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1 Úvod 

 Česká republika se svým vstupem do Evropské unie (EU) v roce 2004 zavázala 

přijmout v budoucnosti euro jako svou národní měnu. Bez ohledu na to, zda euro přijmeme 

dříve, či později, bude tento krok spojen s náročnou přípravou. Podmínkou pro přijetí 

kandidátské země do eurozóny je plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, která slouží 

jako oficiální normativy. Mimo to je důležité také vykazovat ekonomickou sladěnost české 

ekonomiky s ekonomikami zemí eurozóny, aby došlo k eliminaci asymetrických šoků, které 

mohou negativně ovlivnit naši ekonomiku.  

 Cílem této bakalářské práce bude navrhnout datum reálného zavedení eura v České 

republice. Prostředkem k dosažení tohoto cíle jsem využila metody vědeckého zkoumání, jako 

jsou metoda historická, deskripce, makroekonomická analýza, dedukce a indukce. Analýza 

bude provedena za časové období let 2005 až 2013, protože Česká republika vstoupila          

do Evropské unie (EU) v roce 2004 a od roku 2005 jsou dostupné výsledky analýz 

ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou a rovněž výsledky plnění 

konvergenčních kritérií. Teoretická část práce vychází především z české odborné knižní 

literatury a v analytické části jsou data čerpána hlavně z oficiálních publikací vydávaných 

Českou národní bankou (ČNB)
1

 a Ministerstvem financí
2

 a Eurostatem
3

. Dané téma 

bakalářské práce jsem si zvolila především proto, že se jedná o téma aktuální a zajímalo mne, 

jestli se při důkladnější analýze změní můj názor na společnou evropskou měnu, či nikoliv. 

 V první kapitole je prostor věnován zejména historickému vývoji měnové spolupráce 

v Evropě. Nejprve jsou podrobně popsány počátky měnové spolupráce v Evropě po konci 

druhé světové války a dále zmapovány důležité kroky, které i přes mnohá úskalí vedly            

až ke vzniku hospodářské a měnové unie (HMU). Dále jsou charakterizovány jednotlivé etapy 

budování HMU a nakonec bude popsáno období po dokončení HMU až po současnost. 

 Druhá kapitola práce se věnuje ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 

od roku 2005 do roku 2013. Na začátku je vysvětlena tzv. teorie optimální měnové oblasti od 

Roberta Mundella
4
, což je základní teoretický přístup pro kvantifikaci přínosů a nákladů 

zavedení společné měny. Dále je pozornost zaměřena na problematiku cyklické                             

a strukturální sladěnosti České republiky s eurozónou. Vyhodnocení bude prováděno                        

na základě mnoha indikátorů a je vhodné, aby sladěnost české ekonomiky s eurozónou byla 

                                                 
1
 Česká národní banka [online]. 2015 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/index.html  

2
 Ministerstvo financí České republiky [online]. 2015 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/  

3
 Eurostat [online]. 2015 [cit. 2015-05-04]. Dostupné z: http://ec.europa.eu/eurostat  

4
 MUNDELL, Robert. A Theory of Optimum Currency Idea. American Economic Association, 1961. 665 s. 

 

http://www.cnb.cz/cs/index.html
http://www.mfcr.cz/
http://ec.europa.eu/eurostat
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na co nejvyšším stupni. Nakonec jsou  přiblíženy přizpůsobovací mechanismy,                          

které odhadují, jak je česká ekonomika schopna tlumit dopady asymetrických šoků, tedy 

nakolik je flexibilní.  

 V poslední části práce je popsán vývoj plnění maastrichtských konvergenčních kritérií 

Českou republikou ve zvoleném referenčním období let 2005-2013, ovšem s prognózou        

až do roku 2017. Dále je prostor věnován tzv. Brownovým testům, pomocí nichž je možné 

analyzovat přínosy a náklady pro Českou republiku plynoucí z členství v eurozóně. Popsána 

je také institucionální připravenost a harmonogram pro zavedení eura. Nakonec je 

zhodnocena celková připravenost České republiky na přijetí eura a navrhnut termín, kdy by 

bylo reálné do eurozóny vstoupit. 
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2 Vznik a vývoj eurozóny 

 Evropu tvoří seskupení států, jehož určitá podmnožina je sdružena v Evropské unii a ta 

má rovněž svoji podmnožinu států nazývanou eurozóna. Tuto podmnožinu tvoří pouze ty 

státy, které přijaly euro jako svou národní měnu.
5
 V první kapitole budou přiblíženy základní 

mezníky vývoje evropské měnové integrace, jejíž počátky sahají ke konci druhé světové 

války. Důraz bude kladen především na stěžejní dokumenty pro tvorbu společné unijní 

politiky, tedy Wernerovy zprávy a Delorsovy zprávy. Konec kapitoly je věnován konečnému 

procesu vzniku eurozóny, postupnému rozšiřováním a možnou budoucností. 

 

2.1 Počátky měnové spolupráce  

 „Evropská cesta k dokončení měnové integrace vypadá okázale, ale v mnoha ohledech 

se jedná vlastně pouze o návrat do stavu, který převládal před zavedením papírových peněz.“
6
 

 Dnešní měnová unie funguje v mnoha ohledech jako zlatý standard. V obou případech 

státy sdílejí jednu měnu, dříve zlato, nyní euro, a nemohou již používat měnový kurs 

k odstranění nerovnováhy platební bilance. Všechno zboží bylo dříve oceňováno zlatem,        

a i když se za vše platilo mincemi, vypovídající hodnotu mince určoval obsah zlata. Dá se 

tedy říci, že ve skutečnosti bylo zlato měnou a peníze jen zhmotněním zlata.
7
 

 Je nutné připomenout, že reálná podoba zlatého standardu v meziválečném období 

byla v mnoha ohledech vzdálená svému ideálu. Žádná ze zemí nepraktikovala volný oběh 

zlatých mincí, stejně jako nepodporovala univerzální směnitelnost oběživa za zlato. 

Základním problémem uplatňování pravidel zlatého standardu je spatřován 

v přizpůsobovacím mechanismu, jemuž je ekonomika postižená ztrátou cenové 

konkurenceschopnosti a následnými potíži platební bilance vystavena. Mnozí ekonomové byli 

tímto automatismem fascinováni, neboť zlatý standard sám v sobě nalézá tržní síly, které 

v zemích prožívající ekonomický rozmach, tento rozmach tlumí, a v ekonomikách, které jsou 

postiženy hospodářským útlumem, pracuje na odstranění útlumu. Meziválečná zkušenost 

s fungováním zlatého standardu však ukázala, že vládám obecně chybí dávka trpělivosti 

k čekání, kdy samoregulační síly trhu ekonomiku natolik zpomalí, aby mohl být urychlen její 

opětovný růst.  

                                                 
5
 DĚDEK, Oldřich. Doba eura: Úspěchy i nezdary společné evropské měny. 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2014. 

336 s. ISBN 978-80-7201-933-5. 
6
 BALDWIN, Richard a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2013. 584 s. ISBN 978-80-247-4568-8, str. 396. 
7
 Tamtéž, str. 397 
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 Bylo by ovšem chybné se domnívat, že jedinou negativní zkušenosti z meziválečné 

doby byly vzpomínky na zlatý standard, který představoval systém fixních kurzových režimů. 

Neblahé dojmy zanechal také systém plovoucích kurzů, který provozovala řada evropských 

zemí v letech 1919 – 1926. S tímto systémem přišla také rizika spojená s dlouhodobým 

vybočováním z rovnováhy. I tyto pocity přispěly k myšlence, jak po druhé světové válce lépe 

uspořádat globální monetární řád. Za nežádoucí byla považována jak naprostá rigidita 

kurzových režimů, tak i naprostá volnost kurzových změn. První snahy o vytvoření 

mezinárodního měnového systému, který by byl založen na bankovkách, přišly před koncem 

druhé světové války, kdy USA a Velká Británie začaly plánovat brettenwoodskou 

konferenci.
8
 

  

2.2 Brettenwoodský řád a vývoj Evropy 

 Základy brettenwoodského řádu byly domluveny v červenci roku 1944 na mezinárodní 

měnové a finanční konferenci za účasti 44 států. Hnacím motorem pro vznik tohoto systému 

byla především nespokojenost s praktikami konkurenčních devalvací a výkyvy volně 

plovoucích kurzů. Systém se opíral o dominantní postavení dolaru, přičemž americká vláda 

garantovala jeho hodnotu vyjádřenou zlatem. Ostatní měny byly na dolar napojeny pevným 

kurzem s úzkým fluktuačním pásmem. Pevný kurz vyhovoval především evropským zemím, 

které ho preferovaly před kurzem plovoucím kvůli negativním zkušenostem z let minulých. 

Pro dohlížení nad plynulým fungováním globálního kurzového systému byl zřízen 

Mezinárodní měnový fond (MMF) ve Washingtonu.
9
  

 

2.2.1 Počátky hospodářské spolupráce v Evropě 

 První krůček k ekonomické integraci v Evropě se udál v roce 1951, kdy bylo 

Pařížskou smlouvou založeno Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) o šesti členech 

(Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko a Německo). Iniciativy evropské integrace 

vyvrcholily podepsáním Římské smlouvy v březnu roku 1957, která zakládala Evropské 

hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství pro atomovou energii (Euratom). 

Díky dosavadnímu fungujícímu systému z Bretton Woods nebyla měnová politika mezi 

                                                 
8
 DĚDEK, Oldřich. Historie evropské měnové integrace: Od národních měn k euru. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 

2008. 260 s. ISBN 978-80-7400-076-8, str. 1-8. 
9
 DĚDEK, Oldřich. Brettonwoodský řád. Ministerstvo financí Česká republika: Zavedení eura v České republice 

[online]. 1. 1. 2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/cs/euro/historie-eura/hotovostni-

euro 

http://www.zavedenieura.cz/cs/euro/historie-eura/hotovostni-euro
http://www.zavedenieura.cz/cs/euro/historie-eura/hotovostni-euro
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prioritami Evropských společenství (ES)
10

 a  stala se tak pouze oblastí koordinovaného 

postupu, který měl členským zemím usnadnit  utváření společného trhu. Intenzivní obchodní 

výměna, která v rámci společenství probíhala, předpokládala režim pevné směnitelnosti měn a 

také sjednocování cen agrárních produktů, což zapříčinil vznik společné zemědělské politiky 

v roce 1962. Tato politika byla založena na garantovaných cenách, což bylo úzce vázáno       

na potřebu stabilních měnových kurzů.  

 Padesátá a šedesátá léta minulého století bývají označovány jako éra zlatého věku. Byl 

zaznamenán vysoký hospodářský růst, nízká nezaměstnanost, inflace byla pod kontrolou  

a zahraniční obchod vzkvétal.
11

 

 

2.2.2 Zánik Brettonwoodského systému 

 Na konci 60. let se brettonwoodský systém postupně dostával do větších problémů. 

Americký dolar, kotva systému, se postupně stával nadhodnoceným a USA již dále nemohly 

zabezpečit zlatou hodnotu dolaru. Zánik systému se udál ve dvou krocích. V roce 1971 USA 

„odvolaly“ konvertibilitu dolaru za zlato a i přesto, že bylo rozšířeno fluktuační pásmo 

dolarových kurzů, v roce 1973 přestalo být bráněno devizovým intervencím a každá země 

měla nyní svobodu volby vlastního režimu měnového kurzu. Tímto bylo období 

brettonwoodského systému završeno.
12

 

 

2.3   Wernerova zpráva 

 Napětí uvnitř brettonwoodského systému na konci 60. let ukázalo směr, jakým by se 

mělo společenství dát, a sice vytvoření měnové unie. Velmi významným mezníkem je 

Haagský summit, konaný v prosinci roku 1969, na kterém byly formulovány konkrétní návrhy 

k vytvoření hospodářské a měnové unie (HMU). Hlavním důvodem k tomuto integračnímu 

kroku byla autonomní hospodářská a měnová politika každé země Evropského hospodářského 

společenství, což kvůli stále více se propojujícím trhům působilo čím dál větší problémy. 

 Vytvořením plánu pro postupnou realizaci HMU byla pověřena skupina expertů      

pod vedením tehdejšího lucemburského premiéra a ministra financí Pierra Wernera. Výsledná 

                                                 
10

 Od roku 1965 se používá souhrnný název Evropská společenství pro ESUO, EHS a Euratom. 
11

 SYCHRA, Zdeněk. Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU. 1. vyd. Brno: 

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009. 291 s. ISBN 978-80-210-5082-2, str. 45-47. 
12

 BALDWIN, Richard a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2013. 584 s. ISBN 978-80-247-4568-8, str. 402. 
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zpráva, známá jako Wernerova zpráva
13

, byla zveřejněna 7. října 1970. Wernerova zpráva se 

stala prvním obsáhlejším dokumentem Společenství, který se problematikou HMU zabýval.  

 V podstatě šlo o to, najít kompromis mezi dvěma skupinami, které se v možné 

realizaci HMU rozcházely. První skupina nazvaná „Ekonomisté“, kteří byli zastoupeni 

Spolkovou republikou Německo, Nizozemskem a do roku 1970 Itálií, zastávali názor,           

že realizace měnové unie má smysl pouze tehdy, až dojde k dostatečné harmonizaci národních 

politik. „Monetaristé“ na straně druhé naopak namítali, že měnová integrace by měla 

předcházet integraci hospodářské. Proto bylo jejich hlavní prioritou zavedení společné měny, 

která měla mít pozitivní efekt na následné hospodářské sblížení zúčastněných zemí. Tuto 

teorii zastávala Francie, Belgie, Lucembursko, od roku 1970 Itálie a od roku také 1980 Velká 

Británie.  

 Wernerova zpráva předpokládala, že k realizaci měnové unie dojde ve třech etapách 

během deseti let. První etapa začala 1. ledna 1971 a měla trvat tři roky. Hlavním cílem bylo 

sbližování měnových a fiskálních politik, aby v druhé etapě nedocházelo k výrazným 

měnovým výkyvům. Očekávalo se postupné zužování fluktuačního pásma mezi evropskými 

měnami. Na podporu tohoto kroku dokument počítal s vytvořením nové instituce, Evropského 

fondu pro měnovou spolupráci. 

 

2.3.1 Had v tunelu 

 Důležitou součástí vytváření Evropské měnové unie (EMU) byl tzv. had v tunelu, což 

byl systém uspořádání měnových kurzů s cílem limitovat jejich pohyby. Cílem bylo vytvořit 

soustavu vzájemného navázání evropských měn na americký dolar a udržení stability. Systém 

také považoval za nezbytné mnohem větší úsilí v koordinaci hospodářských politik členů 

Společenství. Hospodářská a měnová unie tak měly být vytvářeny paralelně, což je 

kompromis mezi ideologií „Monetaristů“ a „Ekonomistů“.  

 Rozvoj EMU však neprobíhal podle očekávání. V roce 1971 světem otřásla měnová 

krize, která vedla k následnému zhroucení brettonwoodského systému pevných kurzů. Snahou 

bylo vytvořit systém vzájemného navázání evropských měn a zajištění jejich stability vazbou 

na americký dolar. Zakládajícím kamenem se stal podpis Basilejské dohody mezi předními 

bankami šesti členských a kandidátských zemí (Irsko, Velká Británie, Dánsko, Norsko)          

v dubnu roku 1972. Tato dohoda se stala základem systému označovaného jako „had 

v tunelu“.  

                                                 
13

 Plný název zprávy zní: Zpráva Radě a Komisi o realizaci stadií hospodářské a měnové unie ve Společenství. 
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 Systém fungoval následovně. Evropské měny navázané na sebe představovaly „hada“, 

jehož maximální fluktuační rozpětí představovalo 2,25%. Had se pohyboval v tunelu,       

který značil rozpětí evropských měn vůči dolaru, které bylo stanoveno na 4,5%. Fungování 

tohoto mechanismu znázorňuje obrázek 1.1. 

 

Obrázek 1.1: Had v tunelu 

 

 

Zdroj: SYCHRA, Zdeněk. Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU. 1. vyd. Brno: 

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009. 291 s. ISBN 978-80-210-5082-2. 

 

 V souvislosti s postupnou realizací EMU došlo v dubnu 1973 ke vzniku Evropského 

fondu pro měnovou spolupráci, jehož úkolem byla podpora evropských měn v rámci jejich 

vzájemného kolísání v zúženém fluktuačním pásmu, a koordinace vzájemné měnové podpory 

centrálních bank členských států včetně poskytování úvěrů.  

 Nestabilní mezinárodní měnová situace a postupná devalvace dolaru zapříčinila,        

že had dlouho nezůstal ve své původní podobě. I když zůstal zachován, tak z něj postupně 

jednotlivé země vystupovaly a z části i vstupovaly zpět. Na tom se podepsalo samotné EHS 

tím, že odmítlo korigovat svého hada vzhledem k nové devalvaci dolaru. V následujících 

letech se stal had fakticky zónou německé marky, na jejímž stabilním postavení vázaly svou 

měnovou politiku státy, které měly se Spolkovou republikou Německo úzké obchodní 

vztahy.
14

 „Jak připomíná Loukas Tsoukalis, je ironií, že právě země tvořící jádro 

ekonomistické pozice se rozhodly setrvat v rámci tohoto regionálního systému směnných 

kurzů, zatímco Francie, lídr skupiny monetaristických zemí byla nucena vystoupit.“
15
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 SYCHRA, Zdeněk. Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU. 1. vyd. Brno: 

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009. 291 s. ISBN 978-80-210-5082-2, str. 52-54. 
15

 Tamtéž, str. 54. 
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2.3.2 Odstoupení od Wernerova plánu 

 Názory na to, co stálo za ztroskotáním plánu, se rozcházejí. Jedna z příčin poukazuje 

na světovou hospodářskou krizi způsobenou ropnými šoky, která s sebou přinesla vyšší inflaci 

a hospodářský pokles. Každá země se s těmito problémy vypořádala po svém, takže 

koordinace hospodářských politik nebyla na požadující úrovni a převládal národní zájem     

nad zájmem evropským. Hospodářské rozdíly mezi členskými státy byly na začátku 

sedmdesátých let příliš velké na to, aby se mezi jejich měnami udržely pevné měnové kurzy. 

Dále chyběla konvergence, tedy společná shoda v základních ekonomických ukazatelích, 

které jsou předpokladem k účasti v měnové unii. Neúspěch Wernerova plánu potvrdilo 

Společenství zveřejněním Marjolinovy zprávy z 8. března 1975. I přes nezdar byla Wernerova 

zpráva velmi důležitým mezníkem. Vytvoření plánu pro přechod k HMU znamenalo 

akceptování vize, že další kroky v rámci evropské integrace povedou tímto směrem.
16

 

 Mnohé myšlenky z Wernerova plánu byly později využity v Delorsově zprávě,       

která položila základ k vytvoření EMU. Byla převzata představa o postupování k měnové unii 

ve třech etapách a zásada dodržení určitého stupně hospodářské sladěnosti mezi potenciálními 

členy. Dále bylo vyvozeno poučení, že směřování k EMU musí být podpořeno stabilním 

institucionálním zázemím, které by se systematicky věnovalo nezbytným přípravám. Tuto roli 

sehrál Evropský měnový institut (EMI), předchůdce dnešní Evropské centrální banky 

(ECB).
17

 

 

2.4   Evropský měnový systém 

 Po odstoupení od Wernerovy zprávy se hledalo jiné řešení, jak postupovat směrem 

k měnové unii. Hlavním cílem bylo udržet při životě myšlenku další integrace. Toto období se 

vyznačovalo kurzovou nestabilitou, což neprospívalo vzájemnému obchodu a tak byl koncem 

sedmdesátých let díky iniciativě německého kancléře Helmuta Schmidta a francouzského 

prezidenta Valéra Giscarda d‘Estinga vytvořen Evropského měnového systému (EMS), který 

se stal nástrojem pro dosažení relativní měnové stability uvnitř Společenství. Co se týká 

perspektivy další integrace, byla koncepce EMS slabá a fakticky neměla žádné sjednocující 

účinky, protože celý projekt zůstával mimo institucionální rámec Společenství. EMS měl sice 

svou smluvní základnu jak na poli Společenství, tak i v jednotlivých členských státech, jeho 

                                                 
16

 SYCHRA, Zdeněk. Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU. 1. vyd. Brno: 

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009. 291 s. ISBN 978-80-210-5082-2, str. 56-57 
17

 DĚDEK, Oldřich. Wernerův plán. Ministerstvo financí Česká republika: Zavedení eura v České republice 

[online]. 1. 1. 2014 [cit. 2014-11-17]. Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/cs/euro/historie-eura/werneruv-

plan 

http://www.zavedenieura.cz/cs/euro/historie-eura/werneruv-plan
http://www.zavedenieura.cz/cs/euro/historie-eura/werneruv-plan
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vznik byl však založen na dohodách mezi centrálními bankami. Teprve po schválení 

Jednotného evropského aktu (1987) se stal EMS součástí primárního práva Společenství. 

Oficiálně byla činnost systému zahájena 13. března 1979 a tvoří jej tři základní prvky, a sice 

Evropská měnová jednotka (European Currency Unit, ECU), evropský mechanismus 

směnných kurzů (Exchange Rate Mechanism, ERM), a úvěrový mechanismus. 

 ECU byla umělá měnová jednotka, která představovala koš všech měn členských států 

a měla pevnou hodnotu složenou z jejich podílů. Národní měny byly v ECU zastoupeny 

rovnoměrně ke své ekonomické síle a jejich podíl se měnil každých pět let, přičemž odpovídal 

podílu, který měl hrubý domácí produkt (HDP) členské země na celkovém HDP Společenství. 

Do přijetí Maastrichtské smlouvy byly v měnovém koši provedeny dvě revize, v roce 1984 

začleněním řecké drachmy a v roce 1989 zapojením španělské pesety a portugalského escuda 

Složení měnového koše a jeho následné úpravy přibližuje tabulka 1.1. 

 

Tabulka 1.1: Složení měnového koše ECU 

Měna 

Počet jednotek národní měny v 

1 ECU 
Podíl národní měny v 1 ECU v % 

13. 3. 

1979 

17. 9. 

1984 

21. 9. 

1989 

13. 3. 

1979 

17. 9. 

1984 

21. 9. 

1989 

Německá marka 0,89 0,72 0,62 33,0 32,0 30,5 

Francouzský frank 1,15 1,31 1,33 19,8 19,0 20,8 

Nizozemský gulden 0,29 0,26 0,22 10,5 10,1 10,2 

Belgický a 

lucemburský frank 
3,80 3,85 3,30 9,5 8,5 8,9 

Italská lira 109,00 140,00 151,80 9,5 10,2 7,2 

Dánská koruna 0,22 0,22 0,20 3,0 2,7 2,7 

Irská libra 0,01 0,01 0,01 1,1 1,2 1,1 

Britská libra 0,09 0,09 0,09 13,6 15,0 11,2 

Řecká drachma - 1,15 1,44 - 1,3 0,5 

Španělská peseta - - 6,89 - - 4,2 

Portugalské escudo - - 1,39 - - 0,7 

Poznámka: Hodnota počtu jednotek národní měny v 1 ECU je zaokrouhlena na dvě desetinná místa. Hodnota 

podílu národní měny v 1 ECU v % je zaokrouhlena na jedno desetinné místo. 

Zdroj: SYCHRA, Zdeněk. Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU. 1. vyd. Brno: 

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009. 291 s. ISBN 978-80-210-5082-2, vlastní 

zpracování. 
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ECU nepůsobila jako běžná měna a nebyla zavedena v hotovostní podobě. Jejím hlavním 

úkolem bylo plnit funkci rezervní měny uvnitř Společenství (transakce mezi centrálními 

bankami, sestavování rozpočtu, zemědělské platby, převody ze strukturálních fondů) a sloužit 

jako nástroj transakcí uvnitř EMS. Rozlišovala se takzvaná oficiální (používaná v rámci 

EMS), soukromá (bankovní operace) a zelená (určená pro zemědělské platby) ECU.
18

 

 Mechanismus směnných kurzů tvoří jádro EMS. Tento mechanismus je otevřen všem 

zemím EU a v průběhu let se jeho základna zvětšovala i zmenšovala (viz tabulka 1.2) podle 

toho, jak se jednotlivé členské země eurozóny vzdávaly svých měn. Několik nových 

členských zemí do ERM vstoupilo a jiné ho naopak opustily, když přijaly euro. Účast v ERM 

je dobrovolná.  

 

Tabulka 1.2: Členství v ERM 

Staré členské země  Vstoupily Opustily 
Nové členské 

země EU 
Vstoupily Opustily 

Belgie, Lucembursko 1979 1999 Bulharsko - - 

Dánsko 1979 1999 Česká republika - - 

Finska 1996 1999 Estonsko 2004 2011 

Francie 1979 1999 Kypr 2005 2008 

Irsko 1979 1999 Litva 2004 - 

Itálie 1979, 1996 1992, 1999 Lotyšsko 2005 - 

Německo 1979 1999 Maďarsko - - 

Nizozemsko 1979 1999 Malta 2005 2008 

Portugalsko 1992 1999 Polsko - - 

Rakousku 1995 1999 Rumunsko - - 

Řecko 1998 2001 Slovensko 2005 2009 

Španělsko 1989 1999 Slovinsko 2004 2007 

Švédsko - -    

Velká Británie 1990 1992    

Zdroj: BALDWIN, Richard a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2013. 584 s. ISBN 978-80-247-4568-8, vlastní zpracování. 
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Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009. 291 s. ISBN 978-80-210-5082-2, str. 57-58 
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 Podstatu systému tvořily čtyři základní prvky: mřížka odsouhlasených bilaterálních 

kurzů, vzájemná podpora, možnost nového nastavení kurzu podléhajícího jednomyslné shodě 

a ECU. Měny všech zúčastněných zemí byly pevně svázány ve dvojicích a tvořily paritní 

mřížku, v níž bylo vymezeno pásmo povolených fluktuací se standardní šířkou ± 2,25 % 

okolo centrální parity. Některé země však dostaly výjimku a mohly se tak pohybovat v širším 

rozpětí ± 6 % (např. Itálie, později Španělsko, Velká Británie a Portugalsko).
19

 Pokud by 

nastala situace, že se kurz některého měnového páru přiblíží k okraji pásma povolených 

fluktuací, měly centrální banky daných dvou měn povinnost intervenovat a stabilizovat kurz. 

K tomu sloužily úvěrové mechanismy, které kryly náklady z devizových intervencí a sloužily 

k překlenutí deficitů platební bilance. Tento nástroj poskytoval úvěry za různých podmínek.
20

 

Intervence se však prováděla již ve fázi, kdy se kurz dostal aspoň do 75% daného pásma (tzv. 

hranice divergence). Indikátor divergence byl vedle paritní mřížky další důležitou součástí 

systému a umožňoval odpovědné stanovení povinnosti intervenovat v rámci ERM. Kurzový 

mechanismus byl pro rozvoj dalších vývojových etap evropské integrace velmi důležitý. Čím 

úžeji byly nastaveny hranice pásma, tím více bylo zapotřebí, aby členové EMS prováděli 

stejně zaměřenou hospodářskou, měnovou i finanční politiku, a tím menší pole působnosti 

měly jednotlivé národní centrální banky. 
21

 

 Mechanismus směnných kurzů vyznačoval množství zajímavých rysů. Byl to první 

systém, který byl ryze evropský bez jakéhokoliv ohledu na dolar či zlato. Dále to byl systém 

symetrický. Z toho plyne, že žádná evropská měna neměla speciální úlohu, na rozdíl             

od Brettenwoodského systému. A nakonec, odpovědnost za udržení bilaterálních kurzů se 

podílely jak země se silnou měnou, tak i ty se slabou, čímž bylo odstraněno stigma silné          

a slabé měny.
22

  

 Od evropského měnového systému se očekávalo především zajištění měnové stability, 

jak vnitřní, založené na stabilitě cen a nákladů uvnitř Společenství, tak i vnější, tedy stability 

měnových kurzů. I když v úvodních letech (do poloviny osmdesátých let) bylo nutné směnné 

kurzy členských zemí často upravovat, v pozdějším období byly tyto úpravy řidší a jejich 

rozměr menší. Od roku 1987 došlo k ustálení EMS a posunu k opravdovému systému fixních 

                                                 
19

 BALDWIN, Richard a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2013. 584 s. ISBN 978-80-247-4568-8, str. 404 - 406. 
20

 Rozlišovaly se úvěry velmi krátkodobé, krátkodobé a střednědobé. 
21

 SYCHRA, Zdeněk. Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU. 1. vyd. Brno: 

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009. 291 s. ISBN 978-80-210-5082-2, str. 60-63. 
22

 BALDWIN, Richard a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2013. 584 s. ISBN 978-80-247-4568-8, str. 406. 
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kurzů. Jako překážka se však ukázala velká rigidnost systému a také jeho náchylnost              

ke spekulativním útokům, které vyvrcholily počátkem devadesátých let.
23

 

 I když zůstaly centrální parity beze změny několik let, míry inflace se dokonale 

nesblížily. Země, jako Dánsko nebo Francie se sice přiblížily německé inflaci, ale pro jižní 

země představovala strategie pevného měnového kurzu hrozbu v podobě ztráty 

konkurenceschopnosti. Pád Berlínské zdi a znovusjednocení Německa bylo velmi nákladné     

a proinflační, kvůli zvýšení mezd ve východní části země, které však neodpovídalo 

produktivitě východoněmeckých firem. Bundesbanka reagovala okamžitým zvýšením své 

úrokové sazby.  Dalším problém se ukázala být Maastrichtská smlouva, tedy smlouva    

o EU, která byla podepsána v prosinci 1991 a během roku 1992 měla být ratifikována všemi 

členskými zeměmi. Smlouva obsahovala ustanovení, podle něhož musela být ratifikována     

ve všech členských státech, jinak nenabude platnosti. První země, která proces přijetí zahájila, 

bylo Dánsko, kde se podle zákona hlasuje o mezinárodních smlouvách v referendu. Smlouva 

však v referendu o několik tisíc hlasů neobstála. Po Dánsku se referendum konalo také          

ve Francii, i když lidové hlasování nebylo zákonem nařízeno. Tam smlouva nakonec přijata 

byla, ale výsledky byly velmi vyrovnané, což znepokojilo devizové trhy. Spekulativní útoky 

na sebe nenechaly dlouho čekat, zpočátku byly zaměřené na Itálii, protože lira byla tehdy 

silně nadhodnocena, a na Velkou Británii, která už sice byla součástí ERM, ale rovněž 

s nadhodnoceným měnovým kurzem.  

 V reakci na spekulativní útoky se snažily intervenovat centrální banky silných měn     

na podporu italské a britské centrální banky. V září 1992 však i Bundesbanka uznala, že jsou 

útoky velmi silné a že neomezené intervence nejsou rozumné, a tak zastavila svou podporu. 

Lira i libra tak opustily ERM. Spekulace se však přesunuly na měny Irska, Portugalska            

a Španělska a každá z nich musela být dvakrát devalvována. Později se stejná situace 

opakovala i v Belgii, Dánsku a Francii. V létě 1993 spekulace stále pokračovaly, i když bylo 

na devizových trzích použito velké množství devizových rezerv. V období, kdy krize 

vyvrcholila, muselo být fluktuační pásmo rozšířeno na ±15%, aby byl zachován princip ERM 

a současně si měnové autority udržely svou tvář.
24

 

 

                                                 
23

  SYCHRA, Zdeněk. Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU. 1. vyd. Brno: 

Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009. 291 s. ISBN 978-80-210-5082-2, str. 62-63. 
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2.5   Delorsova zpráva 

 Relativní úspěch EMS podnítil ve druhé polovině osmdesátých let, v době stabilizace 

systému, Evropskou Komisi k novým krokům směrem k vytvoření úplně měnové unie 

s jedinou společnou měnou a centrální bankou. Znovuoživení myšlenky na vybudování 

hospodářské a měnové unie přišlo v lednu 1985 s nástupem nové Komise v čele s Jacquesem 

Delorsem.
25

 V roce 1988 učinila Evropská rada důležitý krok k rozvoji měnové integrace.     

Na jednání hlav států a předsedů vlád 27. a 28. června 1988 v Hannoveru se Evropská rada 

dohodla na ustanovení pracovní skupiny
26

, kterou pověřila, aby prozkoumala a předložila 

zprávu s návrhem konkrétních etap k uskutečnění HMU. V čele výboru stál již výše zmíněný 

prezident Evropské komise Jacques Delors, který spolupracoval s dvanácti guvernéry 

členských centrálních bank a čtyřmi přizvanými experty. V dubnu 1989, tedy po necelém roce 

výbor obeznámil Radu Evropské unie pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN) se 

svými závěry.  

 Sedmnáctičlenná rada expertů vydala Zprávu o hospodářské a měnové unii 

v Evropském společenství, veřejností spíše známou jako Delorsova zpráva, což byl v pořadí 

již druhý pokus Společenství o zmapování strategie přechodu k měnové unii. V sedmdesátých 

letech byla Wernerova komise pověřena podobným úkolem, kdy měla vymyslet strategické 

kroky, díky nimž bude snadnější realizovat HMU. I když se Wernerova zpráva s úspěchem 

nesetkala, v určitých oblastech z ní Delorsova zpráva vychází. Obě tyto zprávy zdůrazňovaly, 

že směřování k měnové unii musí být doprovázeno pokrokem při budování hospodářské unie. 

Delorsova zpráva má však výhodu ve větším množství informací, které se za dvacet let 

uplynulých od Wernerovy zprávy nashromáždily.  

 Dále bylo v Delorsově zprávě uvedeno, že k centralizaci monetární politiky není 

žádoucí centralizace fiskálních kompetencí. Místo toho byl důraz kladen na vyšší efektivnost 

a konkurenceschopnost vnitřního trhu Společenství, včetně odstranění zbývajících bariér 

finanční integrace. Delorsova zpráva dále doporučovala určité posílení společného rozpočtu, 

nicméně pouze ve sféře účinnější působnosti regionálních a strukturálních politik.                 

Od národních rozpočtů byla naopak očekávána bezpodmínečná ukázněnost, protože vysoké 

rozpočtové deficity by mohly komplikovat společnou měnovou politiku a vytvářet tak 

politické napětí.  

                                                 
25

 SYCHRA, Zdeněk. Jednotná evropská měna: Realizace hospodářské a měnové unie v EU. 1. vyd. Brno: 
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 tzv. Výbor pro studium hospodářské a měnové unie v Evropském Společenství. 
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 Stejně jako Wernerova zpráva, tak i Delorsova rozvrhla utváření měnové unie do tří 

fází. Začátek první fáze byl zprávou doporučen na začátek července 1990. Fáze byla pojata 

jako období přípravných úkonů s ohledem na existující smluvní rámec Společenství. Hlavním 

cílem bylo dobudovat vnitřní trh do konce roku 1992. 

 Ve druhé fázi bylo nezbytné přijetí nové legislativy. Do centra pozornosti se dostalo 

téma transferu monetárních kompetencí. Jednou z priorit určujících Delorsovou zprávou bylo 

vybudování Evropského systému centrálních bank (ESCB), tvořeného národními centrálními 

bankami a jednou zastřešující Evropskou centrální bankou. Tento zbrusu nový systém měl 

převzít stávající monetární aktivity (např. funkce Evropského fondu pro měnovou spolupráci 

a Výbor guvernérů centrálních bank) a zainteresovat se při koordinaci národních měnových 

politik. Nicméně konečné slovo při tvorbě měnové politiky zůstalo ve druhé fázi na národní 

úrovni. Postupné přenášení práv mezi ESCB a jednotlivými centrálními bankami se 

nezamlouvalo německé Bundesbance, která namítala, že provádění monetární politiky            

na národní úrovni by se ztížilo a důsledkem toho by se finanční trhy dostaly do nejistoty, 

protože by nebylo jasné, kdo za co přesně odpovídá. Přesná role ESCB tak nebyla ve druhé 

fázi přímo definována. Délka druhé fáze byla dalším otazníkem, protože z minulosti zde 

zůstal nedořešený spor mezi skupinami ekonomistů a monetaristů. Podle ekonomistů měla být 

délka fáze odvozena od doby trvání konvergenčního procesu, který se nedal časově 

odhadnout, a ekonomistická skupina také žádala jasná kvalifikační kritéria, které musela 

nečlenská země splnit. Monetaristé naopak počítali jen s krátkým obdobím nutným pro záběh 

společné měnové instituce, a co se nových členů týče, prosazovala monetaristická strana 

volnější přístupový režim. Argumentovala tím, že v konvergenci může země pokračovat                            

i jako člen HMU.  

 Stejně jako Wernerův plán se i Delorsova zpráva přikláněla k myšlence kontinuálního 

přechodu k pevným kurzům. Mělo docházet k postupnému zužování fluktuačních pásem, 

která by byla přechodem do třetí fáze zcela odstraněna. Poslední fáze se měla tedy časově 

shodovat s obdobím měnové unie a odstartovala by nevratným zafixováním kurzů členských 

měn a plnou kontrolu nad monetární politikou Společenství by převzal ESCB. Ten mě 

fungovat jako nezávislá instituce, očištěna od politických vlivů národních vlád i orgánu 

Společenství.  

 Dále je v Delorsově zprávě řešena otázka společné měny. I když nepopírala, že by 

měnová unie nemohla fungovat bez společné měny, jednoznačně se vyslovila pro variantu 

s měnou společnou. Hodnotila ji jako vysoce praktický počin, který s sebou přinese výrazné 

snížení transakčních nákladů a vytvoří psychologicky a politicky žádoucí doplněk měnové 
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unie. V řešení však zůstalo, jak danou měnu vytvořit, jak ji zapojit do systému a jak velkou 

roli by měla hrát ECU, v jejíž opozici stálo Německo. Nakonec byla koncepce jakékoliv 

paralelní měny na popud právě Německa v Delorsově zprávě rázně odmítnuta.  

 Praktické využití Delorsovy zprávy lze shledat velmi úspěšným a vysoce ocenitelným. 

Valná většina navrhnutých doporučení se dostala do Maastrichtské smlouvy, takže skupina 

expertů v čele s Jacquem Delorsem udělala velký krok kupředu. Přitom cesta nebyla vůbec 

jednoduchá, všechny návrhy musely být schváleny představiteli vládní administrativy.                      

I když na všechny klíčové otázky Delorsova zpráva odpověď nenašla, stala se velmi 

důležitým dokumentem, který usměrňoval další průběh integrace.
27

 

 

2.6   Maastrichtská smlouva 

 Po přijetí Delorsovy zprávy v roce 1989 dalo Společenství jasně najevo, že je z jeho 

strany zájem o prohlubování v oblasti měnové integrace. První fáze k vytvoření HMU 

odstartovala 1. června 1990 a dále bylo za úkol svolat mezinárodní konferenci, která by 

vyřešila sporné otázky a připravila návrh nezbytných legislativních změn. Tato mezinárodní 

konference zahájila činnost v prosinci 1990. Po usilovném vyjednávání, taktizování                          

a vzájemných ústupcích bylo dosaženo dohody na bázi mezinárodní smlouvy, která měla 

Společenství povznést na integrační příčku hospodářské a měnové unie. Smlouva o Evropské 

unii, oficiální název přelomového dokumentu, se nerodila vůbec snadno a do historie se 

zapsala především tři důležitá data. V prosinci 1991 byla na jednání Evropské rady 

v Maastrichtu doladěna finální podoba Smlouvy. Dále v únoru 1992, kdy došlo 

k slavnostnímu podpisu smlouvy, a nakonec v listopadu 1993, kdy smlouva po obtížném 

procesu ratifikace nabyla platnosti.
28

   

 Základem Maastrichtské smlouvy se staly tři pilíře, které tvořily strukturu EU. 

Hospodářská a měnová unie se stala součástí prvního, nadnárodního pilíře
29

 a zároveň její 

budování zaujalo klíčové a dominantní postavení. Maastrichtská smlouva dále vymezila 

obrysy tohoto procesu, které můžeme shrnout do následujících bodů:
30
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 Druhý a třetí pilíř – Společná zahraniční a bezpečnostní politika a Spolupráce v oblasti justice a práva, byly 
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 proces byl rozvržen do tří částí, s pevnými daty a jasnými úkoly a cíli; 

 nejzazší termín vzniku měnové unie byl stanoven na 1. ledna 1999; 

 přesně definovaná konvergenční kritéria, která byla nutná pro vstup do eurozóny; 

 povinnost členů usilovat o členství v eurozóně, s výjimkou Velké Británie a Dánska
31

; 

 jasná institucionální podoba v čele s ECB, pověřenou pečovat o cenovou stabilitu. 

 

 Maastrichtská smlouva vycházela z předpokladu, že se společná měna bude jmenovat 

ECU a naváže na úspěšnou košovou jednotku EMS. Na protest Německa, které bylo                      

pro volbu jiného názvu především proto, že pro Německo se ECU stala synonymem slabé 

měny, se hledal nový název. Tečku za úspěšným hledáním učinila Evropská rada na zasedání 

v Madridu v prosinci 1995, kde se rozhodlo, že nová měna se bude ve všech jazycích nazývat 

jednotně, euro.
32

 

 Jak již bylo zmíněno, do třetí fáze HMU mohou vstoupit pouze ty země,                            

které vykazují určitou míru ekonomické sladěnosti s eurozónou. Pokud se země chce ucházet 

o členství v eurozóně, musí splnit tzv. maastrichtská kritéria, která jsou blíže popsána                         

ve čtvrté kapitole. 

 

2.7   Etapy budování HMU 

 Maastrichtská smlouva dala procesu vzniku HMU jasný časový harmonogram. Vše se 

mělo odehrát ve třech na sebe navazujících etapách. Každá etapa byla rozdílná, jak co se 

délky týče, tak i samozřejmě po obsahové stránce. První etapa byla pouze startovací                         

a z hlediska koordinace ne příliš náročná. V druhé etapě naproti tomu byla přijata důležitá 

opatření a od členských zemí se očekávalo plnění maastrichtských kritérií. Navíc nebylo 

jasné, jak dlouho etapa potrvá. Třetí etapa se pojí se samotným vznikem HMU a vytvořením 

jednotné měny v hotovostní podobě. Proces budování nebyl vůbec snadný, bylo zapotřebí 

mnoho kompromisů a ústupků, ale nakonec se povedlo vytvořit takový projekt, který byl 

kombinací jak monetaristické koncepce (rychlé zavedení jednotné měny), tak i ekonomistické 

koncepce (jasně definované podmínky přijetí). 
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2.7.1 Přípravná a startovací fáze 

 První etapa se rozběhla 1. července 1990 a její konec byl naplánován na 31. prosince 

1993. V první fázi procesu budování HMU došlo k sérii přípravných kroků. Po letech příprav 

byl konečně dokončen jednotný vnitřní trh, který zaručoval volný pohyb osob, služeb, zboží                       

a kapitálu. Zejména volný pohyb kapitálu byl pro dokončení HMU klíčový. Dále se zvýšil 

rozpočet hospodářské politiky a politiky soudržnosti za účelem omezování regionálních 

rozdílů uvnitř EU. Dalším prvkem byla koordinace rozpočtových politik členských států                   

za účelem eliminace překážek, které by bránily dosáhnutí konvergenčních kritérií. Všechny 

měny členských států měly vstoupit do ERM a národní vlády byly vyzvány, aby eliminovaly 

omezení, které brání soukromému používání ECU. Soukromá ECU sice nebyla nikde 

oficiálním platidlem, ale bankovní sektor s ní obchodoval jako s běžnou měnou. Některé státy 

ovšem kladly překážky při zakládání soukromých účtů v ECU. Tyto bariéry měly být v první 

etapě odstraněny.
33

 

 

2.7.2 Přechodná a klíčová fáze 

 Druhá etapa (1. ledna 1994 – 31. prosince 1998) byla nejdůležitější a nejnáročnější 

fází přechodu k HMU. Vytvořila institucionální, ekonomické a právní předpoklady                       

pro zavedení společné měny, protože se začátkem třetí etapy již došlo ke vzniku HMU. 

 Co se týká institucionálního zázemí, tak na počátku této etapy začal fungovat 

Evropský měnový institut, který byl předchůdcem Evropské centrální banky a s koncem této 

etapy také zanikl. EMI tedy plnil funkci tzv. mezistupně pro přechod k třetí etapě.  

 Jedním z úkolů EMI bylo připravit vhodné podmínky vznik Evropského systému 

centrálních bank a Evropské centrální banky. Zaměřit se měl na to, jak tyto instituce budou 

fungovat po regulační, organizační, i logistické stránce. Mezi další náplň jeho práce spadala 

podpora spolupráce mezi národními bankami členských států a prohlubování koordinace 

národních měnových politik s cílem zajistit cenovou stabilitu.  

 EMI lze charakterizovat jako instituci s velkým množstvím úkolů, ale minimem 

kompetencí. Protože neměl právní subjektivitu, nemohl zasahovat do měnové politiky 

jednotlivých členských států. Mohl tedy plnit úkoly a funkce, které mu byly přímo svěřené 

Maastrichtskou smlouvou, nebo úkoly, o kterých rozhodla na návrh Komise Rada EU. EMI 

měl povinnost předkládat jednou ročně zprávu o stavu příprav na třetí etapu EMU. Rada EMI 
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byla hlavním rozhodovacím orgánem a byla složena z prezidenta EMI a guvernérů národních 

centrálních bank. Rozhodovalo se buď kvalifikovanou většinou, nebo jednomyslně.  

 Komise, klíčový orgán v procesu realizace měnové unie, zveřejnila 31. května 1995 

Zelenou knihu o vytvoření HMU, která představovala podrobné kroky k zavedení společné 

měny, které měly být součástí závěrečné etapy.  

 Na Summitu Evropské rady z 15. a 16. prosince v Madridu bylo odsouhlaseno,                         

že jednotná měna ponese název euro a nahradí tak ve smlouvě původně zakotvený název 

ECU. Dále byl schválen závěrečný plán přechodu k HMU a současně dohodnuto, že třetí 

etapa začne 1. ledna 1999 a jednotlivé státy budou hodnoceny na základě svých 

makroekonomických výsledků v roce 1997. Evropská rada na summitu dále zdůraznila,                  

že bude vyžadovat striktní plnění konvergenčních kritérií.  

 Pakt stability a růstu, soubor evropských právních norem týkající se HMU, přijala 

Evropská rada na zasedání v Amsterdamu 16. a 17. července 1997. Za vznikem paktu stojí 

iniciativa Německa a jeho smyslem bylo zajistit plnění fiskálních kritérií i po vstupu                       

do HMU. Smlouva totiž neobsahovala mechanismus, který by donutil členský stát, jenž se                     

po přijetí eura odklonil od potřebné konvergence, vrátit se zpět k fiskální stabilitě. Tento 

problém byl Paktem stability a růstu odstraněn zavedením postupu, který mohl vést v případě 

překročení akceptovatelné hranice deficitu k peněžní pokutě. Kompetence na udělení sankcí 

však měla plně ve svých rukou Rada. 

 Na setkání v Amsterdamu bylo rozhodnuto o principech nového mechanismu 

směnných kurzů (ERMII), který fakticky kopíroval fungování předchozího mechanismu. 

Směnné kurzy fluktuují v pásmu ±15% od centrální parity, měnovou kotvou systému je euro          

a intervence na měnových trzích nesmí ohrozit měnovou stabilitu eurozóny. V případě zájmu 

může být odsouhlaseno i užší fluktuační pásmo, například v případě dánské koruny je                    

to ±2,25%.  

 Na základě rozhodnutí Evropské rady v Lucemburku 13. a 14. prosince 1997 byla 

založena nová skupina v rámci HMU, tzv. Euro-x rada, dnes známá jako Euroskupina. 

Vznikla na popud Francie a Německa a součástí tohoto konzultativního orgánu se staly 

všechny státy eurozóny. Základní úlohou této platformy je diskutovat nad praktickými 

otázkami fungování HMU. Snahou bylo vytvořit instituci na ministerské úrovni, která bude 

koordinovat stanoviska a projednávat otázky členů eurozóny ještě předtím, než se dostanou                

na jednání rady ECOFIN. Proti vytvoření stály země, které neočekávaly svůj vstup do 

eurozóny v roce 1999, tedy Velká Británie, Dánsko, Švédsko a Řecko. Důvodem byly obavy, 
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že budou vyloučeny z důležitých diskuzí před konečným rozhodováním v Radě ministrů, 

které mohou ovlivnit jednotný trh. 

 Dne 2. a 3. května 1998 rozhodla jednomyslně Rada EU ve složení hlav států a vlád, 

že podmínky nezbytné pro vstup do HMU splnilo jedenáct členských zemí. Zakládajícími 

členy se tak stala Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Rakousko, Francie, 

Španělsko, Portugalsko, Itálie, Irsko a Finsko. Hlavním ukazatelem bylo plnění 

konvergenčních kritérií a soulad právních předpisů s nařízeními HMU. Mimo oblast eurozóny 

zůstaly tedy čtyři země, Řecko a Švédsko, kterým se nepodařilo splnit konvergenční kritéria, 

a Velká Británie s Dánskem, které využily své výjimky ve Smlouvě o EU a své účasti ve třetí 

etapě se dobrovolně vzdaly.
34

 Posléze jmenovaly vlády jedenácti zúčastněných členských 

států prezidenta, viceprezidenta a členy Výkonné rady ECB. Evropský měnový institut,                 

který vznikl počátkem druhé etapy a plnil roli tzv. předchůdce ECB tak završil své poslání. 

Vznikem ECB podle Smlouvy o EU vstoupil do likvidace. Všechny práce, jimiž byl EMI 

pověřen, byly včas dokončeny a ve zbývající části roku se ECB věnovala závěrečným 

zkouškám systémů a postupů.
35

 

 

2.7.3 Závěrečná a cílová fáze 

 HMU oficiálně zahájila svou činnost 1. ledna 1999. Kompetence v měnové politice 

přešly z jednotlivých států na úroveň Společenství a zodpovědnost za provádění měnové 

politiky převzaly ESCB a ECB. Jednomyslným rozhodnutím Rady byly na začátku této etapy 

pevně zafixované směnné kurzy mezi měnami zúčastněných států a eurem. O dva roky 

později, 1. ledna 2001 se dvanáctým členem eurozóny stalo Řecko. V roce 2004 však vyšlo 

najevo, že Řecko vstoupilo do eurozóny neprávem, protože konvergenční kritérium                           

o veřejném deficitu, který nesmí být větší než 3%  HDP, nikdy nesplnilo. Žádné sankce                    

ale nakonec na Řecko uvaleny nebyly a tak v eurozoně figuruje nadále. 

 Tři roky od zahájení třetí etapy byla zavedena hotovostní forma eura a došlo                       

tak k zahájení výměny národního oběživa za nové bankovky a mince. Všechny země se 

rozhodly závěrečné stádium výměny národních oběživ co nejvíce urychlit, a staré mince                    

a bankovky nahradit novými. Všechny státy dokončily masovou výměnu do 28. února 2002, 

ačkoliv smlouva počítala s koncem třetí etapy až v polovině roku 2002. 
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2.8   Období po dokončení HMU 

 I když byla měnová integrace vznikem HMU a zavedením eura dovršena, fakticky 

tento proces stále pokračuje, protože ne všechny země jsou součástí eurozóny. Všechny státy, 

které stojí vně eurozóny, však mají povinnost (mimo Dánsko a Velkou Británii) po splnění 

konvergenčních kritérií přijmout euro jako svou národní měnu. Není ale přímo definovaný 

žádný konkrétní termín, do kdy tak musí učinit. Země EU jsou pouze svázány tím, že se musí 

snažit hodnoty svých makroekonomických ukazatelů přibližovat těm, které jsou pro vstup                   

do eurozóny potřebné. Důležitým krokem pro vstup do eurozóny je působení v mechanismu 

ERM II, kde země musí figurovat nejméně dva roky před přijetím eura.
36

 

 Jak již bylo uvedeno, počet členů eurozóny začínal na čísle jedenáct. V roce 2001 se 

dvanáctým členem stalo Řecko. Když v roce 2004 došlo k zatím největšímu rozšíření 

Evropské unie o deset zemí, nastala nová situace. Eurozónu už netvořila valná většina 

členských zemí, ale těsná menšina. Z nových členů EU přistupovaly země k vidině eura 

rozdílně, každý stát se řídil národní strategií vstupu do eurozóny a ty se v průběhu času 

měnily a mění hlavně s ohledem na ekonomický vývoj a pravděpodobnost dosažení 

konvergenčních kritérií. Pro rychlou cestu ke společné měně se rozhodla Litva a Slovinsko. 

Slovinsko s plněním konvergenčních kritérií problém nemělo, a tak se 1. ledna 2007 rozrostl 

počet členů eurozóny na třináct. Litva, přestože vykazovala dobré výsledky v oblasti 

fiskálních kritérií a podle měřených hodnot bylo zřejmé, že se hodnoty stále zlepšují, přijata 

nebyla. Hlavní příčinou bylo překročení povolené roční míry inflace o jednu desetinu 

procenta. V roce 2007 se EU rozrostla o Rumunsko a Bulharsko, a tak i přes přijetí eura                     

na Slovinsku zůstával počet zemí eurozóny menšinový.  

 To ovšem nemělo dlouhého trvání, neboť v následujících letech došlo k dalšímu 

rozšiřování eurozóny. V roce 2007 podaly návrh k přistoupení Kypr a Malta. Tři měnová 

kritéria plnila bez problémů a ještě s velkou rezervou, což lze přičítat velké míře reálné 

konvergence vůči původním členským státům a vhodně zvolenou měnovou politikou. Co se 

týče fiskálních kritérií, byla situace jiná. Obě země měly problém s kritériem hrubého 

veřejného dluhu k HDP. Komise však nakonec jejich přístup doporučila, neboť obě země 

vykazovaly zlepšující se tendenci a snížení dluhu pod požadovaných 60% byl otázkou 

několika let. A tak se 1. ledna 2008 eurozóna rozrostla o dva další členy. 

 Další rozšíření na sebe nenechalo dlouho čekat a 1. ledna 2009 přistoupilo Slovensko. 

Konvergenční kritéria plnilo bez větších problémů, a tak nebyl důvod Slovensku nevyhovět. 
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 Estonsko bylo další zemí, která o vstup do eurozóny projevila zájem. Kritériem, které 

této pobaltské zemi činilo největší problém, byla cenová stabilita. Vysoký růst HDP byl 

doprovázen zvyšující se inflací, což bylo znepokojující. Nakonec však zasáhla vyšší moc,                 

a světová hospodářská krize zapříčinila, že hospodářský růst se propadl o 13,9% a to pomohlo 

Estonsku ke splnění inflačního kritéria. Do eurozóny Estonsko vstoupilo 1. ledna 2011. 

 Předposledním členem eurozóny se stalo Lotyšsko, které vstoupilo 1. ledna 2014. 

Tady se největším problémem ukázalo být docela překvapivě kritérium úrokových sazeb. 

Nakonec se však povedlo míru dostat do povoleného limitu a kritérium splnit.
37

 Zatím 

poslední země, které se povedlo konvergenční kritéria splnit, je Litva, která se 1. ledna 2015 

stala nejnovějším členem eurozóny. 

 Počet členů eurozóny je tak k roku 2015 na čísle devatenáct. Kromě Dánska a Velké 

Británie, které si vyjednaly výjimku a společnou měnu přijmout nemusí, se v následujících 

letech očekává, že dojde k dalšímu rozšíření. Mezi žhavé adepty patří především Polsko, které 

se nechalo slyšet, že společnou evropskou měnu bude chtít přijmout co možná nejdříve.  

 

2.9   Shrnutí kapitoly 

 První snahy o vytvoření mezinárodního měnového systému přišly před koncem druhé 

světové války, kdy proběhla Brettonwoodská konference. Plánovaný systém byl založen                    

na principu pevných směnných kurzů, který se v pozdější době neukázal být ideální volbou. 

Po pádu Brettonwoodského systému byla vydána Wernerova zpráva, první důležitý dokument 

Společenství, který se zabýval problematikou HMU. I přes velkou snahu se Wernerův plán 

nakonec s úspěchem nesetkal.  

 V roce 1979 začal oficiálně fungovat Evropský měnový systém, jehož hlavním cílem 

byla stabilizace měnového systému Společenství.  EMS tvořily tři základní prvky, a sice 

ECU, ERM a úvěrový mechanismus. Relativní úspěch EMS zapříčinil, že v polovině 

osmdesátých let přijala Komise nové kroky směrem k vytvoření úplné měnové unie. Tyto 

kroky jsou podrobněji popsány v Delorsově zprávě. V roce 1992 byla přijata Smlouva                      

o Evropské Unii, a ta dala procesu vzniku HMU jasný časový harmonogram. Vše se odehrálo 

ve třech etapách, přičemž ve třetí etapě měla eurozóna dvanáct členů. V současné době 

používá euro jako svou národní měnu devatenáct zemí, kdy posledním členem eurozóny se 

stala Litva, která přistoupila 1. 1. 2015. 
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3 Analýza ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou od roku 

2005 do roku 2013……                      

 Česká republika se od data vstupu do Evropské unie automaticky účastní                                     

i hospodářské a měnové unie, přičemž získala statut členské země s dočasnou výjimkou                     

pro zavedení eura. Česká republika tedy zatím není členem eurozóny, ale přijala závazek 

v budoucnosti do eurozóny vstoupit a přijmout euro jako svou národní měnu.
38

 Aby Česká 

republika mohla vstoupit do eurozóny, musí splnit tzv. konvergenční kritéria, která budou 

blíže popsána ve čtvrté kapitole. Mimo jiné ale musí hospodářství nového člena unie 

vykazovat podobnost s celkovým hospodářstvím měnové unie. Tomuto jednotnému 

hospodářství pak bude vyhovovat jednotná měnová politika centrální banky měnové unie                             

a další ekonomická pravidla, která jsou stanovena jednotně pro celou měnovou unii.
39

  

 Zavedení eura tak bude pro Českou republiku znamenat ztrátu samostatné národní 

monetární a kurzové politiky. V dnešní době provádí Česká národní banka politiku kurzovou, 

když 7. listopadu roku 2013 bankovní rada rozhodla používat devizový kurz jako další nástroj 

uvolňování měnových jednotek. ČNB se rozhodla, že bude intervenovat na oslabení kurzu 

koruny tak, aby udržovala kurz koruny vůči euru poblíž cenové hladiny 27 CZK/EUR.
40

   

 Vstupem do eurozóny se pro Českou ekonomiku výrazně změní možnosti 

přizpůsobení ekonomickým šokům. Vůči zemím eurozóny, největším obchodním partnerům, 

nebude existovat možnost přizpůsobení pohybem měnového kurzu. Zde je nutné přijmout 

riziko, že když bude měnová politika utvářena na úrovni eurozóny, může se stát, že nastavení 

měnových podmínek nebude odpovídat momentální situace v české ekonomice. Proto je 

důležité zkoumat, jak velké je potenciální riziko a jak bude česká ekonomika reagovat 

v případě jeho naplnění.
41

 

 K problematice bilance výhod a nákladů spojených s přijetím eura má co dočinění                    

tzv. teorie optimální měnové oblasti (OCA - Optimum Currency Area). Je to základní 
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teoretický přístup, který je využit pro analýzu přínosů a nákladů přechodu země do měnové 

unie. Zakladatel této teorie z 60. let 20. století, Robert Mundell, definoval základní otázku 

s ohledem na pravděpodobnost výskytu asymetrického šoku, tedy možnosti, že podobná 

událost bude mít na národní ekonomiky rozdílný dopad. Tato ekonomická nerovnováha může 

mít svůj původ jak na straně nabídky, tak i na straně poptávky vycházející z vnitřních nebo 

vnějších ekonomických podmínek. Obecně je za optimální měnovou oblast považována                   

ta oblast, kde je pravděpodobnost výskytu asymetrického šoku co nejmenší.  I když základní 

myšlenka této teorie zůstává stále stejná, tak v posledních desetiletích prošla tato teorie 

několika revizemi.
42

 

 O rozšíření teorie OCA o faktor otevřenosti ekonomiky se postaral R. McKinnon. 

Základem jeho teorie je myšlenka, že s vyšším stupněm otevřenosti ekonomiky se náklady 

spojené se ztrátou měnového kurzu jako vyrovnávacího nástroje snižují.
43

 Dalším, kdo doplnil 

teorii OCA je P. Kenen, a sice o výrobní diversifikaci, čili rozmanitost výrobní struktury. Jeho 

tvrzení předpokládá, že země s vysokým stupněm výrobní diversifikace jsou vhodné pro 

měnovou oblast, a to i při nízké mobilitě pracovní síly mezi členskými zeměmi.
44

 Je však 

nutné zmínit, že ne všichni odborníci se s teorií OCA plně ztotožnili, například R. Lucas teorii 

kritizoval s tím, že žádná země není schopna plnit všechny atributy OCA.
45

 

 Jak již bylo zmíněno výše, tak jádrem teorie OCA je zkoumání toho, jak se daná země 

přizpůsobuje ekonomickým šokům v rámci měnové unie. Pokud je země dostatečně 

připravena na přijetí společné měny, pak se pravděpodobnost zasažení asymetrickým šokem 

snižuje. Teorie optimálních měnových oblastí hodnotí tuto připravenost například s využitím 

korelační analýzy poptávkových a nabídkových šoků, zkoumáním konvergence 

hospodářských cyklů a konvergence monetárních politik, konstrukcí a výpočtem OCA indexu 

či analyzováním role vnitroodvětvového obchodu. 
46
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3.1 Cyklická a strukturální sladěnost v letech 2005-2013 

 Soubor analýz ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou je rozdělen                    

dle dokumentů vydávaných ČNB do dvou skupin podle typu otázky, na kterou se snaží najít 

odpověď, a sice „Cyklická a strukturální sladěnost“ a „Přizpůsobovací mechanismy“.
 47

 

 Část „Cyklická a strukturální sladěnost“ vypovídá o velikosti rizika výskytu 

ekonomických šoků, jejichž dopad bude odlišný jak na českou ekonomiku, tak na ekonomiku 

eurozóny jako celku. Těmto šokům se obecně říká asymetrické šoky a označují takovou 

událost, která postihuje pouze určitou národní ekonomiku, či která vyvolá v různých 

ekonomikách odlišné dopady zejména na hospodářský růst a zaměstnanost.  Asymetrické 

šoky jsou považovány za komplikaci při provádění společné měnové politiky, protože pokud 

je určitou poruchou zasažena jen některá část měnové unie, daná ekonomika už nemůže řešit 

své problémy pomocí kurzu či samostatné měnové politiky. Musí akceptovat jednotnou 

měnovou politiku, která se řídí poměry v celé měnové unii. Teorie optimální měnové oblasti, 

která je zmíněná výše, pak zkoumá podmínky, které minimalizují výskyt asymetrických šoků, 

nebo umožňují jednodušší adaptaci na tyto šoky bez potřeby využívat nástroje samostatné 

měnové politiky.
48

  

 V této kapitole tak bude prostor věnován především ukazatelům cyklické a strukturální 

sladěnosti, a to tedy reálné ekonomické konvergenci, sladěnosti ekonomické aktivity, 

konvergenci nominálních úrokových sazeb, obchodní a vlastnické provázanosti, struktuře 

ekonomické aktivity, finančnímu sektoru a čerpáním finančních prostředků ze strukturálních 

fondů EU.  

 

3.1.1 Reálná ekonomické konvergence 

 Důležitým ukazatelem podobnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny je míra 

reálné ekonomické konvergence. Reálnou konvergencí se rozumí proces přibližování 

ekonomické úrovně srovnávané země k referenční zemi nebo skupině zemí. Jde tedy o proces 

zúžování mezery v ekonomické úrovni komparovaných zemí. 
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 Reálná ekonomická konvergence se nejčastěji měří pomocí ukazatele hrubého 

domácího produktu na obyvatele. Klíčovou jednotkou měnové konvergence, která odbourává 

rozdíly v cenových úrovních jednotlivých zemí, je parita kupní síly (PPP). Tato jednotka 

poměřuje ceny zboží a služeb v národní měně k cenám srovnatelného zboží a služeb ve měně 

srovnávané země, čímž se zajistí převod měnové i cenové báze. Pro účely srovnávání zemí 

v rámci EU byla vytvořena umělá měnová jednotka na bázi eura, která byla pojmenovaná 

standard kupní síly (PPS) Standard kupní síly je tedy fiktivní jednotkou, která odráží rozdílné 

cenové hladiny členských zemí EU. 
49

   

 Z tabulky 3.1, která vyjadřuje HDP na obyvatele ve standardu kupní síly je patrné,              

že za průměrem eurozóny Česká republika zaostává. Od roku 2005 vykazuje téměř totožné 

hodnoty a tak nelze říci, že by došlo k výraznému přiblížení ani oddálení od hodnot 

vykazovaných eurozónou. V roce 2008 došlo k mírnému poklesu, který zapříčinila světová 

hospodářská krize a propad české ekonomiky. Po celou dobu vykazuje Česká republika lepší 

hodnoty, než Slovensko, které již členem eurozóny je. U Slovenska lze však pozorovat 

vzestupnou tendenci tohoto ukazatele. Německo, lídr eurozóny naproti tomu vykazuje 

hodnoty daleko vyšší, než je průměr eurozóny. Pokud by Česká republika usilovala o brzké 

přistoupení k eurozóně, určitě by se hodnota HDP/obyvatele v PPS měla zvýšit. 

 

Tabulka 3.1: HDP na obyvatele v PPS (standard kupní síly) 

Země                          Roky 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eurozóna  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

EU (28) 93 93 93 93 93 93 93 94 94 

Česká republika 74 75 78 76 77 75 77 77 77 

Německo 107 107 107 107 107 110 113 115 114 

Slovensko 56 58 62 66 66 68 68 69 70 

USA 148 143 140 135 134 135 133 138 140 

Japonsko 102 98 97 94 92 94 93 95 96 

Zdroj: Eurostat. GDP per capita in PPS. [online]. 2014 [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1, vlastní 

zpracování. 

 

 Tabulka 3.2 zachycuje cenovou hladinu HDP. V tomto ukazateli je úroveň České 

republiky vyšší, než v předkrizovém období. V letech 2005-2008 došlo v tomto ukazateli 
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k posunu směrem nahoru zejména v důsledku rychlého nominálního posilování koruny. 

V roce 2008 hodnota dosahovala 77% průměru EU a 75% průměru eurozóny. V dalších letech 

došlo v důsledku slabšího kurzu k opětovnému zvýšení odstupu cenové hladiny oproti 

eurozóně.  V roce 2013 dosáhla česká cenová hladina 69% průměru eurozóny. Podle odhadů 

dosažená hodnota neodpovídá výkonnosti ekonoiky, a česká cenová hladina by měla být 

zhruba o 12,5 procentních bodů vyšší.  Nadále tak výrazně zaostává za Slovenskem                            

i Německem, svými největšími obchodními partnery.  

 

Tabulka 3.2: Průměrná cenová hladina HDP 

Země                        Roky 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eurozóna  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

EU (28) 98 98 99 97 94 97 97 98 97 

Česká republika 57 60 62 75 69 73 72 70 67 

Německo 101 101 101 101 101 101 99 99 99 

Slovensko 75 76 78 81 83 84 84 81 81 

USA 91 91 84 80 85 90 86 94 90 

Japonsko 118 108 96 99 113 124 126 132 104 

Zdroj: Eurostat. Comparative price levels. [online]. 2014 [cit. 2015-04-14]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00120&plugin=1, vlastní 

zpracování. 

 

 Průměrně posiloval reálný kurz české koruny mezi lety 2003 a 2012 tempem 3 % 

ročně, přičemž kolem svého dlouhodobého trendu vykazuje významné výkyvy, z nichž 

některé můžou být zdrojem makroekonomických šoků a jiné mohou naopak napomáhat 

k jejich tlumení. Stabilizační dopad na českou ekonomiku mělo jak posílení kurzu v roce 2007 

a v prvním pololetí roku 2008, tak i následné oslabení české měny v době hospodářské recese. 

Dle provedených analýz z roku 2013 lze očekávat v průběhu následujících pěti let rovnovážné 

reálné zhodnocování koruny vůči euru průměrným tempem 1,6 – 2,1% ročně. Tento fakt 

s sebou přinese po přijetí eura zpočátku předstih tempa inflace v České republice oproti 

eurozóně. 
50

 Hlavním faktorem vývoje inflace bude proces dohánění ekonomické a cenové 

úrovně. Po přijetí eura nebude docházet k vyrovnání cenových hladin mezi Českou republikou 

a eurozónou prostřednictvím posilování nominálního měnového kurzu. Dohánění cenové 

úrovně bude tudíž probíhat výhradně přes inflační kanál, tedy vyšší domácí inflaci. Skutečná 
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 Česká národní banka. Přistoupení k eurozóně. [online]. 2005-2013 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 
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výše inflace však bude po přijetí eura ovlivněna dalšími faktory, které s měnovou integrací 

zjevně nesouvisí. Jedná se o vlivy vývoje cen klíčových surovin na světových trzích, vývoje 

ekonomik našich strategických obchodních partnerů či agregátní nárůst mezd v sektoru služeb 

a průmyslu v České republice. Pokud naše země nebude vystavena po přijetí eura výrazným 

nabídkovým nebo poptávkovým šokům, které budou mít vliv na vývoj domácí cenové 

hladiny, pak je odhadovaný inflační diferenciál, tedy rozdíl oproti průměru eurozóny, ve výši 

2-5%. To tedy znamená, že pokud Evropská centrální banka udrží stanovený inflační cíl                  

ve výši 2%, bude Česká republika vykazovat inflaci ve výši 4-7%. Tento interval je                     

však podmíněn procesem cenové a reálné konvergence české ekonomiky k eurozóně, z čehož 

plyne, že s rostoucí úrovní českého HDP na obyvatele vzhledem k průměru eurozóny                        

a přibližování cenových hladin by mělo docházet k eliminaci uvedeného inflačního rozdílu.  
51

  

 

3.1.2 Sladěnost ekonomické aktivity a podobnost ekonomických šoků 

 Porovnání vývoje ekonomické aktivity v České republice a v eurozóně z pohledu 

meziročního tempa růstu reálného HDP zachycuje graf 3.1. V předkrizovém období 

dosahovala česká ekonomika téměř dvojnásobných temp růstu HDP, nástupem globální 

finanční krize se tato tempa vyrovnala a postupné zotavování z krize od poloviny roku 2009 

vyústilo do kladných hodnot tempa růstu v roce 2010. V roce 2011 došlo ale opět v důsledku 

s evropskou dluhovou krizí k zpomalení ekonomického růstu a k jeho poklesu do záporných 

hodnot v roce 2012. Vysoká sladěnost je pozorována u aktivity průmyslu. Výsledky vývozní 

aktivity ukazují rovněž na sladěnost České republiky a eurozóny. Metoda, kterou se měří, 

jestli a s jakým prodlením je ekonomická aktivita eurozóny ve vztahu s ekonomickou 

aktivitou v jednotlivých zemích se nazývá jednoduchá korelační analýza. Podle korelačního 

koeficientu meziročních temp růstu HDP lze pak určit, do jaké míry je sladěnost 

hospodářského cyklu dané země s hospodářským cyklem eurozóny v podobnosti. Podle 

výsledků lze naměřené korelace u České republiky hodnotit jako nadprůměrné. Výrazný 

nárůst korelací, včetně korelace poptávkových i nabídkových šoků je však třeba brát s velkou 

obezřetností, protože právě tyto ukazatele jsou silně ovlivněny globálním hospodářským 

útlumem v posledním období. A tak i přesto, že analýzy z posledních let ukazují zvýšení 

korelace celkové ekonomické aktivity České republiky a eurozóny, bude až v následujících 
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letech možné potvrdit či vyvrátit, zda došlo k větší sladěnosti hospodářského cyklu                            

i v podmínkách běžného vývoje světové ekonomiky. 

   

Graf 3.1: Růst HDP v České republice a eurozóně 

 

Zdroj: Česká národní banka. Analýza stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2014. [Online]. 

2014 [cit. 5. 3. 2015]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/ana

lyzy_sladenosti_2014.pdf 

 

3.1.3 Čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU 

 Jedním z asymetrických šoků, který by mohl zasáhnout českou ekonomiku, je zvýšené 

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU, které by mohlo představovat 

vysoký ekonomický stimul, který by se projevil ve zvýšené investiční aktivitě. 

V programovém období 2007-2013 Česká republika čerpala ze strukturálních fondů EU 

částku 689,2 miliard korun, což ročně činní cca 2,7% českého HDP. Pro úspěšné čerpání však 

musí náš stát přidat navíc cca 4 miliardy korun, protože EU financuje maximálně 85% výdajů 

z aktivit uskutečněných v rámci regionální politiky.
52

 

 V roce 2005 se očekával největší ekonomický stimul v letech 2007 a 2008, v roce 

2006 však bylo jasné, že náběh finančních toků mezi Českou republikou a Evropskou unií byl 

velmi pozvolný a tak se očekávaný ekonomický stimul oproti prognózám v roce 2005 posunul 

k rokům 2008 a 2009. Údaje o využití prostředku ze strukturálních fondů za 1. pololetí roku 
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[online]. 2013 [cit. 2015-04-13]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programove-

obdobi-2007-2013 
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2009 naznačují, že prvotní potíže s čerpáním byly pravděpodobně překonány a v následujících 

letech se očekávalo urychlení čerpání finančních prostředků, což se mělo projevit i v nárůstu 

přílivu finančních prostředků z fondů EU. Ekonomický stimul z těchto toků však bude záviset 

na skutečném rozsahu využití těchto prostředků konečnými příjemci ve veřejném                                

i soukromém sektoru. Lze očekávat, že finanční toky mezi Českou republikou a Evropskou 

unií budou mít vliv i na české veřejné rozpočty. Podle analýz je očekáván neutrální nebo 

pozitivní dopad čerpání prostředků EU na ekonomickou aktivitu v ČR. 
53

 

 

Graf 3.2: Souhrnný stav čerpání České republiky ze strukturálních fondů a fondů 

soudržnosti k 7. 1. 2015 

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Evropské strukturální a investiční fondy:Čtvrtletní monitorovací 

zpráva o průběhu čerpání fondů SF/FS. [online]. 2015 [cit. 2015-04-13]. Dostupné z: http://www.strukturalni-

fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/monitorovaci-zprava 

 

3.1.4 Konvergence nominálních úrokových sazeb 

 Dalším asymetrickým šokem by se mohla stát rychlá konvergence nominálních 

úrokových sazeb. Země, která plánuje vstup do eurozóny, by se měla snažit o dřívější 

postupné sblížení. Jelikož je rozdíl mezi českými úrokovými sazbami a úrokovými sazbami 

eurozóny od roku 2002 nulový či záporný, tak v letech 2005 - 2013 dané riziko prakticky 
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neexistovalo. V roce 2008 ale došlo k otevření mírného kladného úrokového diferenciálu
54

, 

který se v roce 2009 nadále zvětšoval v důsledku globální finanční krize a také vlivem toho, 

že Evropská centrální banka byla nucena začít používat nekonvenční nástroje měnové 

politiky. Ruku v ruce s finanční krizí přichází také přetrvávající nejistota a rozkolísanost 

úrokových diferenciálů. Diferenciály výnosů státních dluhopisů dosáhly svého maxima                        

na počátku roku 2009 a v souvislosti s dluhovou krizí došlo k jejich mírnému navýšení i ve 2. 

čtvrtletí roku 2010. Od té doby však klesají a především vlivem zvyšování průměrných 

výnosů v eurozóně jsou rovněž negativní. Dlouhodobě však platí, že ve srovnání s ostatními 

zeměmi eurozóny jsou dlouhodobé úrokové sazby v České republice na výrazně nižší úrovni. 

Jak je patrné z grafu 2.1.4, tak v  polovině roku 2013 dosáhl úrokový diferenciál úrovně 0,1 

procentního bodu, což je hodnota výrazně nižší, než například v Polsku, nebo Maďarsku.  

 

Graf 3.3: Rozdíly v tříměsíčních úrokových sazbách vůči eurozóně 

 

 

Zdroj: Česká národní banka. Analýza stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2014. [Online]. 

2014 [cit. 5. 3. 2015]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/ana

lyzy_sladenosti_2014.pdf 

 

 Dalším indikátorem, který signalizuje možnost sdílení jednotné měny, je dlouhodobě 

podobný pohyb kurzů vůči referenční měně. Od zkoumaného roku 2005 se kurz české koruny 

k americkému dolaru vyvíjel velmi podobně, jako kurz eura k dolaru. V roce 2007 se však 

tento vztah rozvolnil kvůli probíhající finanční krizi a s ní spojenou zvýšenou volatilitou
55

 

měnových kurzů. V roce 2008 došlo k hlubokému propadu korelace měn všech zemí stojících 
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mimo eurozónu. Pokles sladěnosti vývoje těchto měn vůči euru byl ovlivněn vysokým 

nárůstem volatility na světových finančních trzích. V první polovině roku 2010 se ale hodnota 

korelace české koruny s eurem vrátila na vysokou předkrizovou úroveň, což naznačuje,                   

že česká měna reaguje na změny vnějšího prostředí obdobně, jako euro, a vykazuje tak 

vysoký podíl sladěnosti. 

 

3.1.5 Obchodní a vlastnická provázanost 

 Jedním z hlavních argumentů pro přijetí společné evropské měny je vysoká obchodní             

a vlastnická provázanost, která je ve všech zkoumaných letech zaznamenána. Eurozóna je 

podle dat z roku 2006 partnerem pro zhruba 60 % českého vývozu a dovozu (v roce 2005 

pouze 50 % dovozu) a po vstupu Slovenska do eurozóny je partnerem pro 65 – 70 % českého 

vývozu a 60 % dovozu. Do roku 2013 se hodnoty příliš neměnily a eurozóna nadále zůstává 

pro Českou republiku největším obchodním partnerem (63% českého vývozu a 61% dovozu). 

Využívání eura při finančních transakcích nefinančních podniků pozvolna roste, což je 

odrazem otevřenosti české ekonomiky a jejího zapojení do mezinárodního obchodu.                  

I když celkový objem zahraničního obchodu v roce 2009 poklesl, vysoký podíl importu                     

a exportu mezi Českou republikou a eurozónou byl zachován. Silné ekonomické propojení 

České republiky s eurozónou navíc vytváří předpoklady pro zvyšování cyklické sladěnosti 

s touto oblastí. 

  Míra vlastnické provázanosti s eurozónou v souvislosti s přímými investicemi je 

v české ekonomice relativně vysoká a trendově narůstá. Stav přímých zahraničních investic 

z eurozóny v roce 2010 přesáhl hodnotu 53% českého HDP, a i když byl v roce 2011 

zaznamenán mírný pokles, tak hodnota podílu přímých zahraničních investic na HDP patří 

v porovnání s ostatními zeměmi stojícími mimo eurozónu (Polsko, Maďarsko) k těm 

nejvyšším.
56

 

 

3.1.6 Struktura ekonomické aktivity 

 Dalším možným asymetrickým šokem je menší podobnost struktury ekonomické 

aktivity přistupující země vůči eurozóně.  K vyjádření strukturální sladěnosti se využívá tzv. 

Landesmannův index, který porovnává podíly deseti základních odvětví ekonomiky                        

na celkové přidané hodnotě mezi srovnávanými zeměmi a eurozónou. Hodnoty koeficientu 
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nabývají hodnot z intervalu [0;1], přičemž platí, že čím blíže je hodnota indexu nule, tím je 

struktura srovnávaných ekonomik podobnější.  Graf 3.4 zachycuje rozdíl ve struktuře přidané 

hodnoty České republiky v porovnání s Německem, Rakouskem a Portugalskem a následně 

mezi Maďarskem, Polskem, Slovinskem a Slovenskem.. Tento schodek navíc roste                            

a strukturální rozdíly se tak v čase zvětšují.  Výjimkou je období po vypuknutí světové 

hospodářské krize, kdy došlo v České republice ke snížení podílu průmyslu na HDP více, než 

v eurozóně, a struktura obou ekonomik se dočasně přiblížila. Od roku 2011 je však pozorován 

návrat k rostoucím hodnotám indexu. Struktura ekonomické aktivity je tak podle dat z roku 

2013 společně se Slovenskem a Polskem nejméně podobná průměr eurozóny.  

 

Graf 3.4: Strukturální podobnost vůči eurozóně 

 

Zdroj: Česká národní banka. Analýza stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2014. [Online]. 

2014 [cit. 5. 3. 2015]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/ana

lyzy_sladenosti_2014.pdf 

 

 Odlišnost struktury HDP v těchto ekonomikách je zapříčiněna především vysokým 

podílem průmyslu a nižším podílem služeb na přidané hodnotě (viz graf 3.5). Tato situace 

může v případě české ekonomiky vést k asymetrickým šokům, na které nemůže jednotná 

měnová politika reagovat v plném rozsahu. Proto je strukturální sladěnost, která je v případě 

České republiky na nižší úrovni, rizikem z hlediska přijeté společné měny. 
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Graf 3.5: Podíly ekonomických odvětví na HDP v roce 2013 

 

Poznámka: Jednotlivá odvětví jsou členěna dle klasifikace NACE: A – zemědělství, lesnictví a rybářství; B-E – 

průmysl; F – stavebnictví; G-I – doprava, obchod, ubytování, stravování a pohostinství; J – informační a 

komunikační činnost; K – peněžnictví, pojišťovnictví; L – činnost v oblasti nemovitostí; M-N – profesní, 

vědecké, technické a administrativní činnosti; O-Q – Veřejná správa a obrana, vzdělávání, zdravotní a sociální 

péče; R-U – kulturní, zábavní a rekreační činnosti, činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 

Zdroj: Česká národní banka. Analýza stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2013. [Online]. 

2013 [cit. 5. 3. 2015]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/ana

lyzy_sladenosti_2013.pdf 

 

3.1.7 Finanční sektor 

 Analýza českého finančního sektoru, konkrétně bankovního sektoru ukazuje, že i přes 

menší velikost ve srovnání s eurozónou není třeba očekávat jejich zásadně odlišné působení 

na ekonomiku. Hloubka finančního zprostředkování měřená podílem aktiv finančních institucí 

k HDP je v České republice zhruba na čtvrtinové úrovni oproti Německu, Rakousku,                         

či eurozóně. Za těmito zeměmi zaostává Česká republika hlavně v úvěrové emisi. V důsledku 

dynamického vývoje úvěrů domácnostem a růstu úvěrů podnikům v České republice však 

dochází k růstu podílu klientských úvěrů na celkových úvěrech a na HDP. Tento vývoj může 

na jedné straně znamenat přibližování odpovídajícím podílům v eurozóně, na straně druhé 

však stojí riziko nesplacení úvěrů. Zpomalení úvěrové emise v době hospodářské krize                       

a zvýšení obezřetnosti na straně bank i příjemců úvěrů však případné riziko předlužení 

reálného sektoru tlumí. V roce 2013 byl podíl krátkodobých závazků na celkovém zadlužení 

v případě českých podniků na podstatně nižší úrovni, než v eurozóně.  
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Graf 3.6: Hloubka finančního zprostředkování v České republice a eurozóně 

 

Poznámka: Vysoká hodnota EA je dána především díky velkému objemu aktiv finančních institucí k HDP 

Lucemburska, Irska, Francie a Nizozemí. 

Zdroj: Česká národní banka. Analýza stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou 2014. [Online]. 

2014 [cit. 5. 3. 2015]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/ana

lyzy_sladenosti_2014.pdf, vlastní zpracování. 

 

  Krize na globálním finančním trhu spolu se související ekonomickou stagnací 

v zemích našich největších obchodních partnerů se v českém finančním sektoru podle analýz 

z roku 2007 projevovala omezeně, především v podobě zvýšené volatility kurzu koruny, 

zpomalování hospodářského růstu a poklesu cen některých aktiv. V dalších letech se 

v probíhající globální finanční krizi ukázalo, že vůči šokům je odolný dostatečně 

kapitalizovaný a na externím financování nezávislý bankovní sektor s vysokou bilanční 

likviditou. Reakce na asymetrické šoky přicházející z globálních finančních trhů je za dané 

situace mnohem efektivnější z hlediska zajištění funkčnosti a stability systému. 

 Ke stabilitě domácího bankovního sektoru přispívá především vysoká bilanční 

likvidita a solventnost bank, hlavně financování úvěrů primárními vklady a tedy minimální 

závislost na finančních zdrojích ze zahraničních trhů a dále minimální investování                         

do dluhopisů, které jsou jištěny nekvalitními zahraničními hypotékami. I přesto vznikaly 

obavy, že se krize může v menší míře dotknout i některých domácích finančních institucí 

prostřednictvím jejich rizikových investic do zahraničních dluhopisů, akcií, podílových listů 

případně do nemovitostí. 
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 Nízký stupeň euroizace v České republice je dán zejména důvěrou ekonomických 

subjektů v domácí měnu, dlouhodobě nízkou inflací a nízkými úrokovými sazbami. Od roku 

2009 je však možné pozorovat mírné zlepšení situace, nicméně předkrizových hodnot                      

na některých trzích nebylo dosud dosaženo. Využití zahraniční měny je soustředěno hlavně               

do sektoru podniků zapojených do zahraničního obchodu. 

 

3.1.8 Integrace českých finančních trhů 

 Integrace českých finančních trhů a trhů eurozóny je na podobné úrovni. Rychlost 

eliminace šoků se v letech 2005 a 2006 na českých akciových trzích zvýšila, ale od roku 2007 

došlo, stejně jako na ostatních trzích, k poklesu rychlosti přizpůsobení v důsledku bouřlivého 

vývoje na světových finančních trzích. I přes pokles však byly v následujících letech měřené 

hodnoty na srovnatelné úrovni s eurozónou. 

 Výjimku tvoří peněžní trh, který už v předkrizovém období vykazoval nižší stupeň                       

a rychlost integrace vlivem rozdílné měnové politiky v ČR oproti zahraničí. Struktura 

finančních aktiv a pasiv českých nefinančních podniků je odlišná od struktury aktiv a pasiv 

v eurozóně. Rozdíl je viditelný zejména ve vyšším podílu pohledávek z obchodních styků              

na aktivech podniků a také ve vyšším podílu oběživa a vkladů na aktivech domácností. 

Zadluženost českých podniků a domácností je stále výrazně nižší, než v ostatních zemích 

eurozóny.
58

 

 

3.2   Přizpůsobovací mechanismy v letech 2005 – 2013 

 Část „Přizpůsobovací mechanismy“ odpovídá na otázku, jak je česká ekonomika 

schopna tlumit dopady případných asymetrických šoků. Obecně platí, že výhody plynoucí 

z přijetí eura porostou s vyšší ekonomickou sladěností a silnějšími přizpůsobovacími 

mechanismy.  

 Klíčové postavení mezi přizpůsobovacími mechanismy má fiskální politika. Důraz je 

kladen především na stabilizované veřejné finance, neboť čím blíže bude mít saldo veřejných 

rozpočtů ve své strukturální části k vyrovnané pozici, resp. čím větší bude jeho přebytek, tím 

větší bude v době hospodářského oslabení prostor pro působení automatických stabilizátorů                

a pro podporu prorůstových opatření. Důležité přizpůsobovací mechanismy probíhají také                

na trhu práce, jehož pružnost je sledována pomocí indikátorů mobility pracovní síly, míry 
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dlouhodobé nezaměstnanosti či stavu institucionálního prostředí. Mezi další přizpůsobovací 

mechanismus můžeme zahrnout výkonnost a stabilitu bankovního sektoru. Vývoj mnohých 

sledovaných ukazatelů je zachycován jak v čase, tak i v prostorovém srovnání s vybranými 

členskými státy eurozóny a také s členskými zeměmi EU, které euro dosud nepřijaly.
59

 

 

3.2.1 Fiskální politika 

 Pružnost ekonomiky a její schopnost absorbovat šoky bude v situaci bez nezávislé 

měnové politiky velmi důležitá. Jedním z hlavních faktorů z hlediska veřejných financí bude 

schopnost stabilizace v rámci evropských pravidel. Od roku 2006 Pakt stability a růstu 

zavazuje Česko směřovat ve střednědobém horizontu k dosažení podílu strukturálního deficitu 

veřejných rozpočtů na HDP ve výši maximálně 1% do roku 2012. Čím blíže vyrovnanosti 

bude deficit ve své strukturální části, tím větší prostor bude v době hospodářského oslabení 

pro působení automatických stabilizátorů a provádění diskrečních opatření.  

 Česká rozpočtová politika byla charakteristická chronickými schodky a procyklickým 

působením po většinu sledované doby. Podle prognóz v roce 2005 a 2006 bylo v následujících 

letech očekáváno zvýšení deficitu veřejných financí i přesto, že se ekonomika nenacházela 

v recesi, ale naopak v době solidního hospodářského růstu. Ani dodatečné daňové příjmy 

v letech 2006-2008 nepomohly ke snížení fiskálního deficitu, protože byly využity spíše jako 

další veřejné výdaje. To je ovšem v rozporu jak se snahou o proticyklické působení fiskální 

politiky, tak i s přijatými závazky konsolidovat veřejné finance před zavedením eura.  

 V roce 2009 došlo k tomu, že fiskální politika měla konečně žádoucí proticyklický 

charakter, když došlo k přijetí vládních protikrizových a jiných opatření. V roce 2010 byla 

započata fiskální konsolidace, ovšem za cenu procyklického působení fiskální politiky 

v letech 2010-2013.
60

 Současně s vytvářením záchranných plánů pracovala EU i na stanovení 

pravidel, které by omezily fiskální nezodpovědnost členů eurozóny a zabránily tak opakování 

krizí. V září roku 2010 Evropská komise představila šest legislativních návrhů k posílení 

evropské ekonomické vlády, tzv. „six pack“. Ve své podstatě šlo o to, že Komise mohla uvalit 
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sankce na země za porušení Paktu stability a růstu (0,2% HDP) ale také za přispívání 

k makroekonomickým nerovnováhám (0,1% HDP).
61

 

 Propad ekonomiky do recese v letech 2012 a 2013 vedl českou vládu k ústupu                        

od původně plánovaného záměru splnit střednědobý rozpočtový cíl v roce 2015. Dle paktu 

stability a růstu má každý členský stát EU individuálně stanoven střednědobý rozpočtový cíl 

pro cyklicky očištěný podíl deficitu na HDP. Pokud se nachází mimo tento cíl, je povinností 

státu k němu směřovat minimálně stanovenou rychlostí.
62

 V roce 2013 bylo jasné,                            

že strukturální složka deficitu veřejných financí narůstá a vzdaluje se od střednědobého 

rozpočtového cíle. Celkový dluh vládního sektoru České republiky je sice v porovnání 

s mnoha státy EU na nižší úrovni, ale v uplynulých letech rychle narůstal.
63

 

 Dne 1. ledna 2013 vešla v platnost Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě 

v hospodářské a měnové unii, také známá jako fiskální pakt. Jejím hlavním cílem je zajistit 

stabilitu eurozóny. Státy, které fiskální pakt přijmou, mají povinnost do jednoho roku                      

od vstupu přijmout právní předpis, který zajistí, že strukturální schodek státního rozpočtu 

nepřesáhne 0,5% HDP. Země, jejichž dluh přesahuje 60% HDP, mají rovněž povinnost jej 

snižovat o minimálně 5% ročně. Česká republika fiskální pakt přijala v roce 2014, ale jeho 

plněním se zavázala až po přijetí eura.
64

 

 Pro akceschopnost fiskální politiky je velmi důležité zajištění dlouhodobé udržitelnosti 

veřejných financí, zejména vyřešení vlivu demografických změn, především stárnutí 

obyvatelstva, na výdaje sociálního systému. V kontextu ekonomického oslabení v době 

globální finanční krize je důležité se soustředit také na snížení mandatorních výdajů                   

na dluhovou službu. 

 

3.2.2 Trh práce 

 Jedním z nejdůležitějších přizpůsobovacích mechanismů je vývoj na trhu práce. Právě 

přizpůsobovací mechanismy na trhu práce mohou výrazně pomoci vstřebávat negativní 

dopady asymetrických šoků.  
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 Pružnost mezd může napomoci ekonomice tlumit šoky, na které nemůže reagovat 

společná měnová politika. Podle analýz je zřejmé, že pružnost reálných mezd v České 

republice je nízká. Od roku 2008 však začala vykazovat známky pružnosti. Ekonomická krize 

donutila podniky reagovat, a to především zmrazením mezd nebo zkrácením pracovního 

týdne. Reakce prostřednictvím snížení nominálních mezd je méně rozšířená, ale vyskytovala 

se častěji, než ve srovnání s obdobím před krizí. Proto vývoj nominálních mezd v letech 2007 

– 2010 reagoval na vývoj ekonomické aktivity citlivě. Nejprve v době ekonomického růstu 

v letech 2007 – 2008 dynamika nominálních mezd výrazně vzrostla, ale v letech 2009 – 2010 

růst mezd naopak citelně zpomalil a tlumil tak dopad recese na český pracovní trh. Míra 

strnulosti inflace může také znamenat rozdílné dopady jednotné měnové politiky. Další faktor, 

který by mohl vést k rozdílným dopadům jednotné měnové politiky v zemích měnové unie, je 

rozdíl ve strnulosti inflace. V České republice patří strnulost inflace mezi srovnávanými 

zeměmi ke středním až nižším.
65

  

 Z hlediska pružnosti trhu práce je důležitá také dlouhodobá nezaměstnanost spolu 

s regionálním a kvalifikačním nesouladem v nabídce a poptávce po práci. Graf 3.7 uvádí 

vývoj míry dlouhodobé nezaměstnanosti. Ta v České republice, stejně jako ve většině zemí 

eurozóny narostla v roce 2010, když na trh práce dopadly se zpožděním důsledky 

hospodářské recese. V České republice patří míra dlouhodobé nezaměstnanosti k nejnižším,                   

a to i přes její nárůst v roce 2010 a následnou stagnaci na úrovni 3%. Nižší úroveň vykazuje 

pouze Německo a Rakousko.  
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Graf 3.7: Vývoj dlouhodobé nezaměstnanosti 

 

Zdroj: Eurostat: Long term unemployment rate [online]. 2014 [cit. 2015-04-18]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem130&plugin=1 

 

 Vývoj cyklické a strukturální nezaměstnanosti lze analyzovat pomocí Beveridgeovy 

křivky, která znázorňuje vývoj počtu pracovních míst a počtu nezaměstnaných. Od roku 2005 

do poloviny roku 2008 docházelo k cyklickému snižování nezaměstnanosti při silné poptávce 

po práci plynoucí z růstu ekonomické aktivity. V polovině roku 2008 se však česká 

ekonomika začala zpomalovat, rostl počet nezaměstnaných a také poklesl počet volných 

pracovních míst. V druhé polovině roku 2010 se situace začala zlepšovat a v roce 2011 došlo 

k mírnému ekonomickému oživení. V roce 2012 došlo opět k poklesu ekonomické aktivity                 

a rostl počet nezaměstnaných, který na konci roku 2013 dosáhl historicky nejvyšší úrovně 

v České republice, tedy přes 600 000 obyvatel.  

 Dalším problémem zůstává vysoká nezaměstnanost osob s nízkou kvalifikací, pro 

které česká institucionální pravidla nevytvářejí nejlepší podmínky. Česká republika je dále 

typická velkou rozdílností nezaměstnanosti v jednotlivých regionech. Příčinou může být 

regionální nesoulad mezi nabídkou a poptávkou po práci a také nízká mobilita pracovní síly, 

ať už regionální, profesní, či odvětvová, podporovaná mimo jiné i dominancí vlastnického 

bydlení. Příliv zahraniční pracovní síly je od roku 2005 velmi dynamický a přispívá 

k pružnosti českého trhu práce. V roce 2008 se tento příliv utlumil, což odráželo pokles 

poptávky po práci. Pracovní uplatnění cizinců je převážně v oborech s relativně malou nebo 
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žádnou kvalifikací. Tato skutečnost však naznačuje některé problémy trhu práce (nízká 

motivace dlouhodobě nezaměstnaných s nízkou kvalifikací). 
66

 

 Celková pružnost trhu práce je utvářena institucionálními pravidly. Z analýz OECD
67

 

vyplývá, že v České republice má na tvorbu mezd malý vliv kolektivní vyjednávání. 

V průměru, co se týče mezinárodního porovnání, má minimální mzda malý vliv i na pružnost 

mezd a tvorbu nových pracovních míst. V roce 2006 přestal růst podíl minimální mzdy 

k průměrné mzdě, což lze považovat za pozitivní jev, protože vysoké minimální mzdy mohou 

mít v souvislosti s vysokým zdaněním práce negativní vliv na tvorbu pracovních míst. 

Celkové zdanění práce od roku 2005 spíše rostlo. I když byl v roce 2006 zaznamenán mírný 

pokles, výrazněji u nízkopříjmových skupin, tak v roce 2007 opět vzrostlo a tento trend se 

udržel i do budoucích let. Daňová reforma v roce 2008 snížila daňové zatížení většiny 

domácností. Finanční motivace k přijetí zaměstnání daná kombinací daní a dávek je oproti 

ostatním zemím eurozóny srovnatelná nebo vyšší pro osoby krátkodobě nezaměstnané,                  

ale spíše průměrná pro osoby nezaměstnané dlouhodobě. V roce 2005 navíc došlo 

k pozitivnímu posunu, především kvůli zpřísnění podmínek nároků na podporu 

v nezaměstnanosti a na registraci na úřadu práce. V roce 2007 v souvislosti s reformou 

systému sociálních dávek došlo k oslabení finanční motivace k hledání zaměstnání pro 

některé skupiny obyvatelstva. Stupeň ochrany zaměstnanosti v oblasti stálých zaměstnání 

patří v porovnání s ostatními zeměmi k vyšším, což ale přináší riziko zejména pro vstup 

mladých osob na trh práce. Pozitivní dopad na tvorbu pracovních míst má naopak 

zjednodušení zakládání podniků a provozování podnikatelské činnosti. Tento krok sice značí 

dílčí zlepšení regulatorního prostředí pro podnikání, ale v mezinárodním prostředí nadále naše 

prostředí zůstává zatíženo výraznými administrativními překážkami. 

 

3.2.3 Stabilita a výkonnost bankovního sektoru 

 Schopnost spolupůsobit při vstřebávání dopadů ekonomických šoků á také stabilita                 

a výkonnost bankovního sektoru. V předchozích letech došlo v České republice k celkovému 

snížení podílu ohrožených úvěrů na úroveň jen mírně vyšší, než je průměr zemí eurozóny. 

Kapitálová přiměřenost je v porovnání s ostatními zeměmi eurozóny na dostatečné úrovni,             

ale v souvislosti s odlivem zisků do zahraničí a úvěrovými aktivitami bank dochází k jejímu 
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mírnému poklesu. Také kvůli poklesu ekonomického růstu v situaci globální krize od roku 

2007 došlo ke zvolnění tempa emise úvěrů a zhoršení kvality portofilí, které nepříznivě 

ovlivnily jak kapitálovou přiměřenost, tak i rentabilitu bank. Odolnost bankovního sektoru 

v České republice zvyšuje především jeho vysoká ziskovost. Především díky velké ziskovosti 

si bankovní sektor vytvořil dostatečnou kapitálovou rezervu. Zvýšením kapitálu 

z nerozděleného zisku předchozího roku dosáhl ke konci června 2010 český bankovní sektor 

kapitálové přiměřenosti ve výši 15 %. Český bankovní sektor vykazuje stabilitu a schopnost 

tlumit šoky i nepříznivý ekonomický vývoj, nicméně nepříznivý scénář makroekonomického 

vývoje by se samozřejmě mohl negativně odrazit v jeho výkonnosti a stabilitě. Dle výsledků 

zátěžových testů provedených v roce 2012 vykazuje český bankovní sektor dostatečnou 

odolnost i vůči extrémně nepříznivému makroekonomickému a finančnímu vývoji. 
68

  

 

3.3   Shrnutí kapitoly 

 V budoucnosti se očekává přistoupení České republiky k eurozóně, protože svým 

vstupem do Evropské unie se k této skutečnosti zavázala. Bilance výhod i nákladů se 

zavedením eura bude záviset především na tom, jak bude česká ekonomika schopna fungovat 

bez nezávislé měnové politiky. Bude důležité sledovat, nakolik se ukazatele ekonomické 

konvergence přibližují, či vzdalují od průměru eurozóny. Téměř všechny ukazatele postihla 

negativně ekonomická krize, která zpomalila růst české ekonomiky. V některých ukazatelích 

si na tom česká ekonomika stojí dobře (míra dlouhodobé nezaměstnanosti, konvergence 

nominálních úrokových sazeb), v některých naopak hůře (hloubka finančního 

zprostředkování, HDP/obyvatele) oproti eurozóně. Česká republika by měla vynaložit větší 

snahu, aby se její vykazované hodnoty přibližovaly k hodnotám eurozóny, protože v takovém 

případě by přijetí eura mohlo mít na českou ekonomiku velmi pozitivní dopady, které budou 

blíže popsány ve čtvrté kapitole.  
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4 Vyhodnocení připravenosti České republiky na přijetí společné 

evropské měny 

 Předchozí kapitola se zabývala stupněm ekonomické sladěnosti České republiky 

s eurozónou, a jak z ní vyplývá, tak rizika a náklady související s přijetím společné měny 

budou nižší, pokud uchazečská země dosáhne dostatečného stupně ekonomické sladěnosti                   

a podobnosti s členskými zeměmi eurozóny. Testovat kandidátské ekonomiky univerzálním 

způsobem, který by podal komplexní důkaz o tom, zda daná ekonomika je či není dostatečně 

připravená na vstup do eurozóny, není možné, protože každá ekonomika je jedinečná a její 

reakce na různé situace se mohou lišit. Nejdůležitějším souborem indikátorů z pohledu 

připravenosti uchazečské země na přijetí eura jsou tzv. nominální kritéria konvergence, známá 

jako maastrichtská kritéria. Tato kritéria slouží jako oficiální normativy, jejichž splnění je 

podmínkou pro zavedení eura v nových kandidátských ekonomikách.
69

  

 

4.1   Maastrichtská kritéria 

 Aby mohla Česká republika vstoupit do eurozóny, musí mimo dobrých hodnot 

ekonomické sladěnosti dosáhnout splnění tzv. maastrichtských kritérií. Mezi maastrichtská 

kritéria patří:  

 

 kritérium cenové stability – inflace členského státu může být o maximálně 1,5 

procentního bodu vyšší, než průměr tří zemí EU s nejlepšími výsledky v oblasti 

cenové stability; 

 kritérium dlouhodobých úrokových sazeb – nominální dlouhodobá úroková sazba 

nesmí překročit o více než 2 procentní body úrokovou sazbu tří zemí EU s nejlepšími 

výsledky v oblasti cenové stability; 

 kritérium dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí 

a) veřejný deficit – schodek veřejných financí k HDP nesmí být větší než 3%; 

b) hrubý veřejný dluh – poměr veřejného vládního dluhu v poměru k HDP 

nesmí překročit 60%; 
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 kritérium kurzové stability – 2 roky před přijetím eura se musí země účastnit 

mechanismu ERMII a v tomto období nesmí dojít k devalvaci měny uchazečské 

země.
70

 

 

 V této kapitole se budu zabývat vývojem maastrichtských kritérií v České republice       

od roku 2005 do roku 2013. Toto referenční období jsem si zvolila z důvodu, že Česká 

republika vstoupila do eurozóny v roce 2004 a od roku 2005 jsou dostupné výsledky plnění 

maastrichtských kritérii. V době vypracování této práce byly nejnovější dostupné výsledky 

z roku 2013. U každého kritéria je však popsán jeho očekávaný vývoj na následující 4 roky, 

tedy do roku 2017. 

 Vývoj Kritéria cenové stability je zaznamenán v tabulce 4.1. V letech 2005 a 2006 

bylo kritérium splněno se značnou rezervou, ale v roce 2007 a 2008 Česká republika kritérium 

cenové stability nesplnila kvůli prudkému růstu potravin a energií (zejména ropy) a vlně 

administrativních opatření (zvýšení sazby DPH z 5% na 9%, zavedení ekologických daní, 

poplatků ve zdravotnictví). V dalších letech se situace uklidnila a kritérium plněno bylo,                   

i přesto, že v roce 2010 opět vzrostla snížená sazba DPH na 11%. V roce 2012 došlo vlivem 

nepříznivých nabídkových šoků v podobě vysokých cen ropy a potravin a administrativním 

opatřením (zvýšení spotřebních daní, další zvýšení sazby DPH na 14%) k jeho opětovnému 

neplnění. Od roku 2013 je kritérium cenové stability plněno. 

.  

Tabulka 4.1: Harmonizovaný index spotřebitelských cen (růst v %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Průměr 3 zemí EU 

s nejnižší inflací* 
1,0 1,4 1,3 2,6 0,0 0,7 1,6 1,6 0,3 

Hodnota kritéria 2,5 2,9 2,8 4,1 1,5 2,2 3,1 3,1 1,8 

Česká republika 1,6 2,1 3,0 6,1 0,6 1,4 2,1 3,5 1,4 

* Přesněji tři země EU s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability 

Zdroj: Česká národní banka. Přistoupení k eurozóně. [online]. 2005-2013 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/pristoupeni_emu.html 

 

 Výhled cenového vývoje v letech 2014 – 2017 můžeme vidět v tabulce 4.2 a je 

charakterizován mírnou inflací, která by měla i nadále zajistit plnění tohoto kritéria. Česká 

národní banka si 1. ledna 2010 stanovila inflační cíl v hodnotě 2%. Dále také usiluje o to,         
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aby se skutečná hodnota inflace neodchýlila o více než 1 procentní bod. Kritérium cenové 

stability tak patří v České republice k dlouhodobě udržitelným a nepředpokládá se, že by 

s jejím plněním měla mít Česká republika v nejbližší době problémy.  

 

Tabulka 4.2: Harmonizovaný index spotřebitelských cen (růst v %) 

 2014 2015 2016 2017 

Průměr 3 zemí EU 

s nejnižší inflací* 
0,4 1,0 1,4 1,5 

Hodnota kritéria 1,9 2,5 2,9 3,0 

Česká republika 1,0 2,3 2,1 2,0 

 * Přesněji tři země EU s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability 

Zdroj: Česká národní banka. Přistoupení k eurozóně. [online]. 2005-2013 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/pristoupeni_emu.html 

 

 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb je v České republice dlouhodobě plněno 

a to se značnou rezervou, jak dokazuje tabulka 4.3. V období let 2009-2014 měly hodnoty 

ročních průměrných dlouhodobých úrokových sazeb v České republice klesající tendenci                   

a v současné době dosahují svých minim ve sledovaném období. Důvěryhodnost fiskální 

politiky se projevuje stabilním a kvalitním ratingovým hodnocením České republiky
71

 a také 

bezproblémovým upisováním českých státních dluhopisů, což přispívá ke stabilitě jejich 

výnosů. 

 

Tabulka 4.3: Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (v %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Průměr 3 zemí EU 

s nejnižší inflací* 
3,4 4,2 4,4 4,6 3,9 4,3 3,3 3,1 4,4 

Hodnota kritéria 5,4 6,2 6,4 6,6 5,9 6,3 5,3 5,1 6,4 

Česká republika 3,5 3,8 4,3 4,7 4,8 3,7 3,7 2,8 2,1 

* Přesněji tři země EU s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability 

Zdroj: Česká národní banka. Přistoupení k eurozóně. [online]. 2005-2013 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/pristoupeni_emu.html 

 

 Odhadnout budoucí vývoj tohoto ukazatele je vzhledem k nevyřešeným problémům 

v eurozóně (situace Řecka) a novým geopolitickým rizikům (ukrajinská krize, Blízký východ) 

velmi složité a tak je odhad v letech 2015-2017 zatížen určitou mírou nejistoty. Očekává se, 
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že Česká republika
72,73

 nadále nebude mít problémy s plněním tohoto kritéria, důležité ovšem 

bude zachování důvěry finančních trhů v dlouhodobou udržitelnost českých veřejných financí. 

 

Tabulka 4.4: Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (v %) 

 2014 2015 2016 2017 

Průměr 3 zemí EU 

s nejnižší inflací* 
3,9 4,3 3,2 3,1 

Hodnota kritéria 5,9 6,3 5,2 5,1 

Česká republika 2,4 2,6 2,8 3,0 

* Přesněji tři země EU s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability 

Zdroj: Česká národní banka. Přistoupení k eurozóně. [online]. 2005-2013 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/pristoupeni_emu.html 

 

 Kritérium udržitelnosti veřejných financí činní České republice dlouhodobě 

největší problém. Velkým problémem se ukázalo být kritérium veřejného deficitu, kdy 

schodek veřejných financí nesmí překročit hodnotu 3% k HDP. Česká republika se od roku 

2004 nacházela v proceduře nadměrného schodku. Při zahájení této procedury byl Radou 

ECOFIN poskytnut ČR termín na snížení vládního deficitu do konce roku 2008.                              

Už ale v letech 2006-2008 toto kritérium plněno bylo, jak dokazuje tabulka 4.5, a tak byla 

v červnu roku 2008 procedura ukončena. V roce 2009 a 2010 ovšem opět došlo ke zvýšení 

deficitu kvůli strukturálním problémům českých veřejných financí a výpadku daňových 

příjmů. K tomu docházelo jednak vlivem nepříznivého hospodářského vývoje a jednak z titulu 

schválených legislativních změn (snížení sazby pojistného na nemocenské pojištění, snížení 

sazby daně z příjmu právnických osob). Postupně začal schodek veřejných financí klesat,                   

ale negativně se na něm podepsala také finanční kompenzace majetkového vyrovnání státu 

s církvemi v roce 2012. V roce 2013 došlo ke zlepšení deficitu díky zvýšení sazeb daně 

z přidané hodnoty a dočasné úpravě daně z příjmu fyzických osob.  

 

 

 

 

 

                                                 
72

 Dle dat z roku 2014 dosahuje Česká republika ratingového hodnocení A1 dle agentury Moody´s, AA- dle 

agentury Standard and Poor´s a A+ dle agentury Fitch. 
73

 Česká národní banka: Srovnávací tabulka ratingového ohodnocení vybraných zemí. [online]. 2015 [cit. 2015-

04-15]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/rating/ 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/pristoupeni_emu.html


 

50 

 

Tabulka 4.5: Saldo vládního sektoru (v % HDP) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hodnota kritéria -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Česká republika -3,6 -2,7 -1,0 -2,7 -5,8 -5,1 -2,9 -4,0 -1,3 

Zdroj: Česká národní banka. Přistoupení k eurozóně. [online]. 2005-2013 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/pristoupeni_emu.html 

 

 V roce 2014 byl deficit 1,5% HDP. Na straně příjmové vzrostl oproti roku 2013 výběr 

přímých daní a daně z přidané hodnoty, a naopak poklesl výběr spotřebních daní v důsledku 

předzásobení výrobců a prodejců s cigaretami. Na druhé straně poklesly výdaje na obsluhu 

státního dluhu vlivem stabilního vývoje dluhu a relativně příznivého vývoje na finančních 

trzích. Podle aktuálních odhadů je očekáváno plnění deficitní části kritéria veřejných financí                 

i v budoucnu.  

 

Tabulka 4.6: Saldo vládního sektoru (v % HDP) 

 2014 2015 2016 2017 

Hodnota kritéria -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Česká republika -1,5 -2,2 -1,4 -1,1 

Zdroj: Česká národní banka. Přistoupení k eurozóně. [online]. 2005-2013 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/pristoupeni_emu.html 

 

 Jak uvádí tabulka 4.7, tak s kritériem hrubého veřejného dluhu, který nesmí 

přesáhnout hodnotu 60% HDP, neměla Česká republika nikdy potíže, i když se vlivem 

hospodářské krize jeho hodnota zvýšila o téměř 1/3. To bylo dáno vyššími deficity rozpočtů 

vládních institucí a naopak nízkým tempem růstu nominálního HDP. Jeho značný nárůst 

v roce 2012 byl způsoben tvorbou rezervy na jeho finacování, jejíž postupné rozpuštění vedlo 

k poklesu dluhové kvóty v následujících letech.  

 

Tabulka 4.7: Dluh sektoru vládních institucí (v % HDP) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hodnota kritéria 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Česká republika 29,8 29,6 28,9 30,0 35,3 39,3 41,0 45,5 45,7 

Zdroj: Česká národní banka. Přistoupení k eurozóně. [online]. 2005-2013 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/pristoupeni_emu.html 
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 Při daném nastavení fiskální politiky by úroveň vládního dluhu měla vzhledem 

k ekonomickému oživení v horizontu několika let mírně klesat. V následujících letech se                      

tak očekává plnění tohoto kritéria, ale rezerva pro jeho plnění se po vypuknutí krize výrazně 

zmenšila. Kdyby dluh vládního sektoru rostl průměrně stejnou rychlostí, jako v horizontu let 

2005-2013, přesáhl by hodnotu 60% HDP přibližně v roce 2022. Do budoucna také 

představuje vysoké riziko stárnutí obyvatelstva, a i když byla provedena v oblasti 

důchodového zabezpečení poměrně významná opatření (úpravy stávajícího systému), 

dlouhodobé prognózy naznačují, že by bylo vhodné v reformách nadále pokračovat.  

 

Tabulka 4.8: Dluh sektoru vládních institucí (v % HDP) 

 2014 2015 2016 2017 

Hodnota kritéria 60,0 60,0 60,0 60,0 

Česká republika 43,8 42,3 42,1 41,7 

Zdroj: Česká národní banka. Přistoupení k eurozóně. [online]. 2005-2013 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/pristoupeni_emu.html 

 

 Kritérium kurzové stability bude možné vyhodnotit až po vstupu České republiky                   

do kurzového mechanismu ERM II. Země zapojené do ERM II zafixují v době vstupu                    

do tohoto mechanismu svou měnu vůči euru, přičemž fluktuační pásmo je stanoveno                      

na ±15%. I když Evropská komise v roce 2003 chtěla prosadit užší fluktuační pásmo, a sice 

±2,25%, v praxi to zatím naplněno nebylo. Obecně ale platí, že Komise „toleruje“ překročení 

apreciačního pásma (tedy +15%), kdy kritérium kurzové stability není porušeno. V případě 

porušení depreciací hranice pásma na úrovni 2,25% posuzuje Komise příčiny tohoto 

překročení a daná země musí přijmout opatření vedoucí k nápravě, jinak řečeno k navrácení 

do pásma +15% a -2,25%.
74

 

 Hodnocení plnění kritéria stability měnového kurzu lze tedy provádět pouze 

v analytické rovině, kdy centrální parita CZK/EUR je pro účely takového hodnocení 

stanovena jako průměrná hodnota kurzu v 1. čtvrtletí roku 2012, který by umožňoval 

teoretické přijetí eura od 1. 1. 2015. Pomocí této parity lze sledovat, zda by Česká republika 

toto kritérium v daném časovém horizontu splňovala. Z grafu 4.1 je patrné, že kurz                          

za sledované období opustil vymezené pásmo +15% a -2,25% kolem hypotetické centrální 

parity, především kvůli rozhodnutí České národní banky z roku 2013, kdy se rozhodla 

používat měnový kurz jako další nástroj uvolňování měnových jednotek. Poté došlo 

                                                 
74

 LACINA, Lubor, ROZMAHEL, Petr a kol. Euro: ano/ne? 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010. 319 s. 

ISBN 978-80-87197-26-4, str. 132-133. 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/pristoupeni_emu.html


 

52 

 

k oslabení koruny na hodnotu 27 CZK/EUR a následně se kurz bez dalších devizových 

intervencí stabilizoval poblíž hodnoty 27,5 CZK/EUR. 

 Délka setrvání členské země Evropské unie v mechanismu směnných kurzů je 

stanovena na minimálně dva roky před vyhodnocením připravenosti na přijetí eura. Vláda                    

i ČNB se shodují na setrvání České republiky v ERM II jen po minimálně nutnou dobu, tedy 

dva roky. Z toho plyne, že Česká republika by se měla zapojit do ERM II až po vykázání 

příslušné míry ekonomické sladěnosti a vše by se mělo odehrát v podmínkách stabilní situace 

v tuzemské ekonomice a na světových finančních trzích. 
75

  

 

Graf 4.1: Nominální měnový kurz CZK/EUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Česká národní banka. Přistoupení k eurozóně. [online]. 2005-2013 [cit. 2015-03-13]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/pristoupeni_emu.html 

 

 V roce 2014 tak Česká republika plnila všechna kritéria, mimo kritérium kurzové 

stability, protože se neúčastní ERM II. Dle prognóz do budoucích let se očekává plnění všech 

kritérií, a neměly by proto být největší překážkou České republiky pro vstup do eurozóny. 

Největší riziko spatřuji v kritériu hrubého veřejného dluhu, který nesmí překročit 60% HDP. 

S tímto kritériem mají země eurozóny obecně největší problémy, a i přesto, že má Česká 

republika dosud velkou rezervu v jeho plnění, měla by se zaměřit, aby docházelo k snižování 

tohoto dluhu.  
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4.2   Explicitní kritéria přijetí společné evropské měny 

 Aby členská země EU mohla vstoupit do eurozóny, musí plnit tzv. maastrichtská 

kritéria, jak již bylo zmíněno výše. Maastrichtská kritéria jsou formulována vůči těm, kteří se 

k eurozóně chtějí připojit a jsou to kritéria, která mají pomoci zemím eurozóny rozhodnout                   

o tom, zda vstup nového člena nebude znamenat ohrožení jejich společné měny. Jsou to 

bezpochyby logická kritéria, protože země, které používají euro, nemohou mít zájem na tom, 

aby je používal i někdo, kdo by chtěl jen profitovat z výhod společné evropské měny,                     

ale zároveň by se nestaral, zda on sám výhody nějak nenarušuje. Mezi kritérii proto dominují 

ekonomické indikátory, vyjadřující vnitřní stabilitu či nestabilitu potenciálního člena 

eurozóny.  

 Pro uchazečskou zemi by ale nemělo důležité jen to, nakolik může ovlivnit fungování 

v eurozóně, ale hlavně to, jak se vstup do eurozóny odrazí v tuzemské ekonomice. Je jasné,              

že přijetí eura bude pro Českou republiku událost významná, a tak je třeba k tomu přistoupit 

zodpovědně. Problematikou přijetí eura se zabývá mnoho studií a jedna z nich pobízí země 

k tomu, aby sledovaly svůj zájem, tedy nakolik je, či bude výhodné společnou měnu přijmout, 

zda pomůže ke stabilizaci tuzemské ekonomiky, zda nevyvolá nějaké šoky a jestli bude 

přispívat k ekonomickému růstu.
76

  Zodpovědný přístup zvolila například Velká Británie, 

která se rozhodla sestavit vlastní kritéria známá podle svého autora, britského ministra financí 

v letech 1997-2007, Gordona Browna. Tzv. Brownowy testy měly ukázat, zda je přijetí eura 

pro Velkou Británii přínosné a zda je britská ekonomika na tento krok připravena. Soubor 

Brownových testů se skládá z pěti ekonomických kritérií:  

 

Konvergence – je konvergence mezi ekonomikou eurozóny a hospodářským cyklem země 

udržitelná? 

Flexibilita – bude britská ekonomika dostatečně flexibilní na to, aby v podmínkách měnové 

unie byla schopna odolávat externím šokům? 

Investice – pomůže vstup do eurozóny příznivému klimatu pro dlouhodobé investice? 

Finanční služby – jaký bude dopad vstupu do měnové unie na finanční sektor? 

Růst, stabilita a zaměstnanost – bude členství v eurozóně výhodné z hlediska dlouhodobé 

prosperity a zaměstnanosti?  
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 Ironií osudu je, že tato kritéria byla sestavena s cílem přinést argumenty pro přijetí 

společné evropské měny, nakonec však posloužily k pravému opaku.
77

 

 I když je mezi Velkou Británií a Českou republikou velký rozdíl, tak by se Brownova 

kritéria mohla stát inspirací. Samozřejmě se bude třeba zaměřit na jiné indikátory,                       

protože na rozdíl od Velké Británie nejsme jednou z nejvyspělejších zemí světa, nejsme 

finanční velmoc, nejsme ostrovem u evropského kontinentu a nejsme řadu staletí evolučně
78

 

se vyvíjející tržní ekonomikou. Nad existencí explicitních kritérií se jako první pozastavil 

bývalý český prezident Václav Klaus, který předložil vlastní soubor kritérií, podle kterých by 

mohla Česká republika přijetí eura hodnotit. Dalšími autory, kteří se problematikou přijetí 

eura v České republice zabývají, jsou například guvernér ČNB, Miroslav Singer, dále Petr 

Mach, Jan Skopeček, či Stanislava Janáčková. Všichni tito autoři napsali své názory                         

do publikace Autoři CEPu o euru pod taktovkou centra pro ekonomiku a politiku. Dalšími 

významnými českými autory zabývajícím se eurem jsou Oldřich Dědek (Historie evropské 

měnové integrace: od národních měn k euru, Doba eura: úspěchy a nezdary společné evropské 

měny      či jeho příspěvky na webovém portálu www.zavedenieura.cz) a Lubor Lacina (Euro: 

ano/ne, Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii)  

 Jelikož byla Brownova kritéria formulována před vznikem eura, nemohla Velká 

Británie využít žádných zkušeností s jeho faktickým fungováním. My však tuto možnost 

máme a tak se na všechna kritéria můžeme podívat podrobněji.  

 První a druhé kritérium se zabývá tím, zda jsme vystaveni stejným exogenním šokům 

jako země eurozóny, zda došlo k dostatečně vysoké konvergenci hospodářského cyklu a zda 

je ekonomická struktura naší země kompatibilní se zeměmi eurozóny. Není tajemstvím,                    

že největším tahounem eurozóny je Německo, a proto je na místě se zamyslet, jestli je 

opravdu důležité být kompatibilní s celou eurozónou, nebo jen s jejím nejperspektivnějším 

členem. Hodnoty vykazované eurozónou jako celku by měly být pro Českou republiku jen 

odrazovým můstkem a rozhodně by jejich dosažení nemělo být pro Českou republiku tím 

největším cílem. 

 Celkově je v  tomto smyslu míra konvergence poměrně vysoká, jak dokazuje tabulka 

4.10, která měří vývoj HDP/obyvatele v PPS. Mezi lety 2005-2013 došlo ke kladnému vývoji 

ve všech měřených evropských zemích. Česká republika se začala pomalu dotahovat 

k průměru eurozóny, ale stále se nachází na hodnotě, která neodpovídá předpokladům.  
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4.10: Vývoj HDP/obyvatele v PPS v letech 2005-2013 

Země                Roky 2005 2009 2013 2005-2009 2009-2013 2005-2013 

Eurozóna  100 100 100 100 100 100 

EU (28) 93 93 94 0 1 1 

Česká republika 74 77 77 3 0 3 

Německo 107 107 114 0 7 7 

Slovensko 56 66 70 10 4 14 

USA 148 134 140 -14 6 -8 

Zdroj: Eurostat: GDP per capita in PPS. [online]. 2014 [cit. 2015-04-12]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1, vlastní 

zpracování. 

 

 Negativně jsou hodnoceny další měřené indikátory, které do této skupiny patří, jako 

například rozdíly v mzdové hladině, v produktivitě práce, v cenové hladině a cenové 

struktuře, jak je blíže popsáno ve třetí kapitole. 

 Na třetí a čtvrté kritérium, které se zabývá investicemi s finančním sektorem, by měl 

být dopad přijetí eura vesměs pozitivní.  Přijetí eura bude znamenat vyšší zájem o česká 

aktiva (dluhopisy, akcie), se kterými bude následně jednodušší obchodovat. To by mělo 

znamenat pozitivní impuls k vyšší integraci českého kapitálového trhu s evropským finančním 

prostorem. Do České republiky by měly rovněž více proudit přímé zahraniční investice,                  

což se pozitivně odrazí v obrazu ekonomiky. 
79

 

  Poslední kritérium se zabývá otázkami, zda euro přinese slibované výsledky, zda je 

eurozóna oblastí rychlého a dynamického růstu, zda je zárukou měnové a fiskální stability                 

a zda členské země dodržují svá pravidla. Co se týče eurozóny jako oblasti ekonomického 

růstu, můžeme ji porovnat s jinými světovými ekonomickými velmocemi, jako je USA              

a Japonsko. Do období před krizí byl u všech zemí zaznamenán růst tempa HDP, ale vlivem 

nepříznivé ekonomické situace se tento stav změnil a eurozóna, USA i Japonsko začaly 

vykazovat nepříznivé hodnoty. USA se z této krize vzpamatovalo nejrychleji a už od roku 

2010 jeho HDP roste. Japonsko bylo v roce 2010 zasaženo přírodními katastrofami,                   

a tak i kvůli této události zaznamenává růst HDP až od roku 2012. Eurozóna výrazný 

ekonomický růst jako v předkrizovém období zatím nezaznamenává.  
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Tabulka 4.9: Meziroční tempa růstu HDP 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Eurozóna 1,7 3,3 3,0 0,4 -4,5 1,9 1,6 -0,7 -0,4 

USA 3,3 2,7 1,8 -0,3 -2,8 2,5 1,6 2,3 2,2 

Japonsko 1,3 1,7 2,2 -1,0 -5,5 4,7 -0,5 1,4 1,2 

Zdroj: Finance.cz: Vývoj HDP ve světě. [online]. 2014 [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/makrodata-eu/eu-svet/svetove-makroukazatele/hdp/ 

 

 Bylo by v zájmu České republiky takováto kritéria sestavit a rovněž implementovat 

oficiálně. To by pomohlo jednoznačněji určit, nakolik by se vstup České republiky                         

do eurozóny pozitivně či negativně odrazil na obrazu české ekonomiky.  

 

4.3   Institucionální připravenost ČR na přijetí eura 

 Jelikož Česká republika dosud není členem eurozóny, musí usilovat o to,                             

aby splňovala podmínky pro přijetí a v budoucnosti se jejím členem stala. Je důležité se 

seznámit s pojmem tzv. „Národního plánu“, což je základní dokument vymezující zásady, 

harmonogram a institucionální zajištění celého procesu zavedení eura v České republice. 

Obsahuje souhrn úkolů v jednotlivých oblastech tuzemské ekonomiky, které je zapotřebí 

v souvislosti se zavedením eura provést. Byl schválen vládou České republiky v roce 2007. 
80

 

 Hlavou řízení a koordinace všech činností souvisejících s přípravou na zavedení eura 

je pověřeno Ministerstvo financí, přičemž ministr financí odpovídá za řádný průběh příprav. 

Centrálním pracovním orgánem pro koordinaci technických příprav na zavedení eura je 

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (NKS). Ta dohlíží                    

na realizaci opatření schváleného Národního plánu zavedení eura v ČR. NKS má charakter 

expertního výboru, jehož členy jsou zástupci významných státních institucí, jako Ministerstva 

financí (ministr Andrej Babiš), České národní banky (guvernér Miroslav Singer), Ministerstva 

průmyslu a obchodu (ministr Jan Mládek), Ministerstva vnitra (ministr Milan Chovanec)                    

a Ministerstva spravedlnosti (ministr Robert Pelikán). V čele NKS stojí předseda, tedy vládou 

jmenovaný národní koordinátor pro zavedení eura v České republice. Od roku 2007 je v této 

funkci Oldřich Dědek, který má za úkol řídit jednání NKS, prezentovat na veřejnosti 

stanoviska zaujatá NKS, vymáhat plnění úkolů a komunikovat s vládou o stavu připravenosti 

Česká republiky na zavedení eura. Národní koordinační skupina pak zřizuje pracovní skupiny 
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NKS, které mají za úkol navrhovat řešení konkrétních odborných problémů vyplývajících 

z plnění Národního plánu zavedení eura. Každá pracovní skupina má svého gestora, kterým je 

instituce vybraného člena NKS. Gestor zajišťuje podmínky pro výkon činnosti své pracovní 

skupiny a pro efektivní plnění jejich úkolů. Pro zajištění organizačního a administrativního 

zázemí NKS byl zřízen Organizační výbor NKS, který se mimo jiné věnuje shromažďování                   

a distribucí informací o aspektech zavádění eura v jiných členských státech EU. 
81

 

 

Obrázek 4.1: Institucionální systém určený k řízení a realizaci procesu zavedení eura 

 

 

Zdroj: DĚDEK, Oldřich. Institucionální zajištění. Ministerstvo financí Česká republika: Zavedení eura v české 

republice [online]. 2013 [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/cs/euro-a-ceska-

republika/narodni-plan-zavedeni-eura/institucionalni-zajisteni 

 

4.3.1 Zpráva o činnosti NKS pro zavedení eura v České republice v roce 2014 

 Tato zpráva vychází každoročně a vyplývá z usnesení vlády ze dne 23. listopadu 2005, 

kdy je povinností informovat pravidelně vládu o činnosti NKS pro zavedení eura v České 
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republice. Zpráva je vypracovaná ve spolupráci s ČNB a ostatními ústředními orgány státní 

správy, které jsou zastoupeny v NKS pro zavedení eura v ČR.  

 Zpráva z roku 2014 je rozdělena do několika sekcí. V úvodu zprávy se můžeme dočíst, 

že nynější vláda Bohuslava Sobotky se vyjádřila ve svém programovém prohlášení z roku 

2014 k vytváření podmínek pro přijetí eura a Sobotka sliboval, že jeho postoj ke vstupu                    

do eurozóny je pozitivní a bude chtít usilovat o členství co nejdříve. Zatím ale žádné 

konkrétní kroky učiněny nebyly. S tím souvisí priorita Ministerstva financí, která představuje 

dodržování maastrichtských fiskálních kritérií, především pak udržení schodku veřejných 

financí pod hranicí 3% HDP. V souladu s odpovědnou fiskální politikou jsou rovněž priority 

Ministerstva zahraničních věcí a Úřadu vlády ČR, v nichž je obsažen závazek připojit se 

k fiskálnímu paktu (podrobněji v podkapitole 3.4.1). Otázka termínu zavedení eura dosud 

nebyla rozhodnuta. Tento postoj byl potvrzen ve společném dokumentu vydávaném ČNB                  

a Ministerstvem financí s názvem „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních 

kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“, a tak se vláda ČR rozhodla zatím 

nestanovovat cílové datum ČR pro vstup do eurozóny a v roce 2015 nebude usilovat ani                      

o vstup do kurzového mechanismu ERM II. Toto rozhodnutí má spojitost s nejistotou ohledně 

hospodářsko-politického uspořádání eurozóny, která dříve bránila spolehlivému hodnocení 

přínosů a nákladů vstupu ČR do eurozóny. Zdůrazněna je také nutnost implementovat 

reformy, které zajistí dlouhodobou udržitelnost veřejných financí v souvislosti se stárnutím 

obyvatelstva, sníží administrativní překážky podnikání a zvýší flexibilitu trhu práce. Dále je 

poukázáno na nutnost strukturálních reforem, které zajistí dosažení vyšší míry ekonomické 

sladěnosti a reálné konvergence.  

 Druhá kapitola zprávy s názvem Aktivity v roce 2014 se zabývá členstvím České 

republiky v pracovních skupinách Evropské komise. Národní koordinátor pro zavedení eura 

se podílí společně s experty ČNB na činnosti dvou skupin Evropské komise, a sice DirCom, 

což je pracovní skupina expertů odpovědných na národní úrovni za komunikační aspekty 

procesu zavádění eura, a PAN II, která sdružuje pracovníky odpovědné za technické aspekty 

zavádění eura. V roce 2014 se uskutečnilo jedno zasedání pracovní skupiny PAN II,                       

které proběhlo 14. února 2014. V návaznosti na vstup Lotyšska do eurozóny v lednu téhož 

roku dominovala na zasedání tato problematika. Pracovní skupina DirCom neměla v roce 

2014 žádné zasedání. Vedle dvou pracovních skupin Evropské komise je podporováno 

neformální uskupení Eurotým, který ve státech, jež nejsou členy eurozóny, sdružuje národní 

experty z různých oblastí za účelem seznamování veřejnosti s problematikou eura.  

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/maastricht_vyhodnoceni_2014.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/maastricht_vyhodnoceni_2014.pdf
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 Mezi další činnosti, které jsou v kompetenci funkce národního koordinátora, patří 

veřejná vystoupení (přednášky, rozhovory, novinové články, televizní a rozhlasová 

vystoupení aj.). Takto je reagováno na nemalý zájem domácích médií a veřejnosti o aktuální 

dění v eurozóně.  

 Závěrem zprávy je řečeno, že všechny činnosti související s výkonem funkce 

národního koordinátora pro zavedení eura v ČR byly v souladu s přijatými opatřeními. 

Struktura NKS byla zachována, ale její zapojení do technických příprav na zavedení eura bylo 

minimalizováno a redukováno na metodické konzultace v případě potřeby.
82

 

 

4.3.2 Harmonogram zavedení eura 

 Po institucionální stránce je tak Česká republika na přijetí eura připravena dobře. 

Národní koordinační skupina funguje, spolupracuje s dalšími státními orgány a navzájem si 

předávají důležité informace. Samotná procedura vstupu České republiky do ERM II má čtyři 

kroky:  

 

 Kurzová procedura. Ta může být iniciována požadavkem ministra a guvernéra 

centrální banky ČR, který je adresován ministru ECOFIN země předsedající EU. Dále 

je informován prezident Výboru Evropské unie pro ekonomické a finanční otázky 

(EFC) . 

 Výbor pro ERM II. Ten je svolán prezidentem EFC a jeho členy jsou zástupci EFC, 

zástupci ECB a 2 zástupci Komise. Tento výbor diskutuje, zda je makro rámec 

uchazeče o vstup do ERM II konzistentní a to zejména ve vztahu k Hlavním směrům 

hospodářských politik EU a Paktu stability a růstu. Dále výbor diskutuje správnou 

centrální paritu a fluktuační pásmo. 

 Kurzová schůzka k ERM II. Tuto schůzi svolává ministr ECOFINu předsedající 

země a hlavním cílem této schůze je konečné schválení centrální parity a fluktuačního 

pásma. 

 Závěrečné komuniké jménem EU. Konečné sdělení obsahuje, kdo inicioval 

proceduru, kdo učinil rozhodnutí, jaká bude centrální parita a fluktuační pásmo, 
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 Ministerstvo financí Česká republika: Zavedení eura v České republice: Zpráva o činnosti Národní 

koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice za období leden-prosinec 2014. [online]. 2015 [cit. 

2015-04-06]. Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/assets/cs/media/Euro-NKS_Zprava_2014_Zprava-o-

cinnoti-Narodni-koordinacni-skupiny-v-CR.pdf. 

http://www.zavedenieura.cz/assets/cs/media/Euro-NKS_Zprava_2014_Zprava-o-cinnoti-Narodni-koordinacni-skupiny-v-CR.pdf
http://www.zavedenieura.cz/assets/cs/media/Euro-NKS_Zprava_2014_Zprava-o-cinnoti-Narodni-koordinacni-skupiny-v-CR.pdf
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vyjádření k hospodářské politice členské země a prohlášení o projednání intervenčních 

bodů mezi ECB a národní centrální bankou.  

  

 Časová náročnost celého procesu není pevná, ale závisí na stupni dosažené shody mezi 

orgány členské země a orgány EU. Celý proces může být velmi rychlý a odehrát se za několik 

dní (Rakousko) nebo také trvat několik měsíců (Dánsko). Načasování přijetí jednotné měny                    

a iniciace přistoupení k eurozóně je rozhodnutí politické a je v kompetenci vlády ČR                      

ve spolupráci s ČNB. Před přijetím eura by však musel být novelizován zákon ČNB 

v paragrafech týkajících se měny a pravomocí ČNB.
83

 

 V říjnu roku 2006 česká vláda rozhodla o použití metody jednorázového přechodu na 

euro, přezdívané „velký třesk“. Její podstatou je zavedení bezhotovostního i hotovostního 

eura ke stejnému datu. Při volbě scénáře byly zvažovány další dvě varianty, a sice tzv. 

madridský scénář (s využitím přechodného období) a scénář jednorázového přechodu na euro 

s postupným doběhem. 
84

 Proces jednorázového přechodu můžeme rozdělit do pěti fází.  

 

1. Předpřípravná fáze je období mezi stanovením pevného termínu zavedení společné 

evropské měny a rozhodnuti evropských institucí, že Česká republika splnila všechny 

podmínky pro zavedení eura. V této fázi je tak jediným zákonným platidlem česká 

koruna a charakteristické je probíhání intenzivních technických příprav na zavedení 

eura. Do této fáze patří čtyři kroky České republiky k vstupu do ERM II, popsány 

výše. 

2. Přípravná fáze začíná zrušením výjimky na zavedení eura a končí začátkem 

následujícího roku, kdy je zahájena výměna korunového oběživa za eurové. 

Očekávaná délka této fáze bude 6 měsíců. Až splní Česká republika požadovaná 

kritéria pro vstup do eurozóny, určí Rada EU oficiální přepočítací koeficient ve tvart 1 

EUR = XX, XXXX CZK. I v této fázi tak zůstává jediným zákonným platidlem česká 

koruna, avšak dochází k tzv. „duálnímu označování cen“, což znamená, že vybrané 

ceny a peněžní částky (např. ceny zboží v obchodech a restauracích, údaje                           
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na výplatních páskách) jsou uváděny souběžně v korunách i v eurech s využitím 

koeficientu stanoveným Radou EU. 

3. Období duální cirkulace bude podle Národního plánu dlouhé dva kalendářní týdny. 

V této fázi budou do oběhu zaváděny eurové mince a bankovky, přičemž bude 

stahování korunové oběživo. Od této fáze lze tak využít při hotovostním placení jak 

korunu, tak euro, ale obchodníci budou muset vracet zákazníkům pouze eura. 

Bezhotovostní platební styky budou prováděny jen v eurech a nadále probíhá duální 

označování cen. 

4. Období do dokončení duálního označování bude trvat do konce kalendářního roku, 

kdy Národní plán očekává ukončení povinného duálního označování cen a peněžních 

částek. V této fázi se při všech platbách využívá výhradně euro, ale české koruny 

mohou být dále směňovány na eura v bankách a pobočkách ČNB. 

5. Plně funkční euro znamená, že všechna předchozí opatření jsou již ukončena a euro 

obíhá jako plnohodnotná regulérní měna. Nová měna se stává automatickou, lidé 

upevňují své uvažování a běžně používají eurové mince i bankovky. České koruny již 

mohou být směňovány na eura pouze v pobočkách ČNB.
85

 

 

 

Obrázek 4.2: Harmonogram zavedení eura v České republice 

 

Zdroj: DĚDEK, Oldřich. Scénář přijetí eura. Ministerstvo financí Česká republika: Zavedení eura v české 

republice [online]. 2013 [cit. 2015-04-06]. Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/cs/euro-a-ceska-

republika/narodni-plan-zavedeni-eura/institucionalni-zajisteni 
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4.4    Stav připravenosti České republiky na přijetí eura 

 Na otázku, zda je Česká republika dostatečně připravena přijmout euro se můžeme 

podívat z několika hledisek. Maastrichtská kritéria, tedy oficiální normativy potřebné pro 

vstup do eurozóny, Česká republika plní a jejich plnění se očekává i v horizontu dalších let. 

Jediné kritérium, které dosud neplní, je kritérium kurzové stability, neboť ČR nefiguruje 

v ERM II.  

 Dalším důležitým indikátorem je míra ekonomické sladěnosti České republiky 

s eurozónou, která je blíže popsána ve třetí kapitole. Ekonomická sladěnost se měří pomocí 

mnoha ukazatelů a Česká republika v některých vykazuje výsledky velmi dobré,                             

ale v některých naopak za svým potenciálem zaostává.  Například míra ekonomické 

konvergence měřená hodnotou HDP/obyvatele v PKS, průměrná cenová hladina, či hloubka 

finančního zprostředkování za průměrem eurozóny dost zaostávají. Dobré výsledky jsou 

naopak vykazovány v oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti, konvergenci nominálních 

úrokových sazeb a vysoké obchodní a vlastnické provázanosti České republiky a eurozóny.  

 Co se týče institucionální připravenosti, tak byla zřízena Národní koordinační skupina, 

která dohlíží na plnění Národního plánu zavedení eura v ČR. Tento plán je základní 

dokument, který vymezuje zásady, tvoří časový harmonogram a také celé institucionální 

zajištění procesu zavedení eura. Národní koordinační skupina dále spolupracuje s vládními 

institucemi, jako jsou Ministerstva a s Českou národní bankou. Po institucionální stránce je 

tak všechno připraveno a všechno funguje, jak má. 

 Zavádění eura v ČR se řídí dvěma základními předpisy, a sice obecným zákonem                    

o zavedení aura a národním plánem pro zavedení eura. Obecný zákon z roku 2008 navazuje 

na nařízení Evropských společenství a je hlavním předpisem, který vytváří v rámci ČR 

předpoklady pro zajištění přechodu na euro. Národní plán zavedení eura obsahuje základní 

informace o zavedení eura v ČR a konkretizuje úkoly v jednotlivých segmentech. Příprava 

právního prostředí na zavedení eura v ČR objasňuje dva přístupy ke změně právního řádu při 

zavedení eura, a sice jednorázové změny právního řádu a metodu postupné změny právního 

řádu. Metodou jednorázové změny se přímo novelizují všechny právní předpisy, které 

obsahují částky v korunách ještě před přijetím eura, a tím se zajistí právní jistota občanů. 

Princip metody postupné změny spočívá v tom, že ministerstva nejprve zváží citlivost 

právních norem a posléze s ohledem na právní jistotu občanů a podniků rozhodnou buď pro 

přímou novelu, nebo tzv. přímou použitelnost evropského práva. Dne 30. března 2009 vláda 
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odsouhlasila metodu postupné změny právního řádu. Takže i po právní stránce je Česká 

republika na přijetí eura připravena dobře.
86

 

 Česká republika by tak se zavedením eura neměla otálet příliš dlouho, protože se                   

na jeho přijetí připravuje již delší dobu a poměrně důkladně. Je jasné, že na straně občanů 

převládají obavy a strach z něčeho „nového“, ale je třeba se zamyslet, zda jsou tyto obavy 

oprávněné, nebo jen plynou z nedostatku informací. K přijetí eura se naše země zavázala                   

a odkládat tento krok příliš dlouho může být kontraproduktivní, protože to může být vnímáno 

jako narušování autority evropských institucí a negativně se přílišné odkládání může 

promítnout v důvěryhodnosti české ekonomiky. 

 Myslím si, že do pěti let, tedy do roku 2020 by Česká republika mohla vstoupit                   

do ERM II, kde musí figurovat dva roky, a o dva roky později, tedy v roce 2022 by mohlo 

euro nahradit českou korunu. 

 

4.5 Shrnutí kapitoly 

 Před vstupem České republiky do eurozóny je vyžadováno plnění maastrichtských 

kritérií. V roce 2014 plnila Česká republika všechna kritéria, vyjma kritéria kurzové stability, 

protože nefiguruje v ERM II. Další kritéria, na základě kterých byla vyhodnocena 

připravenost naší země na vstup do eurozóny, byly tzv. Brownovy testy. Co se týče 

institucionální připravenosti, je zřízena Národní koordinační skupina, která vydává 

každoročně zprávy o své činnosti a pokrocích. Dále se kapitola zabývala harmonogramem 

přijeté eura a blíže byl popsán vstup do ERM II. Česká republika se na vstup do eurozóny 

připravuje už mnoho let, a proto by neměla dlouho otálet se svou žádostí o přijetí.  
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5 Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo vyhodnotit připravenost České republiky k přechodu 

na společnou evropskou měnu a navrhnout konkrétní termín data přístupu České republiky                   

do eurozóny.  

 Fakt, že česká koruna zanikne a bude nahrazena eurem je nezpochybnitelný, protože 

svým vstupem do Evropské unie se Česká republika k tomuto kroku zavázala. Velkým 

otazníkem ovšem zůstává, kdy se tento krok uskuteční, neboť jeho správné načasování bude 

velmi důležité. Pokud by Česká republika vstup do eurozóny uspěchala, mohlo by dojít 

k negativním dopadům na českou ekonomiku. Tyto negativní dopady budou eliminovány 

s vyšším stupněm reálné i nominální konvergence České republiky s eurozónou. 

 Co se týče reálné konvergence, tak hlavním cílem české ekonomiky by mělo být 

sbližování s průměrem eurozóny. V ukazateli HDP/osobu v paritě kutní síly se nacházíme 

zhruba na tříčtvrtinové úrovni oproti eurozóně, a i když dochází k mírnému růstu, tak česká 

ekonomika zaostává za svým potenciálem. Hlavním argumentem pro přijetí eura je obchodní 

a vlastnická provázanost české ekonomiky s eurozónou, se kterou navíc souvisí i přilákání 

nových zahraničních investorů po přechodu na euro. Obecně lze říci, že v předkrizovém 

období vykazovala česká ekonomika známky výrazného progresu, vlivem krize se však růst 

zpomalil a nyní se česká ekonomika postupně zotavuje a můžeme jen věřit, že v trendu 

zlepšujících se výsledků bude pokračovat.  

 Plnění maastrichtských kritérií, kterými se měří nominální konvergence, je pro vstup 

do eurozóny striktně nařízeno. I když měla Česká republika dříve s některými kritérii potíže, 

tak nyní, i s ohledem na budoucí vývoj, se přes problémy přenesla a plnění těchto kritérií se 

očekává i do budoucna. Jediným kritériem, které Česká republika zatím neplní, je kritérium 

kurzové stability, protože se neúčastní ERM II. Podle analýz by však s tímto kritériem mohla 

mít potíže, protože po intervencích ČNB v roce 2011 došlo k oslabení české koruny,                           

a to až za povolenou hranici.  

 Z mého pohledu na tuto problematiku je, že by se Česká republika neměla zaměřit jen 

na plnění maastrichtských kritérií a sbližování ekonomiky s ekonomikami eurozóny, ale měla 

by si sestavit svá vlastní kritéria, která budou moci lépe identifikovat přínosy a náklady,                             

které dopadnou na Českou republiku po přijetí eura.  

 A jak tedy odpovědět na otázku připravenosti České republiky na přijetí eura? Zatím 

ten správný čas nenastal, ale myslím si, že jeho chvíle se nenávratně blíží. Je jasné, že naše 

vláda chce tento krok správně načasovat, ale je na místě si uvědomit, že i jeho neustálé 
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odkládání negativně dopadá na naši ekonomiku. Tento postoj pak může působit dezintegračně 

a nabourává autoritu evropských institucí, dále se negativně promítne v důvěryhodnosti české 

ekonomiky, což by mohlo souviset s odlivem přímých zahraničních investic.  

 Můj pohled na tuto problematiku se tak při psaní bakalářské práce příliš nezměnil, 

vždy jsem euro v kontextu s Českou republikou vnímala pozitivně a klady plynoucí ze 

společné evropské měny převládaly nad zápory. Myslím si, že Česká republika by s žádostí o 

vstup do eurozóny neměla příliš dlouho otálet. Dle mého názoru by bylo vhodné usilovat o 

vstup do ERM II do pěti let, tedy nejpozději v roce 2020. Česká vláda by tak měla zahájit 

přístupové procesy kolem roku 2018, aby dva roky nato mohla vstoupit do ERM II. Do 

eurozóny by tak Česká republika mohla reálně vstoupit v roce 2022. 
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Seznam zkratek 

ČR Česká republika 

ECB Evropská centrální banka 

ECOFIN Rada Evropské unie pro hospodářské a finanční záležitosti 

ECU 

EFC 

Evropská měnová jednotka 

Výbor pro ekonomické a finanční otázky 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EMI Evropský měnový institut 

EMS Evropský měnový systém 

EMU Evropská měnová unie 

ERM Evropský mechanismus směnných kurzů 

ERM II Evropský mechanismus směnných kurzů II 

ES Evropská společenství 

ESCB Evropský systém centrálních bank 

ESUO Evropské společenství uhlí a oceli 

EU Evropská unie 

Euratom Evropské společenství pro atomovou energii 

HDP Hrubý domácí produkt 

HMU Hospodářská a měnová unie 

OCA 

 

Optimální měnová oblast 
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