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HLAVA VIII 
 

HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA 
 
 

Článek 119  
(bývalý článek 4 Smlouvy o ES) 

 
1. Činnosti členských států a Unie ve smyslu článku 3 Smlouvy o Evropské unii zahrnují za 
podmínek stanovených Smlouvami zavedení hospodářské politiky, která je založena na úzké 
koordinaci hospodářských politik členských států, na vnitřním trhu a na vymezení společných cílů a 
která je prováděna v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží. 
 
2. Souběžně s tím zahrnují tyto činnosti za podmínek a v souladu s postupy stanovenými 
Smlouvami jednotnou měnu – euro, jakož i vymezení a provádění jednotné měnové a devizové 
politiky, jejímž prvořadým cílem je udržet cenovou stabilitu, a aniž je dotčen tento cíl, podporovat 
obecnou hospodářskou politiku v Unii v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství 
s volnou soutěží. 
 
3. Tyto činnosti členských států a Unie zahrnují dodržování následujících hlavních zásad: 
stabilní ceny, zdravé veřejné finance a měnové podmínky a trvale udržitelná platební bilance. 
 

 
 

KAPITOLA 1 
 

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA 
 
 

Článek 120  
(bývalý článek 98 Smlouvy o ES) 

 
Členské státy směrují své hospodářské politiky tak, aby v rámci hlavních směrů uvedených 
v čl. 121 odst. 2 přispívaly k dosahování cílů Unie ve smyslu článku 3 Smlouvy o Evropské unii. 
Členské státy a Unie postupují v souladu se zásadami stanovenými v článku 119 a v souladu se 
zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží, čímž je podporováno efektivní 
umisťování zdrojů. 
 
 

Článek 121  
(bývalý článek 99 Smlouvy o ES) 

 
1. Členské státy považují své hospodářské politiky za věc společného zájmu a koordinují je 
v rámci Rady v souladu s článkem 120. 
 
2. Rada přijme na doporučení Komise návrh hlavních směrů hospodářských politik členských 
států a Unie a podá o tom zprávu Evropské radě. 
 
Evropská rada na základě zprávy Rady projedná závěry o hlavních směrech hospodářských politik 
členských států a Unie. 
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Na základě těchto závěrů podá Rada doporučení, ve kterém budou tyto hlavní směry vymezeny. 
Rada o svém doporučení informuje Evropský parlament. 
 
3. K zajištění užší koordinace hospodářských politik a trvalé konvergence hospodářské 
výkonnosti členských států sleduje Rada na základě zpráv předkládaných Komisí hospodářský 
vývoj v každém členském státě a v Unii, jakož i soulad hospodářských politik s hlavními směry 
uvedenými v odstavci 2, a pravidelně provádí celkové hodnocení. 
 
Pro účely tohoto mnohostranného dohledu poskytují členské státy Komisi informace o důležitých 
opatřeních v oblasti své hospodářské politiky, jakož i další informace, které považují za nezbytné. 
 
4. Zjistí-li se na základě postupu uvedeného v odstavci 3, že hospodářské politiky členského 
státu nejsou v souladu s hlavními směry uvedenými v odstavci 2 nebo že by mohly ohrozit řádné 
fungování hospodářské a měnové unie, může se Komise na dotyčný členský stát obrátit 
s varováním. Rada může na doporučení Komise podat dotyčnému členskému státu nezbytná 
doporučení. Rada může na návrh Komise rozhodnout o zveřejnění svých doporučení. 
 
V rámci tohoto odstavce Rada při rozhodování nepřihlíží k hlasu člena Rady zastupujícího dotyčný 
členský stát. 
 
Kvalifikovaná většina ostatních členů Rady je vymezena podle čl. 238 odst. 3 písm. a). 
 
5. Předseda Rady a Komise podají Evropskému parlamentu zprávu o výsledcích 
mnohostranného dohledu. Předseda Rady může být vyzván, aby vystoupil před příslušným výborem 
Evropského parlamentu, jestliže Rada svá doporučení zveřejnila. 
 
6. Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem formou nařízení přijmout 
podrobná pravidla pro postup při mnohostranném dohledu podle odstavců 3 a 4. 
 
 

Článek 122  
(bývalý článek 100 Smlouvy o ES) 

 
1. Aniž jsou dotčeny jiné postupy stanovené ve Smlouvách, může Rada na návrh Komise 
rozhodnout v duchu solidarity mezi členskými státy o opatřeních přiměřených hospodářské situaci, 
zejména když vzniknou závažné obtíže v zásobování určitými produkty, především v oblasti 
energetiky. 
 
2. Nastanou-li členskému státu z důvodu přírodních pohrom nebo mimořádných událostí, které 
nemůže ovlivnit, obtíže nebo je-li z téhož důvodu vážně ohrožen závažnými obtížemi, může Rada 
na návrh Komise poskytnout dotyčnému členskému státu za určitých podmínek finanční pomoc 
Unie. Předseda Rady informuje o rozhodnutí Evropský parlament. 
 
 

Článek 123  
(bývalý článek 101 Smlouvy o ES) 

 
1. Evropské centrální bance nebo centrálním bankám členských států (dále jen „národní 
centrální banky“) se zakazuje poskytovat možnost přečerpání zůstatku bankovních účtů nebo 
jakýkoli jiný typ úvěru orgánům, institucím nebo jiným subjektům Unie, ústředním vládám, 
regionálním nebo místním orgánům nebo jiným veřejnoprávním orgánům, jiným veřejnoprávním 
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subjektům nebo veřejným podnikům členských států; rovněž je zakázán přímý nákup jejich 
dluhových nástrojů Evropskou centrální bankou nebo národními centrálními bankami. 
 
2. Odstavec 1 se nepoužije na úvěrové instituce ve veřejném vlastnictví, kterým národní 
centrální banky a Evropská centrální banka v souvislosti s poskytováním peněžních prostředků 
centrálními bankami poskytují stejné zacházení jako soukromým úvěrovým institucím. 
 
 

Článek 124  
(bývalý článek 102 Smlouvy o ES) 

 
Zakazují se jakákoli opatření, která nejsou odůvodněna veřejným dohledem a která umožňují 
orgánům, institucím nebo jiným subjektům Unie, ústředním vládám, regionálním nebo místním 
orgánům nebo jiným veřejným orgánům, jiným veřejnoprávním subjektům nebo veřejným 
podnikům členských států zvýhodněný přístup k finančním institucím. 
 
 

Článek 125  
(bývalý článek 103 Smlouvy o ES) 

 
1. Unie neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky ústředních vlád, regionálních nebo 
místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, jiných veřejnoprávních subjektů nebo veřejných 
podniků kteréhokoli členského státu, pokud se nejedná o vzájemné finanční záruky pro společné 
uskutečňování určitého záměru. Členský stát neodpovídá za závazky ani nepřebírá závazky 
ústředních vlád, regionálních nebo místních orgánů nebo jiných veřejných orgánů, jiných 
veřejnoprávních subjektů nebo veřejných podniků jiného členského státu, aniž jsou dotčeny 
vzájemné finanční záruky pro společné uskutečňování určitého záměru. 
 
2. Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem v případě potřeby 
upřesnit definice pro použití zákazů uvedených v článcích 123 a 124 a v tomto článku. 
 

 
Článek 126  

(bývalý článek 104 Smlouvy o ES) 
 

1. Členské státy se vyvarují nadměrných schodků veřejných financí. 
 
2. Komise sleduje vývoj rozpočtové situace a výši veřejného dluhu v členských státech, aby bylo 
možno zjistit závažné chyby. Zkoumá zejména dodržování rozpočtové kázně na základě těchto 
dvou kritérií: 
 
a) zda poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu 

produktu nepřekračuje referenční hodnotu, ledaže by: 
 

– buď poměr podstatně a nepřetržitě klesal a dosáhl úrovně, která se blíží referenční 
hodnotě, 

 
– nebo by překročení referenční hodnoty bylo pouze výjimečné a dočasné a poměr 

zůstával blízko k referenční hodnotě; 
 

b) zda poměr veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu nepřekračuje referenční hodnotu, 
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ledaže se poměr dostatečně snižuje a blíží se uspokojivým tempem k referenční hodnotě. 
 
Referenční hodnoty jsou stanoveny v Protokolu o postupu při nadměrném schodku připojeném ke 
Smlouvám. 
 
3. Nesplňuje-li členský stát požadavky podle jednoho nebo žádného z těchto kritérií, Komise 
vypracuje zprávu. Zpráva Komise přihlédne k tomu, zda schodek veřejných financí překračuje 
veřejné investiční výdaje, jakož i ke všem dalším rozhodujícím faktorům včetně střednědobé 
hospodářské a rozpočtové pozice členského státu. 
 
Komise může také vypracovat zprávu, je-li i přes plnění kritérií toho názoru, že v některém 
členském státě existuje riziko nadměrného schodku. 
 
4. Hospodářský a finanční výbor vydá stanovisko ke zprávě Komise. 
 
5. Usoudí-li Komise, že v členském státě existuje nebo může vzniknout nadměrný schodek, 
předloží stanovisko dotyčnému členskému státu a informuje o tom Radu. 
 
6. Rada na návrh Komise a po zvážení všech připomínek, které dotyčný členský stát případně 
učiní, rozhodne po celkovém zhodnocení, zda existuje nadměrný schodek. 
 
7. Rozhodne-li Rada podle odstavce 6, že nadměrný schodek existuje, přijme bez zbytečného 
odkladu na doporučení Komise doporučení, která podá dotyčnému členskému státu, aby tento 
členský stát mohl ve stanovené lhůtě tuto situaci ukončit. S výhradou odstavce 8 nebudou tato 
doporučení zveřejněna. 
 
8. Zjistí-li Rada, že ve stanovené lhůtě nebyla na její doporučení přijata žádná účinná opatření, 
může svá doporučení zveřejnit. 
 
9. Nenásleduje-li členský stát ani poté doporučení Rady, může Rada rozhodnout o výzvě 
členskému státu, aby v určité lhůtě učinil opatření ke snížení schodku, která Rada považuje za 
nezbytná pro nápravu situace. 
 
V takovém případě může Rada žádat dotyčný členský stát, aby podle zvláštního harmonogramu 
předkládal zprávy za účelem posouzení jeho úsilí o nápravu. 
 
10. Právo podat žalobu podle článků 258 a 259 nelze uplatnit v rámci odstavců 1 až 9 tohoto 
článku. 
 
11. Pokud se členský stát nepodřídí rozhodnutí přijatému podle odstavce 9, může Rada 
rozhodnout, že použije nebo případně zesílí jedno nebo více z následujících opatření: 
 
– požádá dotyčný členský stát, aby před vydáním obligací a jiných cenných papírů zveřejnil 

dodatečné informace, které Rada určí, 
 
– vyzve Evropskou investiční banku, aby přehodnotila svou úvěrovou politiku vůči dotyčnému 

členskému státu, 
 
– požádá dotyčný členský stát, aby uložil neúročený vklad v přiměřené výši u Unie, dokud 

nebude podle názoru Rady nadměrný schodek napraven, 
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– uloží pokuty v přiměřené výši. 
 
Předseda Rady informuje Evropský parlament o přijatých rozhodnutích. 
 
12. Rada zruší některá nebo všechna svá rozhodnutí nebo doporučení uvedená v odstavcích 6 až 9 
a 11 v takovém rozsahu, v jakém bude napraven podle názoru Rady nadměrný schodek v dotyčném 
členském státě. Zveřejnila-li Rada předtím svá doporučení, učiní, jakmile bude zrušeno rozhodnutí 
podle odstavce 8, veřejné prohlášení, že nadměrný schodek v dotyčném členském státě již 
neexistuje. 
 
13. Při přijímání rozhodnutí nebo doporučení uvedených v odstavcích 8, 9, 11 a 12 rozhoduje 
Rada na doporučení Komise. 
 
Při přijímání opatření uvedených v odstavcích 6 až 9, 11 a 12 Rada nepřihlíží k hlasu člena Rady 
zastupujícího dotyčný členský stát. 
 
Kvalifikovaná většina ostatních členů Rady je vymezena podle čl. 238 odst. 3 písm. a). 
 
14. Další ustanovení týkající se provádění postupu popsaného v tomto článku jsou stanovena 
v Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeném ke Smlouvám. 
 
Rada přijme zvláštním legislativním postupem a po konzultaci s Evropským parlamentem a 
Evropskou centrální bankou jednomyslně vhodná ustanovení, která poté nahradí tento protokol. 
 
S výhradou ostatních ustanovení tohoto odstavce stanoví Rada na návrh Komise a po konzultaci 
s Evropským parlamentem bližší podrobnosti a definice k provedení uvedeného protokolu. 
 

 
 

KAPITOLA 2 
 

MĚNOVÁ POLITIKA 
 
 

Článek 127  
(bývalý článek 105 Smlouvy o ES) 

 
1. Prvořadým cílem Evropského systému centrálních bank (dále jen „ESCB“) je udržovat 
cenovou stabilitu. Aniž je dotčen cíl cenové stability, podporuje ESCB obecné hospodářské politiky 
v Unii se záměrem přispět k dosažení cílů Unie, jak jsou vymezeny v článku 3 Smlouvy o Evropské 
unii. ESCB jedná ve shodě se zásadami stanovenými v článku 119 a v souladu se zásadou 
otevřeného tržního hospodářství s volnou soutěží, čímž podporuje efektivní umisťování zdrojů. 
 
2. ESCB plní tyto základní úkoly: 
 
– vymezuje a provádí měnovou politiku Unie, 
 
– provádí devizové operace v souladu s článkem 219, 
 
– drží a spravuje oficiální devizové rezervy členských států, 
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– podporuje plynulé fungování platebních systémů. 
 
3. Třetí odrážka odstavce 2 se nevztahuje na držení a správu devizových provozních zůstatků 
vládami členských států. 
 
4. Evropská centrální banka je konzultována: 
 
– ke všem návrhům aktů Unie v oblasti její působnosti, 
 
– vnitrostátními orgány ke všem návrhům právních předpisů z oblasti její působnosti, avšak 

v mezích a za podmínek stanovených Radou postupem podle čl. 129 odst. 4. 
 
Evropská centrální banka může předkládat stanoviska příslušným orgánům, institucím nebo jiným 
subjektům Unie nebo vnitrostátním orgánům v záležitostech spadajících do oblasti její působnosti. 
 
5. ESCB přispívá k řádnému provádění opatření, která přijímají příslušné orgány v oblasti 
dohledu nad úvěrovými institucemi a stability finančního systému. 
 
6. Rada může zvláštním legislativním postupem jednomyslně po konzultaci s Evropským 
parlamentem a Evropskou centrální bankou formou nařízení svěřit Evropské centrální bance 
zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými 
a dalšími finančními institucemi, s výjimkou pojišťovacích podniků. 
 

 
Článek 128  

(bývalý článek 106 Smlouvy o ES) 
 

1. Evropská centrální banka má výlučné právo povolovat vydávání eurobankovek v Unii. Tyto 
bankovky mohou vydávat Evropská centrální banka a národní centrální banky. Bankovky vydávané 
Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami jsou jedinými bankovkami, které 
mají v Unii status zákonného platidla. 
 
2. Členské státy mohou vydávat euromince, objem jejich emise však vyžaduje schválení 
Evropskou centrální bankou. Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským 
parlamentem a Evropskou centrální bankou přijímat opatření k sladění nominálních hodnot a 
technických specifikací všech mincí určených pro oběh v rozsahu nezbytném k umožnění jejich 
plynulého oběhu v Unii. 
 

 
Článek 129  

(bývalý článek 107 Smlouvy o ES) 
 

1. ESCB je řízen rozhodovacími orgány Evropské centrální banky, kterými jsou Rada guvernérů 
a Výkonná rada. 
 
2. Statut Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky (dále jen „statut 
ESCB a ECB“) je stanoven v protokolu připojeném ke Smlouvám. 
 
3. Evropský parlament a Rada mohou řádným legislativním postupem změnit články 5.1, 5.2, 
5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4 a 32.6, čl. 33.1 písm. a) a článek 36 statutu ESCB a 
ECB. Rozhodují buď na doporučení Evropské centrální banky a po konzultaci s Komisí, nebo na 
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návrh Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou. 
 
4. Rada může buď na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Evropskou 
centrální bankou, anebo na doporučení Evropské centrální banky a po konzultaci s Evropským 
parlamentem a Komisí přijímat předpisy podle článků 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 a 34.3 
statutu ESCB a ECB. 
 
 

Článek 130  
(bývalý článek 108 Smlouvy o ES) 

 
Při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností svěřených jim Smlouvami a statutem ESCB a 
ECB nesmějí Evropská centrální banka, žádná národní centrální banka ani žádný člen jejich 
rozhodovacích orgánů vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů, institucí nebo jiných subjektů 
Unie, od žádné vlády členského státu ani od jakéhokoli jiného subjektu. Orgány, instituce nebo jiné 
subjekty Unie a vlády členských států se zavazují zachovávat tuto zásadu a nesnažit se ovlivňovat 
členy rozhodovacích orgánů Evropské centrální banky či národních centrálních bank při plnění 
jejich úkolů. 
 
 

Článek 131  
(bývalý článek 109 Smlouvy o ES) 

 
Každý členský stát zajistí, aby jeho vnitrostátní právní předpisy, včetně statutu jeho národní 
centrální banky, byly slučitelné se Smlouvami a se statutem ESCB a ECB. 
 

 
Článek 132  

(bývalý článek 110 Smlouvy o ES) 
 

1. K plnění úkolů svěřených ESCB, v souladu s ustanoveními Smluv a za podmínek 
stanovených statutem ESCB a ECB, Evropská centrální banka: 
 
– přijímá nařízení v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vymezených v článku 3.1 první 

odrážce, článcích 19.1, 22 a 25.2 statutu ESCB a ECB a dále v případech stanovených 
právními akty Rady, jež jsou uvedeny v čl. 129 odst. 4, 

 
– přijímá rozhodnutí nezbytná pro plnění úkolů svěřených ESCB Smlouvami a statutem ESCB 

a ECB, 
 
– vydává doporučení a zaujímá stanoviska. 
 
2. Evropská centrální banka může rozhodnout o zveřejnění svých rozhodnutí, doporučení a 
stanovisek. 
 
3. V mezích a za podmínek přijatých Radou postupem podle čl. 129 odst. 4 je Evropská 
centrální banka zmocněna ukládat podnikům pokuty či penále za neplnění povinností vyplývajících 
z jejích nařízení a rozhodnutí. 
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Článek 133 
 

Aniž jsou dotčeny pravomoci Evropské centrální banky, přijmou Evropský parlament a Rada 
řádným legislativním postupem opatření nezbytná pro používání eura jako jednotné měny. Tato 
opatření se přijmou po konzultaci s Evropskou centrální bankou. 
 
 
 

KAPITOLA 3 
 

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ 
 
 

Článek 134  
(bývalý článek 114 Smlouvy o ES) 

 
1. Na podporu koordinace politik členských států v rozsahu potřebném pro fungování vnitřního 
trhu se zřizuje Hospodářský a finanční výbor. 
 
2. Hospodářský a finanční výbor má tyto úkoly: 
 
– vydávat stanoviska na žádost Rady či Komise nebo z vlastního podnětu a předkládat je těmto 

orgánům, 
 
– sledovat hospodářskou a finanční situaci členských států a Unie a pravidelně o ní, zejména o 

finančních vztazích se třetími zeměmi a mezinárodními institucemi, podávat zprávy Radě a 
Komisi, 

 
– aniž je dotčen článek 240, přispívat k přípravě prací Rady uvedených v článcích 66 a 75, 

čl. 121 odst. 2, 3, 4 a 6, článcích 122, 124, 125 a 126, čl. 127 odst. 6, čl. 128 odst. 2, čl. 129 
odst. 3 a 4, článku 138, čl. 140 odst. 2 a 3, článku 143, čl. 144 odst. 2 a 3 a článku 219 a plnit 
další poradní a přípravné úkoly svěřené mu Radou, 

 
– posuzovat alespoň jednou ročně situaci v oblasti pohybu kapitálu a volnosti plateb, jak 

vyplývá z provádění Smluv a z opatření přijatých Radou; posuzování se týká všech opatření 
vztahujících se na pohyb kapitálu a plateb; výbor podává Komisi a Radě zprávu o výsledku 
tohoto posouzení. 

 
Každý členský stát, Komise a Evropská centrální banka jmenují nejvíce po dvou členech výboru. 
 
3. Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou a výborem uvedeným 
v tomto článku přijme podrobná ustanovení týkající se složení Hospodářského a finančního výboru. 
Předseda Rady informuje o takovém rozhodnutí Evropský parlament. 
 
4. Pokud a dokud existují členské státy, na které se vztahuje výjimka, ve smyslu článku 139, 
sleduje výbor nad rámec úkolů podle odstavce 2 měnovou a finanční situaci a všeobecný platební 
styk těchto členských států a pravidelně o tom podává zprávy Radě a Komisi. 
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Článek 135  
(bývalý článek 115 Smlouvy o ES) 

 
V záležitostech upravených v čl. 121 odst. 4, článku 126 s výjimkou odstavce 14, článku 139, čl. 
140 odst. 1, odst. 2 prvním pododstavci a odst. 3 a článku 219 může Rada nebo členský stát požádat 
Komisi, aby podle potřeby podala doporučení nebo návrh. Komise posoudí žádost a neprodleně 
předloží své závěry Radě. 
 
 

KAPITOLA 4 
 

USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ČLENSKÝCH STÁTŮ, JEJICHŽ MĚNOU JE EURO 
 
 

Článek 136 
 

1. K zajištění řádného fungování hospodářské a měnové unie a v souladu s příslušnými 
ustanoveními Smluv přijme Rada některým z příslušných postupů uvedených v článcích 121 a 126, 
s výjimkou postupu podle čl. 126 odst. 14, opatření týkající se členských států, jejichž měnou je 
euro: 
 
a) k posílení koordinace jejich rozpočtové kázně a dohledu nad ní; 
 
b) k vypracování směrů hospodářské politiky pro tyto státy, přičemž se dbá na to, aby byly 

slučitelné se směry přijímanými pro celou Unii a byl nad nimi zajištěn dohled. 
 
2. Na hlasování o opatřeních podle odstavce 1 se podílejí pouze členové Rady zastupující 
členské státy, jejichž měnou je euro. 
 
Kvalifikovaná většina uvedených členů je vymezena podle čl. 238 odst. 3 písm. a). 
 
 

Článek 137 
 

Pravidla zasedání ministrů členských států, jejichž měnou je euro, jsou stanovena Protokolem o 
Euroskupině. 
 
 

Článek 138  
(bývalý čl. 111 odst. 4 Smlouvy o ES) 

 
1. K zajištění postavení eura v mezinárodním měnovém systému přijme Rada na návrh Komise 
rozhodnutí, které stanoví společné postoje k otázkám, jež mají zvláštní význam pro hospodářskou a 
měnovou unii, v příslušných mezinárodních finančních institucích a konferencích. Rada rozhoduje 
po konzultaci s Evropskou centrální bankou. 
 
2. Rada může na návrh Komise přijmout vhodná opatření pro zajištění jednotného zastoupení 
v mezinárodních finančních institucích a konferencích. Rada rozhoduje po konzultaci s Evropskou 
centrální bankou. 
 
3. Na hlasování o opatřeních podle odstavců 1 a 2 se podílejí pouze členové Rady zastupující 
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členské státy, jejichž měnou je euro. 
 
Kvalifikovaná většina uvedených členů je vymezena podle čl. 238 odst. 3 písm. a). 
 
 
 

KAPITOLA 5 
 

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 
 
 

Článek 139 
 

1. Členské státy, o kterých Rada nerozhodla, že splňují nezbytné podmínky pro přijetí eura, jsou 
dále označovány jako „členské státy, na které se vztahuje výjimka“. 
 
2. Na členské státy, na které se vztahuje výjimka, se nepoužijí tato ustanovení Smluv: 

 

a) přijetí těch částí hlavních směrů hospodářských politik, které se obecně týkají eurozóny 
(čl. 121 odst. 2); 

 
b) donucovací opatření k nápravě nadměrných schodků (čl. 126 odst. 9 a 11); 
 
c) cíle a úkoly ESCB (čl. 127 odst. 1, 2, 3 a 5); 
 
d) vydávání eura (článek 128); 
 
e) akty Evropské centrální banky (článek 132); 
 
f) opatření týkající se používání eura (článek 133); 
 
g) měnové dohody a další opatření vztahující se ke kurzové politice (článek 219); 
 
h) jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky (čl. 283 odst. 2); 
 
i) rozhodnutí stanovící společné postoje k otázkám, které mají zvláštní význam pro 

hospodářskou a měnovou unii, v příslušných mezinárodních finančních institucích 
a konferencích (čl. 138 odst. 1); 

 
j) opatření pro zajištění jednotného zastoupení v mezinárodních finančních institucích a 

konferencích (čl. 138 odst. 2). 
 
V článcích uvedených v písmenech a) až j) se tedy pojmem „členské státy“ rozumějí členské státy, 
jejichž měnou je euro. 
 
3. V souladu s kapitolou IX statutu ESCB a ECB jsou členské státy, na které se vztahuje 
výjimka, a jejich národní centrální banky vyňaty z práv a povinností v rámci ESCB. 
 
4. Hlasovací práva členů Rady zastupujících členské státy, na které se vztahuje výjimka, se 
pozastavují tehdy, jestliže Rada přijímá opatření podle článků vyjmenovaných v odstavci 2, 
a v těchto případech: 
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a) doporučení podávaná členským státům, jejichž měnou je euro, v rámci mnohostranného 
dohledu, včetně k programům stability a k varováním (čl. 121 odst. 4); 

 
b) opatření týkající se nadměrných schodků u členských států, jejichž měnou je euro (čl. 126 

odst. 6, 7, 8, 12 a 13). 
 
Kvalifikovaná většina ostatních členů Rady je vymezena podle čl. 238 odst. 3 písm. a). 
 
 

Článek 140  
(bývalý čl. 121 odst. 1, bývalý čl. 122 odst. 2 druhá věta  

a bývalý čl. 123 odst. 5 Smlouvy o ES) 
 

1. Alespoň jednou za dva roky, nebo na žádost členského státu, na který se vztahuje výjimka, 
Komise a Evropská centrální banka podávají Radě zprávy o pokroku dosaženém členskými státy, na 
které se vztahuje výjimka, při plnění jejich závazků týkajících se uskutečňování hospodářské a 
měnové unie. Tyto zprávy posuzují také slučitelnost právních předpisů každého z těchto členských 
států včetně statutů jejich národních centrálních bank s články 130 a 131 a se statutem ESCB a 
ECB. Zprávy dále posoudí, zda bylo dosaženo vysokého stupně udržitelné konvergence, na základě 
toho, jak jednotlivé členské státy splnily následující kritéria: 
 
– dosažení vysokého stupně cenové stability patrného z míry inflace, která se blíží míře inflace 

nejvýše tří členských států, jež dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků, 
 
– dlouhodobě udržitelný stav veřejných financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů 

nevykazujících nadměrný schodek ve smyslu čl. 126 odst. 6, 
 
– dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů 

Evropského měnového systému po dobu alespoň dvou let, aniž by došlo k devalvaci vůči 
euru, 

 
– stálost konvergence dosažené členským státem, na který se vztahuje výjimka, a jeho účasti 

v mechanismu směnných kurzů, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb. 
 
Čtyři kritéria uvedená v tomto odstavci a rozhodné období, po něž mají být respektována, jsou blíže 
stanovena v protokolu připojeném ke Smlouvám. Zprávy Komise a Evropské centrální banky také 
přihlédnou k výsledkům integrace trhů, situaci a vývoji běžného účtu platební bilance a posouzení 
vývoje nákladů na jednotku pracovní síly a jiných cenových indexů. 
 
2. Rada po konzultaci s Evropským parlamentem a po projednání v Evropské radě rozhoduje na 
návrh Komise, které členské státy, na které se vztahuje výjimka, splňují podmínky nezbytné na 
základě kritérií stanovených v odstavci 1, a zruší výjimky dotyčných států. 
 
Rada rozhoduje po obdržení doporučení přijatého kvalifikovanou většinou jejích členů 
zastupujících členské státy, jejichž měnou je euro. Tito členové rozhodnou do šesti měsíců poté, co 
Rada obdrží návrh Komise. 
 
Kvalifikovaná většina uvedených členů podle druhého pododstavce je vymezena podle čl. 238 
odst. 3 písm. a). 
 
3. Bude-li rozhodnuto postupem podle odstavce 2 o zrušení výjimky, stanoví Rada 
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neodvolatelně hlasy členských států, jejichž měnou je euro, a dotyčného členského státu na návrh 
Komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou jednomyslným rozhodnutím přepočítací 
koeficient, podle něhož euro nahradí měnu dotyčného členského státu, a přijme další opatření 
nezbytná pro zavedení eura jako jednotné měny v dotyčném členském státě. 
 
 

Článek 141  
(bývalý čl. 123 odst. 3 a bývalý čl. 117 odst. 2  

pět prvních odrážek Smlouvy o ES) 
 

1. Pokud a dokud existují členské státy, na které se vztahuje výjimka, aniž je dotčen čl. 129 
odst. 1, zřizuje se jako třetí rozhodovací orgán Evropské centrální banky Generální rada Evropské 
centrální banky uvedená v článku 44 statutu ESCB a ECB. 
 
2. Po dobu existence členských států, na které se vztahuje výjimka, Evropská centrální banka ve 
vztahu k těmto členským státům: 
 
– posiluje spolupráci mezi národními centrálními bankami, 
 
– posiluje koordinaci měnových politik členských států s cílem zajistit cenovou stabilitu, 
 
– dohlíží na fungování mechanismu směnných kurzů, 
 
– konzultuje otázky spadající do působnosti národních centrálních bank a ovlivňující stabilitu 

finančních institucí a trhů, 
 
– vykonává bývalé úkoly Evropského fondu pro měnovou spolupráci, které předtím převzal 

Evropský měnový institut. 
 
 

Článek 142  
(bývalý čl. 124 odst. 1 Smlouvy o ES) 

 
Každý členský stát, na který se vztahuje výjimka, pokládá svou kurzovou politiku za věc 
společného zájmu. Přitom členské státy přihlédnou ke zkušenostem získaným ze spolupráce v rámci 
mechanismu směnných kurzů. 
 
 

Článek 143  
(bývalý článek 119 Smlouvy o ES) 

 
1. Nastanou-li nebo hrozí-li vážně členskému státu, na který se vztahuje výjimka, 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 vnitřního trhu nebo uskutečňování 
společné obchodní politiky, prozkoumá Komise okamžitě situaci dotyčného státu a opatření, která 
tento stát s využitím všech prostředků, jež má k dispozici, v souladu s ustanoveními Smluv přijal 
nebo může přijmout. Komise uvede opatření, jež dotyčnému státu doporučuje. 
 
Ukáží-li se opatření přijatá členským státem, na který se vztahuje výjimka, a opatření navržená 
Komisí jako nedostatečná k překonání obtíží, které nastaly nebo mohou nastat, Komise po 
konzultaci s Hospodářským a finančním výborem doporučí Radě poskytnutí vzájemné pomoci a 
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vhodných metod jejího poskytnutí. 
 
Komise pravidelně informuje Radu o situaci a jejím vývoji. 
 
2. Rada poskytuje vzájemnou pomoc; přijímá směrnice nebo rozhodnutí stanovící podmínky a 
podrobnosti této pomoci, jež může mít zejména formu: 
 
a) dohodnutého postupu ve vztahu k jiným mezinárodním organizacím nebo v jejich rámci, na 

něž se mohou členské státy, na které se vztahuje výjimka, obrátit, 
 
b) opatření potřebná k zamezení odklonu obchodu, pokud členský stát, na který se vztahuje 

výjimka a který má obtíže, udržuje nebo znovu zavádí množstevní omezení vůči třetím 
zemím, 

 
c) poskytnutí omezených úvěrů ostatními členskými státy; k tomu je třeba jejich souhlasu. 
 
3. Neposkytne-li Rada vzájemnou pomoc doporučenou Komisí nebo jsou-li poskytnutá 
vzájemná pomoc a učiněná opatření nedostatečné, zmocní Komise členský stát, na který se vztahuje 
výjimka a který má obtíže, aby přijal ochranná opatření, jejichž podmínky a podrobnosti stanoví 
Komise. 
 
Rada může takové zmocnění odvolat a měnit podmínky a podrobnosti těchto opatření. 
 
 

Článek 144  
(bývalý článek 120 Smlouvy o ES) 

 
1. Dojde-li k náhlé krizi v platební bilanci členského státu, na který se vztahuje výjimka, a není-
li okamžitě přijato rozhodnutí ve smyslu čl. 143 odst. 2, může dotyčný členský stát přijmout 
preventivně nezbytná ochranná opatření. Taková opatření smějí fungování vnitřního trhu narušit 
pouze v co nejmenší míře a nesmějí překročit rozsah nezbytně nutný pro odstranění náhle vzniklých 
obtíží. 
 
2. Komise a ostatní členské státy budou o takových ochranných opatřeních informovány 
nejpozději při jejich vstupu v platnost. Komise může Radě doporučit poskytnutí vzájemné pomoci 
podle článku 143. 
 
3. Poté, co Komise vydá doporučení, a po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem 
může Rada rozhodnout, aby dotyčný členský stát změnil, pozastavil nebo zrušil výše uvedená 
ochranná opatření. 
 
 
 

________________________ 


