
PROTOKOL (č. 12) 
O POSTUPU PŘI NADMĚRNÉM SCHODKU 

VYSOKÉ SMLUVNÍ STRANY, 

PŘEJÍCE SI stanovit způsoby, jak postupovat při nadměrném schodku uvedeném v článku 126 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 

SE DOHODLY na následujících ustanoveních, která se připojují ke Smlouvě o Evropské unii a ke 
Smlouvě o fungování Evropské unie: 

Článek 1 

Referenční hodnoty uvedené v čl. 126 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie jsou: 

— 3 % pro poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu 
produktu v tržních cenách, 

— 60 % pro poměr veřejného dluhu k hrubému domácímu produktu v tržních cenách. 

Článek 2 

V článku 126 uvedené smlouvy a v tomto protokolu se: 

— výrazem „veřejný“ rozumí vztahující se k veřejné správě, tj. k ústřední vládě, regionálním nebo 
místním orgánům nebo fondům sociálního zabezpečení s výjimkou obchodních operací, jak jsou 
definovány v Evropském systému integrovaných hospodářských účtů, 

— „schodkem“ rozumí čisté výpůjčky, jak jsou definovány v Evropském systému integrovaných 
hospodářských účtů, 

— „investicí“ rozumí tvorba hrubého fixního kapitálu, jak je definována v Evropském systému 
integrovaných hospodářských účtů, 

— „dluhem“ rozumí celkový hrubý dluh v jeho jmenovité hodnotě nesplacený na konci roku, 
konsolidovaný uvnitř a mezi jednotlivými odvětvími veřejné správy, jak jsou definovány 
v první odrážce. 

Článek 3 

Pro zajištění účinnosti postupu při nadměrném schodku odpovídají vlády členských států v rámci 
tohoto postupu za schodky veřejné správy, jak je definována v čl. 2 první odrážce. Členské státy dbají

CS 26.10.2012 Úřední věstník Evropské unie C 326/279



na to, aby jim postupy na úrovni vlastního státu v rozpočtové oblasti umožnily plnit jejich závazky 
vyplývající ze Smluv v této oblasti. Členské státy podávají neprodleně a pravidelně zprávy Komisi 
o svých předpokládaných a skutečných schodcích a o výši svých dluhů. 

Článek 4 

Statistické údaje potřebné pro použití tohoto protokolu poskytuje Komise.
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