční intervenci do unijních států s
problémy se stavem svých veřejných financí, který ustavili (na základě specifické mezinárodní dohody
opřené o čl. 136 odst. 3 SFEU) pouze členové eurozóny. Druhým příkladem, který ale nezahrnuje všechny
unijní země, se stal (z pozdějšího úhlu pohledu relativně nedůležitý) Pakt pro euro plus se 23 parti -
cipujícími státy (bez účasti Velké Británie, Švédska, České republiky a Maďarska) a zejména pak Smlouva
o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (TSCG), označovaná obvykle jako tzv. fiskál-
ní kompakt, příp. rozpočtový pakt, s 25 signatáři (EU27 bez Velké Británie a České republiky). Zejména
fiskální kompakt je  z hlediska vícerychlostní  EU značně komplexní dokument s několika kategoriemi
(ne)členství. Fiskální kompakt je otevřený k podpisu všem unijním státům, nejen členům eurozóny, ale
signatáři  mimo eurozónu se  stejně dle této  smlouvy dočkají  odlišného zacházení.  Například finanční
sankce jim uložené Soudním dvorem za nerespektování formálních požadavků paktu (jako je začlenění
jeho  pravidel  do  vnitrostátních  dokumentů  ústavního  či  obdobného  charakteru)  se  stanou  příjmem
obecného rozpočtu EU, a nikoliv příjmem ESM jako v případě sankcí uložených členům eurozóny. Roz-
počtový pakt pak má i potenciál přenášet prvky diferenciace mimo svůj regulační záběr, zejména díky
klauzulím podmiňujícím finanční  pomoc z ESM ratifikací  paktu,  garancí omezeného přístupu nečlenů
eurozóny, kteří pakt ratifikovali, na summity eurozóny nebo (dosti nejasně formulovaným) požadavkem
na koordinaci hlasování signatářů paktu při rozhodování o sankcích podle Paktu stability a růstu. 

Pro formování vícerychlostní EU pak má pochopitelně obrovský potenciál také letošní projev britského
premiéra Davida Camerona,  ve  kterém oznámil  svůj  politický záměr renegociovat  intenzitu  zapojení
Velké Británie do evropského integračního procesu. Tato Cameronova iniciativa nicméně dosud postrádá
konkrétní formální následky a není předmětem zkoumání v rámci této výzkumné zprávy. 
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Předběžné shrnutí současného unijního rámce a praxe vícerychlostní EU 
· Současný  rámec  evropské  integrace  s  možností  vícerychlostní  EU  nepočítá  jako  s  preferovanou

variantou  svého  vývoje,  ale  neblokuje  ji.  Restriktivní  pravidla  pro  posílenou  spolupráci,  explicitně
existující od Amsterdamské smlouvy, pravděpodobně zamezují, aby k ustavení vícerychlostní EU došlo
pomocí tohoto mechanismu. Cestu k  vícerychlostní EU nicméně umožňuje jednak flexibilitě vstřícný
výklad dlouhodobých výjimek (opt-outs) z důležitých segmentů evropské integrace pro část  unijních
zemí  a  zejména  pak  omezenost  unijních  pravomocí,  která  části  unijních  zemí  poskytuje  prostor
dohodnout  se  o  nových  segmentech  integrace  mimo  unijní  rámec.  Volnost  těchto  „nástaveb“  sice
teoreticky omezuje princip loajální spolupráce, jeho výklad je ale v současnosti stále nejasný. 
· V praxi unijních a kvazi-unijních iniciativ s potenciálem k formování vícerychlostní EU se jen velice

omezeně využilo „rychlejších pruhů“, umožněných mechanismem posílené spolupráce. Oblíbenějším byla
praxe dočasně umožnit neochotným členským státům pomalejší jízdu (opt-outs), někdy v kombinaci s
povinným  „testovacím  obdobím“  s  povinnou  jízdou  v  pomalejším  pruhu  (eurozóna,  schengenská
spolupráce).
· Rovněž populární byla „jízda“ mimo unijní integrační dálnici po cestách s individuálně dojednanými

pravidly  (původní  Schengen,  Prüm).  Krize  eurozóny  v  tomto  trendu  pokračovala  (EFSF,  fiskální
kompakt),  včetně  adhocismu  týkajícího  se  pravidel  pro  mimounijní   integrační  komunikace.  Silný
potenciál má také praxe posílené kontroly nad částí unijních států (systém „tresných bodů“ či dokonce
„odebrání povolení  k řízení  vozidla“),  která v současnosti  probíhá ve velice nejasném a průběžně se
vyvíjejícím režimu. Pokud by tento fenomén nabyl trvalé podoby, stal by se velice silným základem pro
vznik vícerychlostní EU.

3. Nové nástroje přijaté v reakci na vývoj v eurozóně a jejich potenciál 
pro vytváření vícerychlostní Evropy

Tato kapitola studie popisuje opatření na úrovni Evropské unie a eurozóny, která byla přijata od vy-
puknutí světové finanční a hospodářské krize v roce 2008 až do současnosti. Analyzuje především, do
jaké míry se tato opatření týkají pouze členských zemí eurozóny, jestli dávají prostor pro zapojení ostat-
ních členských zemí EU a případně jaká rozdílná práva a povinnosti z nich plynou pro členy a nečleny
eurozóny. Cílem analýzy je zjistit,  zda tato opatření a rozdílné zapojení členských versus nečlenských
zemí EMU staví mezi tyto skupiny určitou zeď a zda vedou k posílení dvourychlostní, respektive dvo -
júrovňové EU. Kapitola neopomíjí ani institucionální otázky, a to zejména zapojení stávajících institucí
EU do opatření určených jenom pro členy eurozóny a případné vytváření institucí nových.

Světová finanční a hospodářská krize, která propukla v roce 2008, měla zásadní vliv na ekonomiku
zemí Evropské unie. Hospodářský pokles, zvyšující se deficity veřejných rozpočtů a ztráta důvěry trhů
vedly ke vzniku krize dluhové. Tato naplno odhalila strukturální slabosti některých zemí Evropské unie,
jakými jsou neudržitelně vysoká úroveň vládních výdajů a veřejného dluhu, nereformované sektory eko-
nomiky a z nich plynoucí ztráta konkurenceschopnosti.  Krize, která v mnohem větší míře dolehla ze-
jména na ekonomiky periferních zemí eurozóny, zároveň odkryla systémové nedostatky jejího nastavení
a fungování. 

V reakci  na krizi  přijala  Evropská unie,  její  instituce  a členské země celou řadu opatření,  jež měla
přinést okamžité uklidnění situace, záchranu některých zemí a potažmo eura samotného. Rovněž byla
přijata opatření na obnovení finanční stability eurozóny, zlepšení jejího fungování a posílení koordinace
hospodářských politik členských zemí EU. 

Přijatá opatření je možno rozdělit do několika kategorií. V první řadě je to aktivace záchranných mech-
anismů na pomoc Maďarsku, Lotyšsku a Rumunsku a vytvoření  záchranných mechanismů na pomoc
Řecku, Irsku, Portugalsku,  Španělsku a nejnověji  také Kypru.  V druhé řadě jsou to opatření,  jež mají
odstranit systémové nedostatky EMU a vylepšit fungování eurozóny (potažmo EU) jako takové. Tyto je
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pak možné dělit na opatření přijata v rámci existujícího právního a institucionálního rámce EU a opatření
stojící mimo něj. Některá opatření pak mají podobu nové legislativy (tzv. six-pack, two-pack), jiná mají
formu  nelegislativních  opatření  (Pakt  pro  euro  plus)  nebo  rozhodnutí  (např.  poskytnutí  pomoci
Lotyšsku).

Záchranná opatření

Finanční pomoc platebním bilancím členských zemí EU
První z evropských zemí, která naplno pocítila důsledky rodící se světové finanční krize, byl v polovině

roku  2008  Island.  Vzápětí  jej  následovaly  také  první  země  Evropské  unie  –  Maďarsko  a  Lotyšsko.
Evropská legislativa již před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost umožňovala poskytnutí finanční
pomoci nečlenským zemím eurozóny[20],  jež se ocitnou v problémech s platební bilancí.  Článek 119
Smlouvy  o  založení  Evropského  společenství  (po  vstupu  Lisabonské  smlouvy  v  platnost  článek  143
SFEU)  obsahoval  ustanovení  umožňující  poskytnutí  pomoci  zemím  EU,  jejichž  měnou  není  euro:
„Nastanou-li  nebo  hrozí-li  vážně  členskému  státu  obtíže  s  jeho  platební  bilancí  vyplývající  z  celkové
nerovnováhy jeho platební bilance nebo z typu měny, kterou má k dispozici, a mohou-li tyto obtíže zejména
ohrozit fungování společného trhu nebo postupné uskutečňování společné obchodní politiky”. Ustanovení
doporučuje  určité  formy  pomoci,  mezi  které  patří  i  poskytnutí  omezených  úvěrů  jinými  členskými
zeměmi  EU,  ale  zároveň  Radě  dává  prostor  pro  poskytnutí  jakékoli  potřebné  pomoci.  Konkrétní
mechanismus  poskytnutí  pomoci  ze  strany  EU  pak  definovalo  nařízení  Rady  332/2002[21].  Toto
nařízení stanovilo maximální objem prostředků určených na finanční pomoc platebním bilancím na 12
miliard EUR.  V důsledku finanční  krize a nutnosti  poskytnutí  pomoci  některým členským zemím byl
disponibilní  objem  pomoci  rozhodnutím  Rady  již  dvakrát  navýšen  –  v  prosinci  2008 na  25  miliard
EUR[22] a v květnu 2009 na 50 miliard EUR[23]. 

Z tohoto programu finanční pomoci EU čerpaly v důsledku krize prostředky tři země Evropské unie:
Maďarsko (5,5 mld. EUR), Lotyšsko[24] (2,9 mld. EUR) a Rumunsko[25] (5 mld. EUR). Úvěry z tohoto
programu  byly členským zemím poskytnuty  v  úzké  spolupráci  s  Mezinárodním měnovým  fondem a
Světovou bankou, které poskytly dodatečné finanční prostředky. O jejich uvolnění rozhodovala Rada na
návrh Evropské komise kvalifikovanou většinou. Všechny tři země již ukončily čerpání půjček a nachází
se ve fázi jejich postupného splácení. 

Vzhledem k tomu,  že tato pomoc je v zásadě otevřena pouze nečlenským zemí eurozóny,  je
možno tvrdit, že staví nečlenské země do výhodnějšího postavení (obdobná pomoc je vůči členům
eurozóny zakázána). Evropská unie ovšem na vývoj v některých zemích eurozóny reagovala vyt-
vořením dalších mechanismů, které tento faktický rozdíl odstranily (viz dále – EFSM). 

Bilaterální úvěry zemí eurozóny Řecku (Greek Loan Facility)
Společně se zhoršujícími se důsledky světové finanční a ekonomické krize, která naplno dolehla také na

první zemi eurozóny – Řecko – byla tato nucena reagovat poskytnutím pomoci této zemi. Stávající legis-
lativa Evropské unie však neumožňovala poskytnutí finanční pomoci členským zemím eurozóny, a proto
se ostatní země EMU rozhodly Řecku poskytnout pomoc na základě bilaterálních úvěrů poskytnutých
mimo  rámec  EU.  Zelené  světlo  tomuto  postupu  dal  již  summit  eurozóny  (setkání  hlav  států  a  vlád
členských zemí eurozóny konaný na okraj Evropské rady) 10. března 2010. Definitivně pak bylo poskyt -
nutí úvěrů schváleno Euroskupinou 2. května 2010. 

Poskytnutí  finanční  pomoci  proběhlo  na  základě  mezinárodní  smlouvy  uzavřené  mezi  členskými
zeměmi  eurozóny  a  Řeckem  o  poskytnutí  bilaterálních  úvěrů  dne  8.  května  2010[26].  Euroskupina
požádala Evropskou komisi o zapojení se do programu pomoci Řecku. Zapojení Komise bylo schváleno
zástupci  členských  zemí  5.  května  2010.  Mezi  úkoly,  které  byly  Komisi  svěřeny  patřilo  mimo  jiné
„poskytování  podpory  jménem  a  pod  vedením  členských  států  eurozóny,  vyjednání  a  podpis  úvěrové
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smlouvy s Řeckem, otevření účtu u ECB na jméno půjčovatelů a používání tohoto účtu k provádění všech
plateb jménem půjčovatelů a od vypůjčitele, koordinace procesu uvolňování prostředků, některé výpočty,
rozdělení plateb mezi půjčovateli a podávání informací týkajících se porušení úvěrové smlouvy či žádostí o
zproštění povinnosti nebo o změny této smlouvy”.[27]

Země eurozóny by vytvořením Greek Loan Facility přímo porušily ustanovení článku 125 SFEU, který
poskytnutí  bilaterálních  úvěrů  zakazuje.  Z  tohoto  důvodu  bylo  Greek  Loan  Facility  vytvořeno  mimo
unijní rámec. To ovšem nebránilo zapojení unijních institucí (Evropské komise a ECB) do poskytování
pomoci. 

Evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM)
Souběžně s  diskuzemi  o  pomoci  Řecku  začala  debata  o  vytvoření  dočasného mechanismu,  jenž  by

podobným způsobem jako pomoc platebním bilancím nečlenských států eurozóny umožňoval poskytnutí
úvěru  i  jejím  členům.  Na  základě  rozhodnutí  Rady  byly  vytvořeny  dva  mechanismy  umožňující
poskytování takovéto pomoci: Evropský mechanismus finanční stabilizace (EFSM) a Evropský nástroj
finanční stability (EFSF).

Jako  právní  základ  pro  vytvoření  EFSM  posloužil  článek  122  odst.  2  SFEU[28],  který  umožňuje
poskytnutí  finanční  pomoci  všem  členským  zemím  zejména  v  případě  přírodních  katastrof  nebo
„mimořádných událostí, které nemohou ovlivnit“ (tzv. klauzule solidarity). Na základě tohoto ustanovení
přijala  Rada  10.  května  2010  nařízení  č.  407/2010  o  zavedení  evropského  mechanismu  finanční
stabilizace[29].  Rada  v  textu  nařízení[30] zdůvodnila  vytvoření  mechanismu  „bezprecedentní
celosvětovou finanční krizí“, jež způsobila zmiňované mimořádné události neovlivnitelné členskou zemí.
Cílem Rady bylo v podstatě okopírovat stávající (a fungující) mechanismus pomoci nečlenským zemím
eurozóny a aplikovat jej na její  členy. Rada zároveň stanovila maximální kapacitu mechanismu na 60
miliard EUR a požádala Evropskou komisi o vyhodnocení nutnosti jeho existence po uplynutí 6 měsíců
od jeho vzniku. Nařízení samotné nestanovuje přímo, že pomoc z EFSM by bylo možné poskytnout pouze
členské zemi eurozóny, odvolává se však na existenci stávajícího mechanismu finanční pomoci platebním
bilancím členských zemí. Tímto de facto odkazuje nečlenské země na jeho využití. Z EFSM byla prozatím
schválena pomoc Irsku (22,5 mld. EUR) v prosinci 2010 a Portugalsku (26 mld. EUR) v květnu 2011.

Původním záměrem omezení možnosti EU poskytnout členským zemím eurozóny finanční pomoc ve
formě úvěrů byla eliminace možného rizika morálního hazardu. Země, jež dlouhodobě splňují kritéria
Paktu stability a růstu, zejména pak mají rozpočtový deficit nižší než 3 procenta HDP a celkovou úroveň
zadlužení do 60 procent HDP, by se ani neměly dostat do problémů se získáváním finančních prostředků
standardním způsobem. Zároveň se  předpokládalo,  že společná měna dostatečným způsobem chrání
jednotlivé země před velkými nerovnováhami v platební  bilanci  – zejména odstraněním rizika  náhlé
devalvace měny.  Příklad Irska,  které však dlouhodobě podmínky Paktu plnilo a celková úroveň jeho
zadlužení byla velice nízká (před vypuknutím krize v roce 2005 pouze 25,1 procenta HDP) však ukázal,
že  v  případě kombinace různých důvodů  (prasknutí  realitní  bubliny,  externí  faktory  jako  panika na
finančních trzích, přebujelý bankovní sektor závislý na operacích se zahraničím atd.) a následné nutnosti
záchrany bankovního sektoru nedokáže malá ekonomika typu Irska takovou situaci zvládnout sama. 

Celkem paradoxně tedy rozhodnutí o vytvoření EFSM směrovalo k odstranění bariéry, která ležela mezi
členskými  a  nečlenskými  zeměmi  eurozóny  vyplývající  z  nemožnosti  poskytnout  finanční  pomoc  jejím
členům. Nastavení mechanismů a podmínek poskytnutí pomoci ze strany EFSM v podstatě jen kopírovalo
podmínky dané již existujícím mechanismem finanční pomoci platebním bilancím členských zemí EU. Dá se
tedy říci,  že vytvoření  mechanismu EFSM má v konečném důsledku na formování dvourychlostní
Evropy  neutrální  dopad.  Zároveň  vytvoření  tohoto  mechanismu  plně  respektovalo  právní  i
institucionální  rámec  EU:  byly  do  něj  zapojeny  všechny  instituce  ve  formátu  EU-27,  přičemž
poskytnutí úvěru bylo garantováno rozpočtem EU jako kolaterálem. 
Evropský nástroj finanční stability (EFSF)
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Rozhodnutí o zřízení EFSF bylo přijato v jednom balíčku s rozhodnutími o bilaterálních půjčkách Řecku
a rozhodnutím o zřízení EFSM. Na rozdíl od EFSM se podobně jako v případě bilaterálních půjček Řecku
tento nástroj pohybuje mimo právního rámce EU (ze stejného důvodu jako u Greek Loan Facility, tj. zákaz
tzv. bail-out zakotvený v článku 125 SFEU). EFSF má formu  společnosti registrované v Lucembursku,
jejímiž  společníky  (upisovateli  kapitálu)  jsou  členské  země  eurozóny.  Prostřednictvím  mezinárodní
smlouvy[31] uzavřené mezi členskými zeměmi eurozóny a EFSF se tyto země zavázaly poskytnout EFSF
garance  ve  výši  780  miliard  EUR,  což  umožňuje  EFSF  vydávat  dluhopisy  zaručené  členskými  státy
eurozóny až do výše 440 miliard EUR. Mandát EFSF k poskytování úvěru a vydávání nových dluhopisů
skončil 30. června 2013. Od této doby EFSF pouze spravuje již poskytnuté půjčky. Smlouva samotná dává
Evropské komisi významnou roli při činnosti EFSF, spočívající zejména ve vyjednávání tzv. memoranda o
porozumění, na základě kterého je úvěr dotčené zemi poskytnut. Komise je také zastoupena ve správní
radě  EFSF  a  poskytuje  mu  podporu.  Spolu  s  Evropskou  centrální  bankou  (ECB)  a  Mezinárodním
měnovým fondem je součástí  tzv.  trojky,  která kontroluje dodržování  podmínek finanční  pomoci.  Na
rozdíl od EFSM smlouva vysloveně stanoví, že pomoc je určena pouze pro členské země eurozóny a o
poskytnutí pomoci na rozdíl od EFSM nerozhoduje Rada EU, ale pouze zástupci členských zemí
eurozóny (tzv. Euroskupina).

Vytvoření EFSF tedy dále přispívá k vytvoření vícerychlostní resp. vícevrstvé EU v tom smyslu, že:
a) vytváří instituci, která může zásadním způsobem ingerovat do politiky EMU poskytnutím úvěrů
zemím v potížích s financováním dluhu, jejímiž zřizovateli jsou pouze země eurozóny
b) dává  přístup  k  tomuto  druhu  financování  pouze  skupině  členských  zemí,  konkrétně  členům
eurozóny
c) o poskytnutí pomoci nerozhoduje orgán EU (Rada), nýbrž orgán eurozóny (Euroskupina) 
Ovšem z hlediska toho, že se jedná o mechanismus dočasný, je jeho dopad na formování vícerychlostní či
vícevrstvé EU neutrální. 

Evropský mechanizmus stability (ESM)
Již záhy po vzniku EFSM a EFSF začaly diskuze o jejich nahrazení permanentním systém pomoci zemím

eurozóny. Evropská rada již v říjnu 2010 rozhodla o nutnosti vytvoření stálého mechanismu pro zajištění
finanční stability EU jako celku a o změně Smlouvy o fungování Evropské unie, která existenci takového
mechanizmu umožní. Nutnost změny vyplynula zejména z vyloučení možnosti bail-out členských zemí
EU  v  článku  125  SFEU.  Tato  změna  byla  přijata  postupem  předjímaným  ve  čl.  48  odstavec  6  SEU
(zjednodušený postup přijímaní smluvních změn) v březnu 2011[32]. Samotná Smlouva o vytvoření ESM
byla podepsána v únoru 2012 a vstoupila v platnost po ratifikaci Německem v září 2012[33]. V případě,
že by tato změna nebyla přijata, muselo by ESM nadále fungovat mimo unijní rámec, podobně jako Greek
Loan Facility nebo EFSM. Smlouva o ESM kromě možnosti přímého bail-out zemí eurozóny umožňuje i
přímé poskytnutí pomoci bankám v členských zemích eurozóny nebo vytvoření preventivní linky pomoci
(pohotovostního úvěru).

Závěry Rady z prosince 2011 stanovily, že členské státy, jejichž měnou není euro, se mohou zapojit do
přípravy ESM, pakliže si tak budou přát. Zároveň nechaly možnost těmto zemím zapojit se na ad hoc bázi
do operací  prováděných ESM. Smlouva o ESM pak stanovuje,  že země,  jež  by se  zapojily  do pomoci
členské zemi eurozóny vedle ESM, získají statut pozorovatele na všech setkáních ESM, kde se budou pro-
jednávat záležitosti týkající se této pomoci. Daná členská země také bude dostávat všechny informace a
bude konzultována při rozhodnutích týkajících se pomoci. Není ovšem možné, aby se nečlenská země
eurozóny  stala  plně  participujícím  členem  ESM  –  toto  je  výslovně  vyloučeno  ve  čl.  2  odst.  1
Smlouvy o založení ESM. 

V červnu 2011 také Rada autorizovala Euroskupinu, aby požádala Evropskou komisi a ECB o spolupráci
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na úkolech, které byly ESM svěřeny. V tomto případě se jedná o stejné záležitosti jako v případě EFSM.
Po svém vzniku ESM okamžitě začal vykonávat také správu záležitostí týkajících se EFSF, i když EFSF

přestane legálně existovat až po navrácení finanční pomoci, kterou doposud poskytnul. ESM zároveň na
základě rozhodnutí Rady a také na základě smlouvy o svém založení nahradí i EFSM.

Podobně jako v případě EFSF, rovněž ESM posiluje prvek dvou rychlostí v architektuře EU, a to ve
stejném smyslu jako jeho dočasný předchůdce. Vytváří relativně uzavřený systém práv a povinností,
vázaných  na  členství  v  eurozóně,  resp.  rozhodnutí  Rady  o  zrušení  výjimky,  a  nedovoluje  plné
zapojení  na  dobrovolné  bázi.  Smlouva  ovšem  de  facto  vytváří  ještě  třetí  rychlost,  týkající  se
možnosti  čerpání  z  tohoto  mechanismu:  tím,  že  čerpání  pomoci  váže  na  ratifikaci  Smlouvy  o
stabilitě, koordinaci a správě v EMU (fiskální kompakt, TSCG)[34]. 

Opatření na zlepšení fungování EU a eurozóny
Od začátku krize v roce 2008 přijala Evropská unie kromě opatření na záchranu jednotlivých členských

zemí rovněž řadu změn a reforem zejména v oblasti koordinace fiskálních a hospodářských politik jak
členských států EU, tak eurozóny. Cílem těchto změn bylo zejména posílení jejich koordinace a v případě
zemí eurozóny také posílení jejich vynutitelnosti. Hlavní reformou prošel do té doby bezzubý Pakt stabil-
ity a růstu a zejména pak postup při nadměrném schodku (Excessive Deficit Procedure, EDP) na něm za-
ložený. Vedle reformy Paktu stability a růstu vznikla také nová procedura k odstraňování nerovnováhy v
ekonomikách členských zemí, tzv. postup při makroekonomických nerovnováhách (Macroeconomic Im-
balances Procedure,  MIP). Tyto reformy i vznik nových mechanismů byly provedeny prostřednictvím
dvou balíčků sekundární legislativy: tzv. six-pack (balíček 5 nařízení a jedné směrnice, jenž vstoupil v
platnost v prosinci 2011) a two-pack (balíček 2 nařízení, jenž vstoupil v platnost v květnu 2013). Členské
země EU kromě Spojeného království a České republiky také uzavřely Smlouvu o stabilitě, koordinaci a
správě v hospodářské a měnové unii (TSCG),  jež dále posiluje koordinaci hospodářských a fiskálních
politik  členských  zemí  eurozóny.  Právě  kvůli  odporu  zejména  Spojeného  království  není  smlouva
součásti primárního práva EU, funguje jako samostatná mezinárodní smlouva, ale instituce EU (zejména
pak Evropská komise) projevily vůli řídit se jejími ustanoveními. 

Jedním z nejzajímavějších prvků, které přinášejí six-pack, two-pack a TSCG, je tzv. hlasování obrácenou
kvalifikovanou většinou. Zejména v oblasti sankčních mechanismů se jedná o výrazné posílení jejich ak -
ceschopnosti.  Tento  způsob hlasování  předpokládá,  že  návrh Evropské komise  na uvalení  sankce již
nemusí schvalovat kvalifikovaná většina, ale kvalifikovaná většina je naopak nutná k odmítnutí takového
návrhu  Komise.  Použití  obrácené  kvalifikované  většiny  se  také  týká  pouze  hlasování  týkajících  se
členských zemí eurozóny, kde hlasují také pouze členové eurozóny.

Evropský semestr
Základem reforem se stalo vytvoření  ročního cyklu monitoringu hospodářských a fiskálních politik

zemí Evropské unie, tzv. Evropský semestr. Jedná se o program monitoringu ekonomik všech členských
zemí Evropské unie, jehož účelem je odhalit  případné nesrovnalosti v rozpočtových politikách a také
vznikající nerovnováhy v jejich ekonomikách. Všechny země eurozóny jsou povinny v dubnu každého
roku  předložit  Evropské  komisi  stabilizační  programy,  zatímco  země  stojící  mimo  ni  předkládají
programy  konvergenční.  Jediný  rozdíl  mezi  těmito  programy  spočívá  v  tom,  že  země  stojící  mimo
eurozónu musejí předkládat i své měnové strategie. Všechny země jsou také povinny připravit národní
programy reforem, jejichž cílem je stanovení cílů pro strukturální reformy vedoucí k posílení růstu a
tvorby pracovních míst. Evropská komise pak na základě evaluace programů navrhne členským zemím
doporučení, která mají vést k nápravě identifikovaných problémů[35]. 

Dopad Evropského semestru na dvourychlostní EU je v zásadě neutrální – jedná se o postup, který
v zásadě absolvují všechny členské země EU, s malým rozdílem v tom smyslu, že nečlenské země
eurozóny připravují i podklady o svých měnových strategiích. 
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Reforma Paktu stability a růstu
Reformovaný Pakt stability a růstu obsahuje tzv. preventivní a korektivní část. Co se týče preventivní

části, jejím základem je stanovení tzv. střednědobého rozpočtového cíle (medium term objective, MTO)
[36] a sledování jeho dodržování. Členské země EU jsou povinny tento cíl dodržovat nebo se k němu
alespoň přibližovat. Již zde existuje rozdílná úprava pro země eurozóny a členské země ERM 2 a ostatní
členské země EU.  Členské země eurozóny a členové ERM 2 musejí mít MTO stanoven v kladných
hodnotách nebo maximálně jako deficit ve výši 1% HDP, u ostatních zemí takové omezení neplatí.
Navíc, členské země eurozóny přijaly prostřednictvím TSCG (viz dále) závazek, že pokud jejich veřejný
dluh přesahuje 60% HDP, jejich nejvyšší možný MTO dosáhne -0,5% HDP.

Podle úprav zavedených tzv. two-packem musejí navíc členské země eurozóny předložit Evropské ko-
misi každoročně do 15. října na posouzení návrh rozpočtu veřejných financí na následující rok. Komise
pak posuzuje zejména soulad návrhu rozpočtu s doporučeními plynoucími z monitoringu v rámci Ev-
ropského semestru a také se stanoveným MTO. Země eurozóny, proti kterým je veden postup při nad-
měrném schodku (EDP, viz dále) mohou být v případě vážného nesouladu se stanovenými cíli dokonce
Evropskou  komisí  požádány  o  revizi  navrhovaných  rozpočtů.  Evropská  komise  následně  kontroluje
plnění doporučení a soulad s MTO. Hlavním indikátorem, podle kterého se soulad posuzuje, je snižování
strukturálního deficitu o 0,5 % ročně. Nedodržení tohoto závazku může nakonec vést až k uložení vynu-
ceného úročeného depozitu ve výši 0,2 % HDP. O uvalení takovéhoto depozitu rozhoduje na návrh Ev-
ropské komise Rada (jen členové eurozóny – tj. tzv. Euroskupina) obrácenou kvalifikovanou většinou.

Korektivní  částí  SGP představuje postup při  nadměrném schodku (EDP).  Účelem této procedury je
přinutit členské země Evropské unie, aby snížily své deficity veřejných financí a celkovou úroveň zad -
lužení pod stanovené referenční hodnoty. Postup při nadměrném schodku je definován v článcích 121 a
126 TFEU a protokolu č. 12 k TFEU stanovuje jako referenční hodnoty pro deficit ve výši maximálně 3 %
HDP  a  pro  veřejný  dluh  ve  výši  60  % HDP.  Tato  procedura  byla  až  do  přijetí  six-packu  téměř  ne -
fungujícím nástrojem. Během jeho existence se nepovedlo prosadit sankce vůči žádné ze zemí eurozóny
(podle článku 139 TFEU není možné uložit pokuty za nedodržování opatření z EDP nečlenským zemím
eurozóny), jež k dodržování těchto podmínek přistupovaly velmi laxně. Ustanovení six-packu uvedlo do
praxe také kritérium veřejného dluhu. Toto opatření se navíc týká všech členských zemí EU. Proceduru
EDP je tak možné nově uplatnit nejen vůči zemím s deficitem přesahujícím 3 % HDP, ale také vůči zemím,
jež vykazují veřejný dluh vyšší než 60 % HDP a nesnižují jej ročně alespoň o 1/20. 

V případě nedodržování podmínek ozdravování veřejných financí stanovených v EDP je možné uvalit
sankci ve formě pozastavení plateb z kohezního fondu EU[37]. Toto opatření se může týkat všech
zemí,  jež  tyto  platby  pobírají,  nejen  zemí  eurozóny (této  sankci  v  poslední  chvíli  uniklo  např.
Maďarsko). O této sankci rozhoduje Rada kvalifikovanou většinou.

Členské země eurozóny navíc čelí možnosti uvalení bezúročného depozitu ve výši 0,2 % HDP
(nebo  změny  úročeného  deficitu  z  preventivní  části  SGP  na  neúročený).  V  případě  pokračujícího
porušování může Rada depozit dokonce změnit na sankci ve výši 0,2 % HDP. O sankcích vůči členům
eurozóny rozhodují  zástupci  členských  zemí  eurozóny obrácenou kvalifikovanou většinou.  Two-pack
zároveň  pro  členské  země  eurozóny  zavádí  přísnější  mechanismus  monitorování  dodržování  EDP
(kupříkladu častější reportování, nutnost vypracování tzv. ekonomických programů partnerství, jež jsou
cestovní mapou pro implementaci strukturálních reforem).

Je nutno zmínit, že pozastavení plateb z kohezního fondu EU je potencionálně mnohem silnější sankcí
než  pokuta  ve  výši  0,2  % HDP,  vzhledem  k  tomu,  že  platby z  kohezního  fondu  dosahují  až  pro  13
členských zemí Unie více než 0,2 % HDP (v případě ČR je to kolem 1 % HDP, ale kupříkladu u Estonska až
kolem 1,9 % HDP)[38]. Dvojité hrozbě sankcí jsou vystaveny země, které jsou zároveň členy eurozóny a
zároveň pobírají významné příspěvky z kohezního fondu Unie (Slovinsko, Slovensko, Estonsko a Řecko).
Postup při makroekonomických nerovnováhách
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Úplně novou procedurou pro posílení koordinace hospodářských politik v EU, zavedenou prostřed-
nictvím six-packu, se stal tzv. Postup při makroekonomických nerovnováhách. Cílem této procedury
je odhalení  a  náprava nadměrných ekonomických nerovnováh v členských zemích Unie.  Stínuje tedy
určitým způsobem EDP, který je zaměřen na fiskální politiky členských zemí Unie.  Hlavní motivací pro
jeho přijetí  bylo posílení  „hospodářského“ pilíře hospodářské a měnové unie.  Podobně jako EDP ob -
sahuje tento postup preventivní a korektivní část. Preventivní část – identifikace makroekonomických
nerovnováh - se týká všech členských zemí Unie. Evropská komise zde na základě předběžné analýzy, tzv.
scorecard, identifikuje, které země jsou v ohrožení nerovnováhou a rozhodne o provedení jejich hlubší
analýzy.   Jestliže  hlubší  analýza potvrdí  nerovnováhy,  vydá Komise vůči  členské zemi doporučení (v
rámci Evropského semestru), směřující k odstranění těchto nerovnováh.

Korektivní částí MIP je tzv. Postup při nadměrné nerovnováze (EIP). Tento postup se uplatní v případě,
že EK odhalí prostřednictvím hloubkové analýzy vážné nerovnováhy v členské zemi. Základem postupu
jsou  doporučení  Evropské  komise  a  povinnost  členské  země  vypracovat  a  následně  (po  posouzení
Radou) dodržovat tzv. plán nápravných opatření. EIP také obsahuje  sankční mechanismus,  který je
ovšem možné uplatnit pouze vůči zemím eurozóny.  Sankční mechanismus umožňuje uložení pokut
do výše 0,1 % HDP za nepředložení dostatečného plánu nápravných opatření nebo za jeho opětovné ne-
dodržování. O uložení sankcí rozhodují pouze členské státy eurozóny (s vyloučením země, o kterou
se jedná) na základě obrácené kvalifikované většiny.

Všechny  sankční  mechanizmy jak  v  rámci  SGP,  tak  v  rámci  MIP  (s  výjimkou  možnosti
pozastavení plateb z kohezního fondu unie v případě porušení podmínek EDP) jsou uplatnitelné
pouze vůči členským zemím eurozóny. Hlavním účelem této úpravy je ochrana stability eurozóny a
eura jako takového. Proto je logické, že v případě členských zemí EMU musí existovat efektivní způsob
vymáhání  stanovených  povinností.  Primární  právo  EU,  konkrétně  článek  139  TFEU,  také  výslovně
vylučuje uložení  sankcí  vůči  nečlenským  zemím  eurozóny v  rámci  EDP  (pozastavení  plateb  z
kohezního fondu se za takovou sankci nepovažuje).  V případě MIP dokonce primární právo ukládání
pokut ani nepředpokládá, a to je upraveno až sekundární legislativou. V případě všech sankcí týkajících
se členských zemí eurozóny (s výjimkou pozastavení plateb z kohezního fondu) o jejich uvalení rozhodují
pouze členské země eurozóny, většinou na základě obrácené kvalifikované většiny.

Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (TSCG)
Jak již bylo zmíněno, TSCG neboli tzv. fiskální kompakt (ačkoli se jedná v podstatě jen o jednu její část,

viz dále) není součástí primárního práva Evropské unie, ale byla uzavřena jako mezinárodní smlouva,
jejímiž signatáři je 25 z 28 členských zemí Evropské unie (kromě Spojeného království,  Chorvatska a
České  republiky).  Většina  ustanovení  Smlouvy  (fiskální  pakt  a  koordinace  ekonomických  politik)  je
závazná  pouze  pro  členy  eurozóny,  které  ji  ratifikovaly  (v  září  2013  všechny  s  výjimkou  Belgie  a
Nizozemska). Signatářské země, jež nejsou členy eurozóny, mohou jednostranně přijmout závaznost částí
týkajících se pouze eurozóny. Z nečlenů eurozóny tak na základě prohlášení připojených ke smlouvě
prozatím  učinilo  pouze  Dánsko  a  Rumunsko[39].  Ratifikace  TSCG  je  zároveň  podle  Smlouvy  o  ESM
podmínkou čerpání případné pomoci ze strany ESM, tu ovšem mohou čerpat pouze členové eurozóny.

Hlavní součástí TSCG je tzv. fiskální pakt v užším smyslu – ustanovení týkající se fiskální koordinace
mezi  členskými  zeměmi  eurozóny,  jež  do  určité  míry  kopírují  ustanovení  six-packu  a  v  některých
záležitostech  jdou  nad  jeho  rámec.  Kromě výše  zmíněného  striktního  limitu  pro  stanovení  středně-
dobého  rozpočtového  cíle  (MTO)  se  jedná  zejména  o  rozšíření  hlasování  obrácenou  kvalifikovanou
většinou v podstatě na všechny fáze EDP, včetně započetí procedury vůči členské zemi eurozóny (avšak
pouze z důvodu porušení kritéria schodku a ne z důvodu neplnění dluhového kritéria). Závazek je někdy
popisován jako tzv. hlasovací kartel. V první fázi členské země eurozóny zjistí, zda existuje blokační kval -
ifikovaná většina proti návrhům Evropské komise v rámci EDP. Pokud tomu tak není, státy eurozóny jsou
při hlasování v Radě povinny návrhy Komise podpořit. Fiskální pakt také stanovuje povinnost ohlašování
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emisí dluhopisů Radě a Evropské komisi.
Fiskální  pakt  také  nařizuje  zavedení  tzv.  dluhové  brzdy  do  národní  legislativy  členských  zemí  EU

(povinnost platí pro státy eurozóny, které smlouvu ratifikovaly, plus nečlenské země, které jednostranně
přijaly její závaznost) a umožnuje Soudnímu dvoru EU uvalení pokuty ve výši 0,1 % HDP v případě, že jej
členská země do své národní legislativy neimplementuje. Využití Soudního dvora EU je možné na základě
tzv. rozhodčí doložky dle článku 273 SFEU[40]. Na základě ustanovení rozhodčí doložky ovšem dotčenou
zemi nemůže u Soudního dvora žalovat přímo Evropská komise, ale musí tak učinit jedna nebo více zemí
účastnících se TSCG. V případě uložení pokuty zemi eurozóny se pokuta stává příjmem ESM, a v případě,
že se jedná o ostatní země Unie, pokuta je příjmem obecného rozpočtu Unie.

Smlouva obsahuje také ustanovení týkající se koordinace hospodářských politik, která však nepřinášejí
nic nového ve srovnání s existujícím článkem 136 TFEU (zmocnění k přijetí opatření týkající se členských
států eurozóny) a obecnými cíli charakterizovanými v již poněkud zapomenutém Paktu pro euro plus k
posílení konkurenceschopnosti, podpoře zaměstnanosti, udržitelnosti veřejných financí a posilování fin-
anční stability. 

TSCG obsahuje také část týkající se správy eurozóny, zejména pak zakotvuje setkání hlav států a vlád
členských zemí eurozóny, tzv. Eurosummity.  Smlouva stanovuje, že eurosummity mají svého předsedu
(předpokladem je, že se bude jednat o stejnou osobu jako předseda Evropské rady) a na jejich jednání je
přizýván i prezident ECB. eurosummity se konají minimálně dvakrát ročně a z toho minimálně jednou
ročně i za účasti smluvních stran, které nejsou součástí eurozóny. Jde o neformální setkání, projednáva-
jící konkurenceschopnost smluvních stran, základní otázky uspořádání a budoucnosti eurozóny a imple-
mentace této Smlouvy. Existuje zde zajímavá diskrepance,  když se summitů mohou účastnit  všechny
země eurozóny, ale jen ti z nečlenů, kteří smlouvu ratifikovali – to může mít do budoucna význam hlavně
v případě České republiky a Chorvatska.

Článek 13 Smlouvy předpokládá zapojení poslanců Evropského parlamentu a poslanců národních par-
lamentů do diskuze o otázkách, které upravuje tato smlouva (zejména tedy fiskální otázky). Formu spo-
lupráce a zapojení parlamentů již nechává na jejich vzájemné domluvě. O této problematice pak pojed-
náváme podrobněji dále  v následující kapitole. 

TSCG na mnoha místech odkazuje na existující primární právo Evropské unie a výslovně stanovuje, že
se „použije v míře slučitelné se smlouvami, na nichž je založena Evropská unie, a s právem Evropské unie“.
Smlouva také počítá s následnou inkorporací do práva EU v průběhu pěti let od vstupu v platnost. Ev -
ropská komise potvrdila snahu začlenit co největší možnou část TSCG do evropského práva prostřed-
nictvím sekundární legislativy. Částečně se jí to podařilo už prostřednictvím two-pack. Země eurozóny
musejí informovat o svých plánech emisí dluhopisů a musejí začlenit do národní legislativy tzv. dluhovou
brzdu. Země eurozóny nacházející se v EDP mají také povinnost vypracovat tzv. ekonomický program
partnerství (jedná se o cestovní mapu implementace strukturálních reforem).

Z  hlediska  vícerychlostní  Evropy  zde  prostřednictvím  existence  TSCG  dochází  k  vytváření  až  4
rychlostí:

a) členské země eurozóny, které TSCG ratifikovaly
b) další signatáři, kteří se přihlásili jednostranně k závaznosti jejich částí III. a IV. (Dánsko a Rumunsko)
c) další signatáři, kteří smlouvu ratifikovali a mají tak možnost účastnit se eurosummitů
d) státy, které zůstaly zcela mimo (ČR, UK, Chorvatsko)

Z  hlediska  České  republiky  je  podstatná  možnost  členských  zemí  EU kdykoli  se  v  budoucnosti  ke
smlouvě připojit. 

Bankovní unie
Vytvoření  bankovní  unie má být posledním z kroků, které by měli  definitivně stabilizovat a posílit

fungování eurozóny. Jedná se o koncept skládající se ze čtyř částí. Již schválená jsou první dvě opatření:
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1. balíček opatření na zpřísnění požadavků na kapitálovou přiměřenost bank, v podstatě přejímající do
evropské legislativy mezinárodní soubor standardů Basilej III (vstoupí v platnost v lednu 2014) a 2. Jed -
notný mechanismus dohledu (SSM), jenž zavádí společný dohled nad bankami v eurozóně. Evropská ko-
mise již také v červenci 2013 oficiálně představila návrh třetího pilíře bankovní unie: Jednotného mech-
anismu pro řešení problémů v bankovní unii (SRM). Posledním pilířem bankovní unie by měl být jednot-
ný  systém  pojištění  vkladů,  který  však  prozatím  postrádá  potřebnou  politickou  podporu  ze  strany
členských zemí, a to zejména po zkušenostech z kyperské bankovní krize.

Zatímco balíček opatření na posílení kapitálové přiměřenosti bank se týká všech členských zemí Ev-
ropské unie, jednotný mechanismus dohledu a jednotný mechanizmus pro řešení problémů se mají týkat
především členských zemí eurozóny.

Již schválený jednotný mechanizmus dohledu svěřuje dohled nad všemi bankami v eurozóně nově vyt-
vořenému systému složenému z Evropské centrální banky a národních dohledových orgánů. ECB bude
přímo dohlížet na banky, jejichž kapitál je větší než 30 mld. EUR, nebo jejichž aktiva přesahují 20 % HDP
mateřské země a zároveň 5 mld. EUR nebo na ty, které čerpají pomoc z některého ze záchranných mech-
anismů Unie (EFSF, ESM). Podle schválené legislativy budou národní dohledové orgány ECB asistovat při
dohledu  nad  „méně  významnými“  bankami,  ovšem  ECB  si  ponechá  pravomoc  rozhodnout  se  přímo
vykonávat dozor nad jakoukoli bankou v rámci eurozóny. 

K SSM se kromě zemí eurozóny budou moci připojit i další země EU. Vzhledem k tomu, že primární
právo Unie neumožňuje zemím stojícím mimo eurozónu účast na rozhodování Rady guvernérů (vrchol-
ného orgánu rozhodování i v případě SSM) a zároveň dle článku 139 SFEU nejsou rozhodnutí ECB pro
nečleny eurozóny závazná, nemůžou se nečlenské země eurozóny SSM zúčastnit v plném rozsahu. Jejich
zapojení bude možné prostřednictvím tzv. dohod o úzké spolupráci, kterou nečlenská země bude moci
uzavřít s ECB a jejímž prostřednictvím se zaváže respektovat rozhodnutí ECB a de facto se podřídit jejímu
bankovnímu dohledu. ECB nebude moci bankovní dohled vykonávat přímo, ale bude muset svá rozhod-
nutí adresovat národním bankovním regulátorům, kteří budou muset zabezpečit jeho akceptaci ze strany
svých bank. Jak ECB, tak nečlenské země eurozóny však budou moci tyto smlouvy v případě v podstatě
jakéhokoli vzájemného nesouhlasu vypovědět. V tomto případě nebude možný návrat dotčené země do
SSM po dobu tří let.

Vznik SSM zasahuje i do způsobu fungování a pravomocí Evropského bankovního úřadu (EBA), jež je
institucí koordinující bankovní dohledy v rámci zemí EU a stanovující jednotná pravidla pro bankovní
dohled a zároveň institucí vyšetřující porušování evropské legislativy v oblasti bankovnictví. Doposud
byla  většina  rozhodnutí  EBA  přijímána  prostou  většinou  hlasů,  v  určitých  případech  kvalifikovanou
většinou.  Vzhledem  k  obavám  nečlenských  zemí  eurozóny  z  jednotného  postupu  a  hlasování  zemí
eurozóny byla změněna procedura hlasování v EBA z prosté většiny na tzv. dvojitou většinu. Aby bylo
určité  rozhodnutí  přijato,  musí  pro  něj  hlasovat  jak  většina  členských  zemí  eurozóny,  tak  většina
nečlenských zemí. Nový systém hlasování však přináší zajímavý paradox. V případě postupného přijetí
eura většinou členských zemí EU by rozhodnutí EBA mohlo zablokovat několik málo nebo také jediná
nečlenská země eurozóny.

Finální podoba Jednotného mechanismu pro řešení problémů v bankovní unii ještě není známá, ale lze
předpokládat, že její dopad na EU z hlediska vícerychlostní Evropy bude stejný jako v případě SSM.

4. Možné dopady vývoje v eurozóně na institucionální rámec EU

Jak  bylo  ilustrováno v  předchozí  části,  konsolidace  eurozóny  a  opatření  přijatá  na  její  záchranu  a
posílení začala vytvářet do jisté míry nové „acquis“, které je v některých případech plně aplikovatelné
pouze pro členské státy plně zapojené do třetí fáze hospodářské a měnové unie. Zároveň ovšem vyvolala
debaty o tom, zda a do jaké míry mají být vytvořeny instituce, ve kterých by byly zastoupeny pouze země
eurozóny, případně které by sloužily primárně jejím potřebám. Největší debata, která se v Unii rozvinula,
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se týká míry zapojení klíčových unijních institucí do rozhodování o záležitostech týkajících se pouze a
výlučně eurozóny. Nastolila otázku její možné institucionální autonomie, která by de facto byla projevem
vícevrstvé Evropy. V této části prozkoumáme současné úvahy o institucionalizaci eurozóny ve vztahu k
hlavním rozhodovacím orgánům EU, tj. k Evropské radě, Radě, Evropskému parlamentu a Evropské kom-
isi.  Zmíníme  i  roli  Evropské  centrální  banky,  která  je  institucí  vytvořenou  explicitně  pro  potřeby
eurozóny. 

Evropská rada
Evropská rada se stala klíčovým orgánem, určujícím směr dalšího vývoje eurozóny, a v souvislosti s vý-

vojem v posledních letech došlo nepochybně k jejímu faktickému posílení v rámci institucionální struk-
tury EU. Zároveň došlo k právnímu zakotvení setkání hlav států a šéfů vlád eurozóny ve formátu Euro či
Euro plus v TSCG (fiskálním kompaktu). Na základě jeho článku 12 došlo k vytvoření tzv. eurosummitů,
tedy neformálního setkání ve formátů hlav států a šéfů vládě eurozóny, předsedy Evropské komise a
prezidenta ECB. 

O vytvoření tohoto orgánu usilovala dlouhodobě především Francie (první myšlenky v tomto směru
prezentoval  již  president  Sarkozy  v  roce  2008[41]),  dlouhodobě  se  proti  němu  stavělo  především
Německo,[42] přičemž  hlavní  rozdíl  v  jejich  pozici  tkvěl  v  tom,  že  Sarkozy  usiloval  o  formalizaci
eurosummitů ve smyslu ekonomické vlády eurozóny, tedy orgánu obdobného Evropské radě a nadaného
rozhodovacími pravomocemi. Fakticky summity eurozóny probíhaly již od října 2008, ovšem čistě na
neformální  bázi  za  účelem  debaty  o  otázkách  společných  pro  oblast  jednotné  měny,  týkajících  se
především  strategického  směřování  hospodářských  politik  eurozóny  za  účelem  zvýšení  konvergence
mezi jejími členy[43]. 

Fiskální kompakt formalizuje takto koncipovaná setkání lídrů eurozóny - jedná se  de facto o novou
instituci. Podstatné z hlediska jejího napojení na Evropskou radu jakožto hlavní orgán ve formátu EU-28,
činící  zásadní  strategická  rozhodnutí,  zůstává  několik  skutečností.  Především  se  jedná  o  setkání
neformální,  tedy uskupení, které není nadáno žádnými rozhodovacími pravomocemi ani ve vztahu k
eurozóně, ani ve vztahu k EU jako takové. Jednací řád eurosummitů, přijatý 14. 3. 2013[44], specifikuje
mj.  i  způsob rozhodování  na  těchto  neformálních setkáních.  Na  základě  čl.  6  tohoto  jednacího řádu
mohou eurosummity přijímat tzv. prohlášení (statements), která jsou přijímána konsensem mezi členy
eurozóny.  Za druhé je  podstatné,  že summity eurozóny zůstávají  –  byť v omezené míře –  otevřeny
účasti i nečlenským státům eurozóny.  Schůzek se mohou účastnit zástupci smluvních stran, jejichž
měnou není euro, které ratifikovaly smlouvu o rozpočtové odpovědnosti (TSCG), a jednání se týká otázek
konkurenceschopnosti smluvních stran, změny základního uspořádání eurozóny a pravidel, která se na
ni budou vztahovat v budoucnu, případně alespoň jednou ročně o otázkách provádění stávající smlouvy
(TSCG).  Podle  všeho  se  ovšem  zástupci  těchto  států  pouze  účastní  diskusí,  nikoli  rozhodování  o
prohlášení – alespoň toto je možno dovodit z citovaného jednacího řádu. 

Rada EU
Rada EU je institucí, kde již v současnosti existuje formální oddělení států, účastnících se třetí fáze hos -

podářské a  měnové unie,  a  formátu určeného pro rozhodování  EU jako celku.  Tzv.  Euroskupina,  tj.
zasedání ministrů hospodářství a financí členských zemí eurozóny, je zakotvena v Protokolu č. 14 ke
Smlouvě o fungování Evropské unie, ačkoli neformálně funguje již od roku 1998. Dle tohoto protokolu se
jedná o neformální setkání ministrů členských zemí, jejichž měnou je euro, za účelem diskuse o otázkách
spojených se zvláštní odpovědností, kterou sdílejí v oblasti jednotné měny, za účasti Evropské komise a v
případě, že se jedná o setkání zástupců ministrů financí eurozóny, pak i Evropské centrální banky.

Euroskupina se pravidelně schází před každým zasedáním Rady pro hospodářské a měnové záležitosti
(tzv. Ecofin). Ačkoli je Euroskupina pouze neformálním setkáním ministrů hospodářství a financí, během
své existence se vyvinula v poměrně silný mechanismus předjímání rozhodnutí v rámci širšího formátu
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Rady. Ačkoli Euroskupina nemůže sama přijímat závazná rozhodnutí jménem Rady, v jejím rámci jsou de
facto bez výjimky předjednána rozhodnutí, která následně musí formálně schválit ve věcech týkajících se
společné  měny  Ecofin.  Ustanovení  zřizovacích  smluv  týkající  se  Rady  byla  Lisabonskou  smlouvu
pozměněna v tom smyslu, že pokud se jedná o otázky společné měny, i ve formátu Ecofin hlasují o těchto
otázkách pouze členové eurozóny. 

Právním  zakotvením  Euroskupiny  byla  de  facto akceptována  existence  zvláštní  instituce,  určené
primárně státům eurozóny, v rámci Rady. Iniciativa k jejímu vytvoření vzešla především z Francie. Ta
podporovala rovněž vytvoření sekretariátu, který navrhl první stálý předseda této formace Jean- Claude
Juncker, proti čemuž se původně vymezovalo Německo kvůli obavám z ohrožení nezávislosti Evropské
centrální banky[45]. 

V  nedávné době se  ovšem objevily  hlasy,  které  volají  po vytvoření  dalších „euroskupin“  i  v  jiných
formacích Rady. Protokol č. 14 takové uspořádání umožňuje, jelikož nehovoří pouze o setkání ministrů
financí,  nýbrž o jakémkoli  setkání  ministrů eurozóny o otázkách spojených se zvláštní  odpovědností
sdílenou v oblasti společné měny. Tyto návrhy se začínají objevovat jak v akademické literatuře[46], tak
na politické úrovni[47]. Dokument nazvaný  Francie a Německo: Společně pro silnější Evropu stability a
růstu z května 2013 například navrhuje,  aby eurosummity (které by se podle uvedeného dokumentu
měly konat častěji než dvakrát ročně) mohly požádat další ministry eurozóny (např. v oblasti sociální
politiky,  zaměstnanosti  nebo  výzkumu),  aby  postoupili  s  prací  ve  specifických  otázkách  týkajících  se
eurozóny.  Proliferace zvláštních „euroskupin“ pro jiné otázky než hospodářské a měnové záležitosti je
primárně  francouzskou  iniciativou,  jež  se  doposud  setkala  s  velmi  chladnými  reakcemi  ostatních
členských  států.  I  citované  společné  francouzsko  –  německé  prohlášení  předpokládá,  že  takovéto
iniciativy  budou  hlouběji  diskutovány  až  po  volbách  do  Evropského  parlamentu  v  r.  2014  a  po
ustanovení  nových  předsednictví  (Evropské  rady,  Evropské  komise).  Nicméně pokud by se  nakonec
realizovaly, byl by to možný krok k další institucionalizaci eurozóny nad současný rámec Euroskupiny ve
formátu ministrů financí. 

Rozhovory vedené se zástupci členských států v Bruselu, navíc ilustrovaly, že Francie údajně navrhla
oddělení eurozóny i na nižších úrovních Rady než na úrovni ministrů, konkrétně na úrovni COREPER. To
by z hlediska institucionální autonomie Eurozóny představovalo zřejmě ještě daleko riskantnější krok,
neboť velká část rozhodnutí je předjednávána právě na úrovni vedoucích stálých zastoupení. 

Evropský parlament 
V  případě  Evropského  parlamentu,  na  rozdíl  od  Rady  či  Evropské  rady,  zřizovací  smlouvy

nepředpokládají  zvláštní  formaci  pro  otázky  týkající  se  záležitostí  eurozóny.  To  vyplývá  z  obecně
menšího zapojení a slabších rozhodovacích pravomocí Evropského parlamentu ve srovnání s většinou
dalších politik Evropské unie ekonomické povahy (především záležitostí jednotného vnitřního trhu), na
které  se  dnes  vztahuje  tzv.  standardní  legislativní  proces.  Rada  zůstává  klíčovým  orgánem,  který
rozhoduje o většině otázek. Na mnoho legislativních aktů se vztahuje zvláštní legislativní postup, kdy je
Evropský parlament pouze konzultován[48]; řádný legislativní postup je aplikován pouze v omezené
míře[49]. Stejně tak je mnoho rozhodnutí v oblasti EMU exekutivní povahy, kdy rozhoduje pouze Rada,
která následně informuje Evropský parlament o přijatých opatřeních.  

Nicméně s větší koncentrací pravomocí Evropské unie v oblasti koordinace hospodářských a fiskálních
politik se objevují hlasy volající po zvýšení parlamentní kontroly v těchto otázkách a upřesnení modalit
jejího výkonu. V souvislosti s tím se nabízí i otázka, zda by v takovém případě – obdobně jako v případě
Rady  –  měla  být  taková  demokratická  kontrola  vykonávána  pouze  částí  Evropského  parlamentu,
reprezentující členské státy eurozóny, či zda by do ní měl být zapojen Evropský parlament jako celek. Ob -
dobně nejistá situace nastala v případě tzv. posílené spolupráce, kdy zřizovací smlouvy řeší otázku zapo-
jení participujících členských zemí (pouze ty mohou hlasovat o přijímaných opatřeních), neobsahují však
žádná zvláštní ustanovení o zapojení Evropského parlamentu, z čehož je možno dovodit, že ten rozho-
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duje jako celek. 
Pokud  byla  přijímána  opatření  týkající  se  pouze  nebo  převážně  eurozóny  s  plným  zapojením

Evropského  parlamentu  (tj.  standardním  legislativním  postupem),  nevyvstala  tedy  zatím  iminentně
otázka možného rozdělení zákonodárného sboru. To potvrzuje i zpráva Evropského parlamentu k Van
Rompuyově cestovní mapě k EMU[50]. Nicméně objevují se hlasy[51], že by mělo i v rámci Evropského
parlamentu dojít k vyčlenění zvláštního tělesa/výboru, který by rozhodoval pouze o otázkách eurozóny;
na možná úskalí zapojení Evropského parlamentu jako celku v otázkách týkajících se pouze eurozóny
začíná poukazovat i odborná literatura[52]. 

V souvislosti s tím je možno si představit a identifikovat několik modalit či scénářů, které pak mohou
mít různé dopady na institucionální jednotu EU:

a) Zřejmě nejextrémnější alternativou by bylo vyčlenění poslanců EP, zvolených v zemích eurozóny,
kdy pouze v tomto složení by Evropský parlament rozhodoval o legislativních návrzích týkajících se EMU
(tedy  de facto rozdělení pléna). Pro takovéto řešení, které by v zásadě bylo obdobou řešení pro Radu
vztažené na Evropský parlament, neexistuje ve zřizovacích smlouvách základ, muselo by tedy nutně dojít
k jejich novelizaci,  a to i v případě, že by bylo tuto záležitost možno dočasně ošetřit nějakou formou
gentlemanské dohody v rámci Evropského parlamentu[53]. Z realizovaných rozhovorů vyplývá, že pro
dané  řešení  je  v  současnosti  téměř  nulová  politická  podpora,  a  to  jak  mezi  členskými  státy,  tak  v
Evropském parlamentu samotném (viz zmiňovaná zpráva k Cestovní mapě). Dá se rovněž předpokládat,
že takové aranžmá by mělo smysl  pouze v případě, kdy by došlo k podstatnému posílení pravomocí
Evropského parlamentu v otázkách týkajících se EMU, tedy rozšíření řádného legislativního postupu. 

b) Možnou další alternativou by bylo vytvoření specializovaného výboru Evropského parlamentu,
určeného pouze pro otázky eurozóny. Výhodou tohoto řešení by bylo to, že by na rozdíl  od první
alternativy nevyžadovalo změnu zřizovacích smluv, ale bylo by možno ho dosáhnout pouze reorganizací
vnitřních postupů v Evropském parlamentu. Ani tak by ovšem nebylo možno dosáhnout právního řešení,
podle nějž by v takovém výboru mohli zasedat pouze poslanci zvoleni za země eurozóny – toto by zřejmě
mohlo být ošetřeno rovněž pouze gentlemanskou dohodou. Dalším úskalím by bylo vymezení pravomocí
a  agendy  takovéhoto  výboru  pro  eurozónu  vůči  stávajícímu  výboru  pro  Hospodářské  a  měnové
záležitosti  (ECON).  Agenda  Hospodářské  a  měnové  unie  zůstává  pořád širší  než  záležitosti  samotné
eurozóny,  a  není  tedy  jednoduché  si  představit,  že  by  výbor  pro  eurozónu  zcela  převzal  agendu
současného  ECONu.  Třetím  úskalím  by  pak  byla  otázka  rozhodovacích  pravomocí.  O  jednotlivých
legislativních návrzích není možno rozhodovat ve výborech, nýbrž vždy v plénu, tudíž tento scénář neřeší
otázku (ne)zapojení poslanců ze zemí mimo eurozónu.

c) Možným  řešením otázky  demokratické  kontroly  v  otázkách  hospodářské  a  měnové  unie  je  pak
vytvoření  meziparlamentního shromáždění, zahrnujícího zástupce relevantních výborů Evropského
parlamentu  a  parlamentů  národních,  jehož  existenci  předpokládá  článek  13  TSCG.  Toto  řešení  je  v
současnosti již implementováno, a to na základě rozhodnutí Konference předsedů parlamentů konané ve
dnech 21. -23. 4. 2013 v Nikósii. Hlavní otázkou, kterou bylo třeba ošetřit, bylo zapojení parlamentů těch
zemí, které nejsou signatáři TSCG (tj. Spojené království a Česká republika): zatímco čl. 13 TSCG hovoří
pouze o zapojení parlamentů signatářských zemí, zároveň odkazuje na postup podle Protokolu č. 1 k
Lisabonské smlouvě o roli národních parlamentů, který se vztahuje na parlamenty všech členských zemí
EU. Řešení, přijaté výše zmiňovanou Konferencí předsedů, nakonec vyznělo ve prospěch plného zapojení
všech parlamentů (tedy vč. České republiky a Spojeného království). Z hlediska institucionální jednoty
EU tedy meziparlamentní shromáždění poskytuje uspokojivé řešení, díky principu plného zapojení všech
členských zemí. Na rozdíl od dříve zvažovaných alternativ ovšem neposkytuje uspokojivé řešení v tom
smyslu, že jeho pravomoci jsou velmi omezené. Nemůže přijímat závazná rozhodnutí, zabývá se převážně
(i  když ne výlučně)  otázkami rozpočtové disciplíny  (čemuž odpovídá i  časová korelace konference s
klíčovými momenty Evropského semestru), a neřeší tedy otázku demokratické kontroly uspokojivě, a z
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dlouhodobého hlediska tedy nepředstavuje stálé a optimální řešení.
 

Evropská komise
Evropská komise je zapojena do všech záležitostí týkající se EMU a na základě zmocnění Rady, případ -

ně  Evropské  rady  i  do  záležitostí  ležících  mimo  smluvního  rámce  EU  (Greek  Loan  Facility,  EFSF,
záležitosti obsažené v TSCG). Vzhledem ke skutečnosti, že Evropská komise zastupuje zájmy Unie jako
celku a jednotliví komisaři nesmí zastupovat zájmy členských zemí, nevyvstávají v souvislosti s jejím za -
pojením do otázek týkajících se EMU nebo se způsobem jejího rozhodování větší pochybnosti. Na rozdíl
od Rady a podobně jako v případě Evropského parlamentu nepočítají prozatím zřizovací smlouvy s žád -
nou diferenciací  členství  nebo hlasovacích procedur v  rámci  kolegia komisařů;  naopak,  Komise stojí
striktně na principu kolegiality, kdy o veškerých klíčových rozhodnutích, včetně těch týkajících se pouze
eurozóny, rozhoduje celé kolegium komisařů. 

Tento  princip  nevzbuzuje  větší  pochybnosti,  pokud  je  dodržen  systém  striktní  nezávislosti  členů
Komise na vládách, které je delegovaly. Podle některých pozorovatelů byl ovšem tento princip v poslední
době oslaben[54], a to částečně i díky rozšíření kolegia na větší počet členů. Není tedy možno vyloučit, že
v budoucnu otázka legitimity „neeurozónních“ komisařů hlasovat o potenciálně citlivých otázkách (např.
navržení sankcí v rámci EDP) bude způsobovat politický problém. Ačkoli tato otázka není dnes na pořadu
dne, bude možná v budoucnosti nutné se jí zabývat.

Jistým problémem, nastíněným v Blueprintu, je možnost zřízení jakéhosi zvláštního „ministerstva fin-
ancí“  (treasury)  při  Evropské  komisi,  jehož  cílem  by  bylo  mj.  spravovat  možný  budoucí  rozpočet
eurozóny. Toto řešení by předpokládalo daleko větší míru centralizace fiskální politiky na úrovni EU
(resp. eurozóny), stejně jako modifikaci vlastních zdrojů zavedením možnosti vybírat daně na úrovni
EU/eurozóny, případně upisovat dluh. Ačkoli jsou tyto možnosti nastiňovány právě v uvedeném doku-
mentu, z rozhovorů vyplynulo, že pro takto dalekosáhlé změny není v současnosti dostatečná podpora. Je
však v každém případě důležité sledovat, v jakém směru se tyto debaty budou ubírat v budoucnosti, pře -
devším po příštích volbách do Evropského parlamentu a ustanovení nové Evropské komise v roce 2014.
Tato ustanovení by v každém případě vyžadovala změnu zřizovacích smluv. 

Evropská centrální banka
Evropská  centrální  banka  (ECB)  je  jedinou  institucí  EU  určenou  primárně  pro  potřeby  eurozóny

(pokud nebereme v potaz začlenění ESM do právního systému EU). Článek 139 (4) SFEU proto stanovuje,
že  pro  většinu  oblastí  týkajících  se  ECB  rozhoduje  Rada  ve  formátu  Euroskupiny.  Nejvyšším
rozhodovacím orgánem ECB je Rada guvernérů, kterou tvoří prezident, viceprezident, další čtyři členové
výkonné rady ECB a 17 guvernérů centrálních bank členských zemí eurozóny. Prezidenta, viceprezidenta
a další čtyři členy Výkonného výboru ECB volí Evropská rada kvalifikovanou většinou. Podle statutu ECB
se  rozhodování  Rady  guvernérů  nezúčastňují  všichni  guvernéři,  ale  existuje  zde  zvláštní  systém
rozdělení zemí do skupin podle velikosti jejich HDP a podle velikosti rozvahy jejich národních bank, které
je  promítnuto  do  přidělení  určitého  počtu  hlasů.  V  některých  případech  Rada  guvernérů  rozhoduje
kvalifikovanou  většinou  představující  2/3  výše  upsaného  základního  kapitálu  ECB  a  nadpoloviční
většinou podílníků ECB. 

ECB vykonává některé úkoly i pro nečlenské země eurozóny. Jedná se o úkoly uvedené v článku 141(2)
SFEU,  které  byly předtím svěřeny Evropskému měnovému institutu,  jako jsou koordinace měnových
politik členských států EU nebo dohlížení nad fungováním mechanismu směnných kurzů. Pro tyto účely
článek 141 SFEU zřizuje třetí rozhodovací orgán ECB – Generální radu ECB, jejímiž členy jsou prezident a
viceprezident ECB a guvernéři centrálních bank členských zemí EU. Generální rada má poradní hlas také
v  dalších  záležitostech  týkajících  se  činnosti  ECB[55].  Generální  rada  je  podle  zřizovacích  smluv
dočasným orgánem,  který  zanikne v  případě,  že  všechny země EU přijmou euro.  Evropská centrální
banka však nemá exekutivní pravomoci ve vztahu k nečlenským zemím eurozóny. Jak již bylo zmíněno, v
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této souvislosti vyvstává problém se zapojením ECB do bankovního dohledu v zemích stojících mimo
eurozónu, jež se rozhodnou přistoupit ke společnému bankovnímu dohledu.

5. Postavení členských států ve vztahu k Hospodářské a měnové unii 
(EMU) a vybrané případové studie

Tato kapitola studie se zaměřuje na postavení členských států ve vztahu k Hospodářské a měnové unii
v rámci EU a analýzu jeho dopadu ve vztahu k fenoménu vícerychlostní Evropy. Ve druhé části se pak
věnuje několika vybraným případovým studiím zemí, které jsou z hlediska České republiky významné či
zajímavé. Konkrétně se zaměří na postavení a strategie Polska, Maďarska, Dánska a Švédska ve vztahu k
současnému vývoji v eurozóně a pokusí se zhodnotit, do jaké míry může být jejich pozice inspirací pro
Českou republiku. Volba těchto zemí pro případové studie je dána postavením mimo eurozónu, podobn-
ou velikostí jako v případě ČR (Maďarsko, Švédsko, Dánsko), případně blízkostí (Polsko a Maďarsko jako
členové Visegrádské skupiny),  a poté možnostmi výzkumu (kontakty na relevantní  aktéry a stálá za-
stoupení těchto zemí při EU). 

Typologie členských států ve vztahu k hospodářské a měnové unii
Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, vývoj v eurozóně za poslední tři roky vytvořil zcela novou dy -

namiku, v důsledku níž je nutno pohlížet na problematiku vícerychlostní Evropy jinou optikou, než tomu
bylo v předchozím období (at’ již v době spuštění projektu jednotné evropské měny či v období poslední
smluvní revize, tj.  Lisabonské smlouvy). Obecně je možno říci,  že EMU je zcela nepochybně projevem
vícerychlostní Evropy, jak byla široce definována v úvodní kapitole této studie, tj. ve smyslu odlišného
rozsahu práv a povinností vyplývajících z účasti či neúčasti na této politice. Zároveň ovšem je, vzhledem
k její právní konstrukci, i projevem vícevrstvé Evropy (multi-tier nebo multi-level Europe), jak bylo ilus-
trováno v kapitole následující, a to minimálně z hlediska Evropské rady a Rady. 

Následný  pokus  o  kategorizaci  členských  států  ve  vztahu  k  EMU  je  kombinací  kritérii  právních  a
faktických.  Jakkoli  se  může  toto  rozdělení  zdát  teoreticky  problematické,  odráží  v  současné  době
převládající  názor  v  rámci  bruselských  diplomatických  kruhů  a  bylo  potvrzeno  naprostou  většinou
respondentů v rámci  prováděného výzkumu a je  používáno i  v  literatuře,  která  se začíná k danému
tématu objevovat[56]. 

Kategorie I: jádro – státy eurozóny
První kategorii členských států tvoří země, které se plně účastní třetí fáze Hospodářské a měnové unie,

tedy země, které zavedly euro jako společnou měnu. Tato kategorie je kategorií čistě právní. Jsou to státy,
na které se v plném rozsahu vztahují všechna opatření, podrobně popsaná v předchozích kapitolách (six-
pack, two-pack, revidovaný sankční mechanismus při postupu při nadměrném schodku, do budoucna
účast na bankovní unii včetně podřízení společnému dohledu Evropské centrální banky, případně dalším
opatřením, na nichž bude bankovní unie v budoucnu založena), i opatření přijatých mimo smluvní rámec
EU  či  nezaložených  na  něm  (např.  fiskální  kompakt,  ESM).  Tyto  státy  pak  rovněž  plně  participují  v
rozhodovacích  procesech,  týkajících  se  eurozóny:  je  jim  zajištěna  plnohodnotná  účast  na  summitech
eurozóny, jejich ministři  se podílejí  na rozhodování tzv. Euroskupiny a mají své zástupce v Evropské
centrální bance. 

Fakticky ovšem státy plně participující na třetí fázi EMU netvoří homogenní skupinu, a proto je mnoha
politickými činiteli, diplomaty a koneckonců i akademiky zpochybňováno, do jaké míry se jedná skutečně
o jádro EU ve smyslu teorie jádra vs. periferie. V rámci současné eurozóny je možno vidět několik faktick -
ých dělících linií, které mohou být důležité z hlediska budoucího vývoje eurozóny, případně celé EU:

a) „severní státy“  vs.  „jižní státy“: toto dělení,  které se z hlediska vnitřní  diferenciace eurozóny v
současnosti jeví jako pravděpodobně nejdůležitější,  zpravidla označuje odlišný přístup k hospodářské
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politice a regulaci ekonomiky ze strany státu. Severní křídlo, ke kterému je možno počítat především
Německo,  Nizozemsko,  Finsko,  Rakousko,  Lucembursko,  Estonsko  a  Slovensko,  preferuje
decentralizovaný systém hospodářské politiky, ovšem podpořený silnějším sankčním mechanismem při
neplnění závazků přijatých na úrovni EU, klade větší důraz na fiskální disciplínu a jsou velmi opatrné k
většímu  sdílení  rizik  do  budoucna  (např.  v  otázkách  společných  evropských  dluhopisů,  společného
pojištění bankovních vkladů, společné rekapitalizace bank apod.) a obecně má liberálnější přístup např.
K  jednotnému  trhu  (jsou  členy  tzv.  kodaňské  skupiny).  Naproti  tomu  jižní  křídlo,  reprezentované
především Francií,  Španělskem, Itálií,  Řeckem a Portugalskem, představuje země,  které jsou zastánci
většího sdílení rizik mezi členskými státy, včetně navyšování objemů prostředků pro různé stabilizační a
záchranné mechanismy, a to i za cenu dalšího přenosu pravomocí na orgány EU a vzdání se kompetencí
pro autonomní  realizaci  hospodářské  politiky  ze  strany národních  států,  a  bez  ohledu na  politickou
reprezentaci  či  volební  cyklus  preferuje  silnější  zásahy  států do ekonomiky  a  neprosazuje  důsledně
liberalizaci vnitřního trhu. Severní křídlo je také někdy charakterizováno tendencí k menším zásahům do
ekonomiky ze strany státu a spoléháním se na dobrovolné respektování pravidel  svobodného trhu a
hospodářské soutěže; zde je ovšem nutno zdůraznit, že přístup k regulaci hospodářské politiky obecně
může záviset i na politickém volebním cyklu.  

b) Příjemci vs. plátci záchranných mechanismů: toto dělení zahrnuje na jedné straně státy, které jsou
příjemci pomoci ze strany dříve jmenovaných mechanismů určených pro stabilizaci eurozóny (bilaterální
půjčky, intervence MMF, EFSF, EFSM či ESM, případně nákupy dluhopisů ze strany Evropské centrální
banky):  v  současnosti  se  jedná  o  Řecko,  Portugalsko,  Španělsko,  Irsko  a  Kypr,  případně  Itálii  (díky
nákupům jejích dluhopisů ze strany ECB). Ostatní členské státy EMU (příp. EU na základě dobrovolnosti)
jsou pak přispěvatelé do těchto mechanismů, přičemž ovšem několik z nich lavíruje na hranici budoucí
žádosti  o  pomoc  z  těchto  záchranných  mechanismů  (např.  Slovinsko).  Hlavní  rozdíl  v  praxi  pak
znamenají  dodatečné povinnosti  států čerpajících z těchto záchranných mechanismů, např.  závazky k
provádění  strukturálních  reforem  či  fiskální  konsolidaci.  Ostatní  země,  které  ze  záchranných
mechanismů v současnosti  nečerpají,  této dodatečné kondicionalitě podrobeny nejsou. Z praktického
hlediska pak je možno říci, že čistí plátci, resp. přispěvatelé do záchranných mechanismů pak, s ohledem
na podíl poskytnutých peněžních prostředků či výše záruk, disponují nepochybně větší neformální váhou
při negociacích o navyšování či směřování peněžních prostředků určených ke stabilizaci eurozóny nebo o
podmínkách kladených recipientům těchto záchranných mechanismů. Ve vztahu k předchozí klasifikaci
se  pak  do  značné  míry  plátci  záchranných  mechanismů  překrývají  se  severními  státy  (s  výjimkou
Francie) a recipienti s jižními státy (s výjimkou Irska). 

c) Hříšnici  vs.  andělé: Tato kategorizace rozděluje státy eurozóny podle toho,  zda plní  či  neplní  v
současnosti  podmínky  stanovené  revidovaným  Paktem  stability  a  růstu,  případně  dalšími  normami
sekundárního práva (six-pack, two-pack) ve vztahu ke kritériu výše rozpočtového schodku, výše státního
dluhu, případně nově definovaného postupu při makroekonomické nerovnováze. Postup při nadměrném
schodku nebyl nikdy veden (ze současných států eurozóny) pouze proti Estonsku, a řízení bylo uzavřeno
ve vztahu k Německu, Finsku, Itálii a Lucembursku. Proti ostatním státům eurozóny je tento postup stále
veden,  s  tím,  že  tyto  státy  mají  individuálně  stanoven  termín  pro  nápravu  (od  r.  2013  v  případě
Rakouska, Belgie a Slovenska, po r. 2016 v případě Španělska a Řecka). Postup při makroekonomické
nerovnováze, resp. podrobné zkoumání zemí, kde byly nerovnováhy identifikovány, se v současnosti týká
následujících  zemí  eurozóny:  Belgie,  Španělsko,  Francie,  Itálie,  Malta,  Kypr,  Nizozemsko,  Finsko  a
Slovinsko. Tyto státy byly identifikovány v tzv.  Alert mechanism report v listopadu 2012, v němž bylo
shledáno,  že  ekonomiky  těchto  států  vyžadují  podrobnější  analýzu  určující,  zda  existuje  či  může
potenciálně  vzniknout  riziko  makroekonomických  nerovnováh,  které  mohou  potenciálně  vést  až  k
postupu  při  nadměrné  nerovnováze  (Excessive  imbalances  procedure,  EIP).  Závažnost
makroekonomických nerovnováh je dále stratifikována na existující (Belgie, Nizozemsko, Malta, Finsko),
závažné (Francie, Itálie, Slovinsko) a velmi závažné (Španělsko, Kypr). Za „hříšníky“ makroekonomických
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nerovnováh  je  ovšem  možno  pokládat  i  Irsko,  Řecko  a  Portugalsko,  které  jsou  již  v  současnosti
podrobeny dozoru  v  rámci  programů hospodářského  přizpůsobení  podpořených  finanční  pomocí  ze
strany EU.  

Toto vnitřní členění států eurozóny není zdaleka vyčerpávající a postihuje pouze část komplexnosti
současné situace v rámci EMU. Rovněž faktické dopady tohoto členění není možno v současnosti odhad -
nout, je však zřejmé, že v hrubých obrysech se v rámci eurozóny rýsují dvě velké skupiny zemí. Jedna z
nich jsou země, které jsou v současnosti čistými přispěvateli do záchranných mechanismů eurozóny a
zároveň nepatří do kategorie „hříšníků“, ať již z hlediska rozpočtových schodků či makroekonomických
nerovnováh. Do této skupiny patří Německo, Estonsko a Lucembursko, které splňují tyto podmínky beze
zbytku, a pak Slovensko, Finsko, Rakousko a Itálie, které „nehřeší“ alespoň v jedné z uvedených kategorií.
Tuto skupinu, pod silným vedením Německa, je možno v současnosti označit za „super-ins“ nebo pevné
jádro: státy, které v zásadě plní dohodnutá pravidla a je možné se domnívat, že tomu tak bude i v blízké a
střednědobé  budoucnosti  (nevykazují  významné  rozpočtové  schodky  ani  makroekonomické  ner-
ovnováhy),  nejsou a v  brzké době zřejmě ani nebudou vystaveny riziku dodatečné kondicionality ze
strany unijních institucí či orgánů a svou silnou pozicí mají značný neformální vliv na průběh diskusí o
budoucím fungování  EMU.  Ostatní  země (s  výjimkou Nizozemska a Belgie,  které „nehřeší“  závažným
způsobem), je možné označit za „ins“ – tedy členy eurozóny, jejichž vliv na rozhodování je ovšem značně
omezen jejich faktickou situací. Je zřejmé, že v případě obou kategorií se nejedná o permanentní pod -
skupiny a členství v nich se může změnit, což bude bezpochyby obtížnější u států pod zpřísněným dohle-
dem, vzdálenějším horizontem nápravy rozpočtových schodků či těch, u nichž byly konstatovány velmi
závažné makroekonomické nerovnováhy – tj. Řecko, Portugalsko, Irsko, Španělsko a Kypr.

Kategorie II: Státy v čekárně
Druhou kategorii členských států ve vztahu k EMU reprezentuje skupina zemí, na které se vztahuje tzv.

dočasná výjimka z třetí fáze Hospodářské a měnové unie, zakotvená ve čl. 139 SFEU. Jedná se o země, o
kterých Rada doposud nerozhodla, že splňují nezbytné podmínky pro přijetí eura. Jedná se o všechny
členské státy EU, které si v tomto smyslu v minulosti vyjednaly přechodná období pro zavedení společné
měny  a  nevztahuje  se  na  ně  výjimka  trvalá  (viz  dále).  Jejich  postavení  ve  vztahu  k  problematice
vícerychlostní Evropy se dá charakterizovat jako druhá rychlost: tyto státy v zásadě akceptovaly cíle
Hospodářské a měnové unie, jak jsou definovány ve čl. 119 a násl. SFEU, ale nevztahují se na ně vybraná
ustanovení,  uvedená  ve  čl.  139  SFEU,  ani  –  alespoň  v  plném  rozsahu  –  ustanovení  dalších  norem,
přijatých za  účelem stabilizace eurozóny (např.  účast  na  ESM a možnost  čerpání  z  jeho prostředků,
posílený sankční mechanismus v případě Paktu stability a růstu atd.). Zároveň ovšem probíhá pravidelný
monitoring (alespoň jednou za dva roky nebo na žádost státu, na který se výjimka vztahuje) Evropské
centrální  banky  a  Komise  o  pokroku  těchto  států  při  plnění  závazků  týkajících  se  uskutečňování
hospodářské a měnové unie (čl. 140 SFEU). 

I v rámci skupiny čekatelů na členství v eurozóně ovšem můžeme činit jistou diferenciaci.  Jedním z
kritérií může být například to, zda daný členský stát, na nějž se stahuje výjimka, činí kroky ke splnění
kritérií  konvergence.  Indikátorem je  zpravidla  cílové datum zavedení  eura,  ke kterému by měl daný
členský stát usilovat o splnění formálních podmínek tak, aby mohlo být přijato pozitivní rozhodnutí Rady
o zrušení  výjimky.  Jedinou zemí,  která  v současnosti  má toto datum stanoveno,  je  Lotyšsko,  v  jehož
případě Rada již rozhodla o zrušení výjimky dle čl. 139 SFEU 9. července 2013 s účinností od 1. ledna
2014. Jiným indikátorem může být účast v evropském mechanismu směnných kursů (ERM II), setrvání v
němž je jedním z konvergenčních kritérií. Účast na ERM II je dobrovolná, pokud se tedy země s dočasnou
výjimkou nerozhodne pro vstup do tohoto systému, nemůže v podstatě konvergenční kritéria splnit – to
je  v  současnosti  příklad  Švédska.  V  současnosti  jsou  jedinými  zeměmi  s  dočasnou  výjimkou  parti-
cipujícími na ERM II Lotyšsko a Litva. 

Z praktického hlediska je ovšem možno učinit další rozdělení v rámci této skupiny, které v poslední
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době nabývá – alespoň z hlediska vnímání evropských politických elit – zvýšeného významu. Jedná se o
rozdělení faktické, nikoli právní:

a) skupina  čekatelů  jednou  nohou  vevnitř –  tzv.  „pre-ins“. Jedná  se  o  skupinu  států,  které
jednoznačně deklarují svůj zájem o přijetí společné evropské měny. Tyto státy buď učinily, nebo činí,
nezbytné kroky ke splnění konvergenčních kritérií. S ohledem na jednání jejich vlád se dá očekávat, že
budou schopny v krátkodobém horizontu splnit (nebo už splnily) konvergenční kritéria, a přijetí eura je
tedy spíše technickou než ekonomickou otázkou. Státy, které takto obhajují své postavení, si tak nárokují
již ve fázi před přijetím jednotné evropské měny účast na debatách o budoucím fungování eurozóny a
připravovaných střednědobých a dlouhodobých nástrojích podporujících její fungování. Předpokládá se,
že tyto státy se budou účastnit strategických debat ve formátu Euro plus (míněno státy eurozóny plus
pre-ins)  a  ačkoli  nedisponují  formálními  rozhodovacími  pravomocemi,  jejich  názor  bude  v  případě
citlivých či kontroverzních témat zohledněn. Mezi tyto státy je možno zařadit především Polsko, které se
do značné míry zasadilo o oddělení této kategorie pre-ins od ostatních zemí, na které se vztahuje dočasná
výjimka,  a  důsledné prosazování  zahrnutí  těchto  zemí  –  v  rámci  stávajících právních možností  –  do
rozhodovacích procesů. Do této kategorie by bylo možno zařadit rovněž Lotyšsko, které – jak již bylo
zmíněno  –  se  stane  k  1.  1.  2014  členem  eurozóny,  stejně  jako  Litvu,  která  usiluje  o  přijetí  eura  v
nejbližším možném termínu, participuje v systému ERM II a – jak již bylo zmíněno v první kapitole –
usilovala  o  vstup do  eurozóny  již  v  r.  2007,  kdy  Rada  nevydala  pozitivní  rozhodnutí  o  jejím  přijetí
vzhledem k velmi restriktivní interpretaci plnění kritéria inflace. Do skupiny by bylo možné zařadit i
Bulharsko  a  Rumunsko,  které  svůj  zájem  o  vstup  rovněž  otevřeně  deklarují.  Rumunsko  si  dokonce
stanovilo cílové datum přijetí eura (r. 2014), již v současnosti je ovšem zřejmé, že nesplní podmínky pro
jeho přijetí. Na rozdíl od výše uvedených států je postavení těchto dvou zemí podkopáno nedostatečnou
kredibilitou jejich  politické reprezentace a  především jejich  hospodářské politiky  a ekonomické síly:
Rumunsko je, podobně jako Řecko, Irsko a Portugalsko, v režimu zpřísněného dohledu v rámci programu
hospodářského  přizpůsobení  (economic  adjustment  programme),  v  Bulharsku  dle  zprávy  Komise  z
listopadu 2012 existuje riziko makroekonomických nerovnováh a byla k němu vypracována podrobná
zpráva. Rumunsko a Bulharsko tedy zůstávají v jakési šedé zóně států, které „by chtěly, ale nemají na to“
– k nim je možno přiřadit i nově přistoupivší Chorvatsko, které je členem EU teprve od 1. 7. 2013. Z
hlediska zařazení do skupiny pre-ins jsou tedy dle mínění autorů této studie nutná tato kritéria:
· jasně deklarované přihlášení se k cílům Hospodářské a měnové unie, případně formální kroky vedoucí

ke splnění kritérií konvergence (cílové datum přijetí eura, vstup do ERM II)
· kredibilita  hospodářské politiky  členského státu a  reálná možnost  splnit  kritéria konvergence  ve

stanoveném časovém horizontu
b) skupina  váhavých čekatelů – „wait and see“. Zde se jedná o skupinu států, které sice formálně

závazek přijmout euro mají, ale nevysílají politické signály, které by naznačovaly, že přijetí eura, resp.
plné akceptování cílů Hospodářské a měnové unie včetně nově diskutovaných instrumentů by bylo jejich
politickou prioritou či cílem. Do této skupiny států je možno zařadit především Švédsko, Maďarsko a
Českou republiku. Tyto státy se staví velice opatrně k opatřením vedoucím ke stabilizaci eurozóny, což
ilustruje jejich neúčast na Paktu pro euro plus a v případě České republiky i na fiskálním kompaktu (v EU
obecně vnímáno jako záměrné deklasování z kategorie „pre-ins“, kam by země jinak mohla patřit). Spíše
než aktivní účast na utváření budoucí struktury eurozóny a zapojení do současných debat je spíše zajímá
eliminace možných negativních dopadů konsolidace eurozóny na státy mimo ni, jako např. V případě
bankovní unie, či obavy z rozsahu budoucích závazků (např. účast na ESM, zvláště v případě Švédska a
ČR,  které by pravděpodobně patřily do kategorie plátců),  případně vyčkávání  na „konečnou“ podobu
dynamicky se měnící eurozóny a následné zvážení, zda bude vstup do této nové entity pro ně výhodný.
Situaci Švédska a Maďarska se pak budou věnovat specifické případové studie, nicméně již zde je možno
zmínit,  že Švédsko, ačkoli  bez problémů splňuje v současnosti  kritéria konvergence,  záměrně nechce
vstoupit do ERM II a  váže své přistoupení ke společné měně na kladný výsledek lidového hlasování
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(referenda). V případě Maďarska je jeho váhavý postoj podpořen nízkou důvěrou v EU a nepříliš silným
ekonomickým  postavením:  Maďarsko  je  dle  mínění  Komise  z  listopadu  2012  ohroženo  závažnou
nerovnováhou  a  v  rámci  MIP[57] (postupu  při  makroekonomické  nerovnováze)  a  podrobeno
podrobnému zkoumání[58], v listopadu 2011 požádalo o preventivní finanční pomoc, ačkoli jednání o
této pomoci nepokročila[59].

Kategorie III: Outsideři
Poslední kategorii členských států tvoří dvě země: Spojené království a Dánsko. Tyto země, stejně jako

členské státy předchozí kategorie, neparticipují na třetí fázi EMU. Jejich výjimka je ovšem konstruována
jinak než v případě „čekatelů“, a sice ne jako výjimka dočasná, ale jako výjimka trvalá a jako taková je za-
kotvena ve zvláštních protokolech o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království a Dánska,
dle kterých vlády obou zemí oznámily Radě svůj záměr neúčastnit se třetí fáze Hospodářské a měnové
unie. Tyto země tedy nemusí vstoupit do eurozóny ani při eventuálním splnění kritérií konvergence, a v
tomto smyslu tedy nesdílejí s ostatními zeměmi stejný cíl. Při použití paralely z úvodu této studie by se
tedy jednalo  o problematiku vícevrstvé  Evropy – nepředpokládá se  přistoupení  k EMU, pokud samy
uvedené země neučiní aktivně kroky v tomto směru a neakceptují cíle. 

I mezi oběma zeměmi je ovšem možné vidět zásadní rozdíly. Protokol týkající se Spojeného království
je  velmi  podrobný,  protože rozsah práv a  povinností  vyplývajících z  britské výjimky je  konstruován
rozdílně od ostatních států včetně Dánska. Naopak dánský opt-out je v zásadě konstruován jako pro státy
s dočasnou výjimkou (tedy státy neplnící kritéria konvergence) dle čl. 139 SFEU, s tím, že postup vedoucí
k rozhodnutí podle čl. 140 SFEU může být učiněno pouze na žádost dánské vlády a takové rozhodnutí
může být podmíněno konáním referenda. Dánsko navíc, na rozdíl od Spojeného království, participuje i v
systému ERM II a fixovalo směnný kurs dánské koruny vůči euru, což reálně limituje autonomii mon -
etární politiky dánské centrální banky. Na rozdíl od Spojeného království, kde otázka referenda o přijetí
eura, případně rozhodnutí parlamentu v této otázce nebylo nikdy na pořadu dne, v Dánsku takové refer -
endum – se záporným výsledkem - již proběhlo (v roce 2000). Rovněž politická reprezentace se staví k
otázce přijetí eura daleko vstřícněji než v případě Spojeného království. Proto je možno dánskou výjimku
přirovnat  spíše  k  situaci  outsidera,  ze  kterého  se  potenciálně  velice  rychle  může  stát  čekatel,  a  to
konkrétně přímo v  subkategorii  „pre-in“.  Oproti  tomu  Spojené  království,  jehož výjimka z  eura byla
vyjednána od počátku maastrichtské smlouvy a které nikdy neparticipovalo (na rozdíl od Dánska) ani na
druhé  fázi  Hospodářské  a  měnové  unie,  je  možno  klasifikovat  v  samostatné  kategorii  „super-out“.
Postavení Dánska a jeho motivaci k přistoupení k eurozóně je pak věnována krátká případová studie v
následující části. 

Případové studie zemí mimo eurozónu
Tato část byla ponechána v režimu utajení „vyhrazené“.

6. Pozice ČR ve vztahu k vícerychlostní Evropě a z toho vyplývající 
doporučení

Česká republika a vícerychlostní Evropa
Součástí dohody o podmínkách vstupu České republiky do Evropské unie byla neaplikace celého acquis

EU ve vztahu k novým členským státům. Kromě relativně úzce vymezených přechodných období se stan-
ovenou maximální délkou trvání (např. unijní předpisy v oblasti politiky ochrany životního prostředí,
Společné zemědělské politiky, volného pohybu osob nebo kapitálu) zakládalo vstupní acquis pro Českou
republiku také dočasné výjimky z aplikace acquis bez jasně stanoveného časového rámce. Příkladem této
kategorie výjimek byla (plná) participace na měnové unii a schengenské spolupráci.  Ani v těchto ob -
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lastech ale nevyjednala Česká republika z příslušných oblastí spolupráce trvalé výjimky (opt-outs) a měla
tak obecnou povinnost podnikat aktivní kroky směřující ke svému plnému zapojení v budoucnosti (za-
loženou na formulacích ve vstupním acquis  i  na obecném principu loajální  spolupráce).  Pravidla ob-
sažená v přístupovém acquis tak zakládala dočasnou asymetrii mezi právy a závazky České republiky ve
srovnání s původními členskými zeměmi, dojednaný režim ale nezakládal ve střednědobé perspektivě
režim vícerychlostní EU, za podmínky respektování dohodnutých pravidel (případně v kombinaci s jejich
„vstřícným“ výkladem) Českou republikou i starými členskými státy. 

V praxi podnikala Česká republika urychlené kroky k ukončení asymetrické režimu zejména v oblasti
schengenské spolupráce (k odstranění hraničních kontrol došlo v roce 2007) a kritizovala extenzivní
výklad pravidel pro plné rozšíření schengenské spolupráce ve vztahu k Rumunsku a Bulharsku v letech
2010-2012. Otázka českého přistoupení k eurozóně prošla komplikovanějším vývojem. Česká republika
na unijní úrovni nikdy výslovně neodvolala či jinak formálně nezpochybnila svůj závazek k eurozóně
přistoupit, na vnitrostátní úrovni nicméně došlo k několika krokům charakteru symbolického (úvahy o
vyhlášení referenda o přijetí eura) i praktického (vypuštění indikativního data přistoupení k eurozóně ve
strategických  dokumentech[60],  ukončení  činnosti  platforem  analyzujících  dopady  přistoupení  na
českou ekonomiku), indikujícím možné přehodnocení obsahu českého závazku k eurozóně přistoupit.
Tento posun české pozice ještě posílila krize EMU od roku 2010 a na ni reagující vývoj unijního a para-
unijního režimu pro kontrolu rozpočtové disciplíny členských států a  finanční  pomoci  problémovým
státům v letech 2010-2013.  Česká republika se nezapojila do těch prvků nového unijního režimu, které
byly otevřeny i nečlenům eurozóny (Pakt Euro Plus, fiskální kompakt), ale zároveň neblokovala ty unijní
iniciativy,  které  vyžadovaly  její  participaci  (EFSM,  novela  čl.  136  SFEU).  Zároveň  Česká  republika
vyjadřovala obavy z růstu významu unijních nebo para-unijních struktur, do kterých jsou zapojeny jen
státy eurozóny, nad hranice předvídané unijním právem – např. již v souvislosti se summity hlav států
nebo předsedů vlád států eurozóny organizovanými za francouzského předsednictví v roce 2008. Česká
republika  nicméně  nebyla  iniciátorem  výraznějších  iniciativ,  které  by  na  unijní  a  para-unijní  vývoj
reagovaly z pozice unijního státu nacházejícího se mimo eurozónu. Chování České republiky by se dalo
označit jako vyčkávací a opatrné ke změnám unijního právního rámce.[61]

V přístupu k některým unijním iniciativám, zejm. fiskálnímu kompaktu, došlo k relativně intenzivním
debatám a rozporům při interpretaci českých zájmů mezi českými vnitrostátními aktéry. Nakonec při
formulaci českého postoje převážila pozice prezentovaná Úřadem vlády, opírající se zejména o kritiku
právní a institucionální formy fiskálního kompaktu.[62] 

Přístup České republiky k problému dvojrychlostní EU spojenému s existencí eurozóny lze popsat jako
postoupnou  akceptaci  možnosti  vícerychlostního  modelu  integrace pro Česko  za  podmínky  relativní
otevřenosti  unijního  jádra  (EU  vyšší  rychlosti)  vůči  unijním  státům nacházejícím se  vně  (kde  by  se
nacházela  i  Česká  republika).  Ohledně  motivace  akceptování  této  možnosti  došlo  v  České  republice
pravděpodobně  k  posunu  od  úvah  založených  na  výhodnosti  externí  pozice  České  republiky  k
argumentaci založené na právních a politických nejasnostech a rizicích zacházení s Českou republikou,
pokud by se do užší nebo rychlejší integrační skupiny států zapojila.[63] Hlavní obavy české politické
reprezentace,  resp.  její  časti,  jsou  zřejmě  motivovány  obavami  z  dalšího  přenosu  pravomocí  na
evropskou  úroveň  v  poměrně  citlivých  oblastech,  jakými  jsou  další  koordinace  hospodářských  či
fiskálních politik na úrovni EU. 

Vzhledem ke krátkosti časového odstupu není dosud možné dostatečně podrobně hodnotit případný
posun v českém postoji k vícerychlostní Evropě, ke kterému zřejmě dojde po rezignaci vlády vedené Pet-
rem Nečasem v polovině roku 2013. 

Doporučení pro Českou republiku
Jak vyplývá z této výzkumné zprávy, je problém vícerychlostní Evropy v současnosti z hlediska ČR re-

dukován na otázku vztahu eurozóny a zbytku EU. Zároveň je potřeba mít na paměti, že přijetí eura není
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možno redukovat  čistě na otázku  ztráty  samostatné měny  a  měnové politiky.  Členstvím v  eurozóně
vzniká komplexní nový soubor práv a povinností, jenž svým rozsahem není úplně srovnatelný se člen-
stvím či nečlenstvím v jiných formách diferencované integrace. I když v současnosti je režim přechodu do
eurozóny relativně otevřený a je vázán pouze na splnění kritérií konvergence a přijetí dosavadního ac-
quis eurozóny, do budoucna to tak nemusí zůstat. Je pravděpodobné, že formální překážky (např. právě
nutnost přijetí příslušného acquis) či praktické náklady připojení k eurozóně mohou do budoucna narůst,
stejně jako může klesnout politická vůle stávajících členů připustit její další rozšíření. Tím vystupuje do
popředí i otázka načasování tohoto kroku, a to nejen z hlediska dopadů zavedení společné měny. 

V tomto kontextu představuje členství v hospodářské a měnové unii pro Českou republiku otázku stra-
tegické volby.  Česká politická reprezentace by ovšem neměla stavět otázku, zda v principu chce plně
participovat na třetí fázi EMU se všemi právy a povinnostmi, které tato participace přináší, ale měla by si
spíše  klást  otázku,  kdy a  za  jakých podmínek je  vhodné  k  eurozóně přistoupit  a  zda je  dlouhodobá
neúčast pro Česko strategicky výhodná. Za tímto účelem je třeba otevřít širokou debatu mezi relevant-
ními politickými činiteli, klíčovými nevládními hráči, jako je komerční sféra, akademická sféra, sociální
partneři,  neziskový sektor i  široká veřejnost.  Shoda na politické úrovni je klíčová, neboť zařazení do
„první rychlosti“ bude v konečném důsledku výsledkem politické volby, pokud se politická reprezentace
neshodne na tom, že by takovýto krok měl být schválen v referendu. V této souvislosti rovněž dopor-
učujeme věnovat větší pozornost zkušenostem zemí, které do eurozóny již vstoupily a jsou České
republice podobné či blízké, především Slovenska. Ty by pomohly směřovat debatu v České repub-
lice více na konkrétní dopady a zkušenosti s jejich fungováním v rámci EMU.

Na druhé straně si je nutné uvědomit rizika spojená s otevíráním otázky, zda v principu přistoupit ke
třetí  fázi  EMU či  nikoliv.  Jedinou zemí,  která  v současnosti  neakceptuje  participaci  na  třetí  fázi  hos-
podářské a měnové unie jako svůj strategický cíl, je Spojené království. I většina politických elit Dánska a
Švédska - ačkoli se v současnosti jejich brzký vstup do eurozóny nejeví jako reálný – z dlouhodobého
hlediska nekontemplují alternativy k tomuto kroku. Vzhledem k velikosti, ekonomické struktuře, geo-
grafické pozici i relativně výhodné makroekonomické situaci se tedy nejeví pro Česko republiku jako
strategicky výhodné ocitnout se pouze po boku Velké Británie jakožto jediná další země, která neak-
ceptuje cíle EMU. 

Klíčové pro budoucí otevřenost  eurozóny budou dva prvky:  postoj Polska a přístup Německa.  Je
možno předpokládat, že za současné konstelace, tj. deklarovaném zájmu Polska na budoucím přistoupení
k  eurozóně,  přetrvá  politika  otevřených  dveří.  Polsko  představuje  pro  současné  „super-ins“  v  rámci
eurozóny, a především Německo, natolik zásadního partnera a strategický zájem na jeho vstupu je tak
velký, že si lze jen stěží představit, že by se eurozóna uzavřela před jeho přijetím. Zájmem České repub-
liky by tedy mělo být bedlivě sledovat polskou pozici a z dlouhodobého hlediska pak  zamezit situaci,
kdy by se Polsko ve vztahu k eurozóně ocitlo v jiné rychlosti než Česká republika. Česká republika
by se měla zároveň snažit využít i stávajícího zájmu Německa na rozšíření EMU. Německo, které se v něk -
terých otázkách ocitá v rámci eurozóny v izolaci, má prozatím zájem na přijetí dalších zemí tzv. severního
křídla EU. Po přijetí  Polska,  které je  z těchto zemí bezpochyby největší  „těžkou váhou“,  ovšem může
zájem Německa na rozšíření EMU ochabnout a může převládnout zájem soustředit se na další integraci
eurozóny a její posilování. 

Na pozadí této strategické otázky je nutné uzpůsobit i taktiku pro prosazování zájmů České republiky
z hlediska účasti na debatách o budoucím fungování EMU. Pozice České republiky ve vztahu k eurozóně
je partnery v Evropské unii je často vnímána jako nejasná nebo nejednotná, což potvrdily i realizované
rozhovory. Česká republika sice formálně nerezignovala na svůj závazek přijetí eura, nicméně v poslední
době nečinila žádné kroky, které by jej stvrdily. Česko nemá v současnosti stanoveno cílové datum přijetí
eura  a  politická  reprezentace  se  vyhýbá  i  pouhé  debatě  na  toto  téma.  Česko  jako  jediná  země  se
závazkem přijmout euro nepodepsalo fiskální kompakt, a hrozilo použitím veta v první fázi debat o tzv.
bankovní unii. 
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Nutnost změny taktiky vyplývá již z postavení a vyjednávací síly České republiky v rámci EU. Česká re -
publika není dostatečně silná na to, aby deklarované zájmy prosazovala samostatně, na rozdíl např. od
Velké Británie. Ta při jednáních o fiskálním kompaktu měla na rozdíl od České republiky jasně artiku-
lované zájmy, které se snažila prosazovat (podmiňovala svůj souhlas se smlouvou vyjednáním zvláštních
podmínek pro sektor finančních služeb). To snižuje kredibilitu ČR ve vztahu k partnerům v rámci EU. V
současnosti neexistují relevantní politické ani ekonomické argumenty pro to, aby Česká republika fiskál-
ní kompakt nepodepsala. Naprostá většina ustanovení fiskálního kompaktu by se stala pro ČR závaznou
až v okamžiku přijetí eura, pokud by se jednostranně nepřihlásila k závaznosti částí určených pro členy
eurozóny. Naopak, podepsání (resp. ratifikace) fiskálního kompaktu by jí umožnila účastnit se eurosum-
mitů a vstupovat  tak na nejvyšší politické úrovni  aktivněji  do zásadních (byť neformálních) debat o
budoucnosti EMU. Z tohoto důvodu by měla Česká republika v nejkratší možné době učinit kroky k
podpisu a ratifikaci Smlouvy o rozpočtové odpovědnosti (TSCG).

Na základě zkoumaných případových studií se nám jeví jako nejvhodnější inspirovat se v taktických
otázkách  přístupem  Polska. Ačkoli  polská  politická  elita  není  jednotná  v  otázkách  zavedení  eura,
zachovává si současná polská vláda aktivní přístup s cílem ponechat si přístup k dobrovolnému připojení
k opatřením určeným pro eurozónu, do nichž je možné zapojit i tzv. „pre-ins“. Toto se Polsku poměrně
úspěšně  dařilo  s  minimálními  politickými  či  ekonomickými  náklady.  Pro  Českou  republiku  není  v
otázkách spojených s budoucností eurozóny výhodné vystupovat izolovaně (jako tomu bylo např. V
případě fiskálního kompaktu), pokud tato pozice není podložena nějakým konkrétním zájmem. Česká re-
publika by se měla snažit o diskusi a koordinaci pozic v rámci tradičních a etablovaných struktur, jako je
např. Visegrádská skupina, s ohledem na podobné postavení minimálně dvou zemí (Polsko a Maďarsko),
které jsou ve vztahu k EMU v podobné pozici jako ČR. 

Česká republika by měla z taktického hlediska jednoznačně deklarovat svoji příslušnost ke skupině
„pre-ins“, která  je  zdůvodněna současným závazkem přistoupit  ke třetí  fázi  EMU a kterou politická
reprezentace prozatím nezpochybnila. Měla by  usilovat o zapojení do diskuzí Euroskupiny, kupřík-
ladu formou pozorovatelského statusu. O to by mohla usilovat například ve spolupráci s dalšími členy
skupiny pre-ins; takový formát by byl navíc logicky komplementární k možnosti (byť limitované) účasti
signatářů TSCG na tzv. eurosummitech. 

Pro Českou republiku je výhodné usilovat o to, aby pokud možno co nejvíce opatření bylo přijímáno
ve formátu EU-28, při plné participaci všech členských států a relevantních unijních institucí. Toto před-
stavuje  nejlepší  pojistku  pro  plné  zapojení  České  republiky  do  jednání,  ale  rovněž  i  pojistku,  že  se
vícerychlostní  Evropa  ve  smyslu  eurozóna  (1.  rychlost)  vs.  zbytek  EU  (2.  rychlost)  nepřeklopí  do
vícevrstvé EU, kdy pevné jádro bude relativně uzavřené a bude si dokonce vytvářet nové instituce a ac-
quis.  Z tohoto důvodu tedy obecně není výhodné podporovat scénář fiskálního kompaktu (tj.  přijímat
opatření mimo smluvní rámec EU), ale postupovat zásadě prostřednictvím změn v rámci primárního
práva.  Česká republika by se měla spolu s podobně smýšlejícími zeměmi zasadit o integraci TSCG do
primárního právního rámce EU, tak jak to předpokládá čl. 16 TSCG. 

V této souvislosti  rovněž z taktického hlediska  nedoporučujeme, aby Česká republika používala
hrozbu právem veta v případech, kdy se kritická masa ostatních členských států shodne na opatřeních,
která  mají  být  přijata  pro  eurozónu  v  unijním  rámci  smluvní  revizí  (kde  na  základě  principu  jed-
nomyslnosti právem veta disponuje). To platí i v případě, že by dle mínění politické reprezentace mohly
být přijímaným opatřením ohroženy důležité zájmy ČR. Česká republika není nepostradatelným státem
pro rozvoj eurozóny vzhledem k tomu, že doposud není jejím členem. Není ani nepostradatelným státem
pro rozvoj jakékoli  jiné unijní  politiky,  což snižuje (opět na rozdíl  od zmiňované Velké Británie)  její
vyjednávací pozici obecně, kdy na rozdíl od Británie nemůže použít hrozbu vetem jako „bargaining chip“.
Takovýto postup by maximálně posílil ochotu ostatních států hledat řešení mimo unijní rámec, což není v
zájmu České republiky. Jako vhodnější taktika se jeví i v případě možné nevýhodnosti projednávaných
opatření pro ČR zdůvodňování  českých obav evropským partnerům, formulace protinávrhů,  které by
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možná  rizika  pro ČR vyloučily,  a  vytváření  koalic  podobně smýšlejících  členských  států  na  podporu
českých požadavků či návrhů. 

Ve světle pravděpodobné snahy České republiky začlenit se do „první rychlosti“ by rovněž mělo zůstat
zájmem České republiky usilovat o co největší  politiku otevřených dveří  eurozóny vůči  budoucím
členům  –  tj.  aby  nebyly  do  budoucna  kladeny  nové  formální  podmínky  či  bariéry  vstupu.  Politika
otevřených dveří je ovšem kredibilní pouze v případě, že státy mimo eurozónu prokáží rovněž svou kred -
ibilitu tím, že začnou činit kroky nezbytné ke vstupu. Pro Českou republiku by tedy bylo vhodné znovu
stanovit cílové datum přijetí eura, což není v rozporu se strategickou debatou o načasování vstupu do
eurozóny, která může probíhat paralelně. 
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