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Úvod 
 
Myšlenka měnové unie v Evropě vznikla mnohem dříve než smlouvy zakládající Evropská 

společenství po 2. světové válce. I přesto vytvoření hospodářské a měnové unie nebylo 

v původní Smlouvě o založení Evropského hospodářského společenství obsaženo. Teprve 

Smlouva o Evropské unii (tzv. Maastrichtská smlouva) specifikuje postup členských zemí 

Evropských společenství k hospodářské a měnové unii a stanovuje kritéria pro přijetí jednotné 

měny. 

 

Přijetí jednotné měny euro znamená pro danou zemi ztrátu suverenity v oblasti měnové 

politiky. Monetární politika je pro členské země měnové unie řízena prostřednictvím 

společného měnového orgánu na nadstátní úrovni, který určuje jednotnou úrokovou míru 

platnou pro celou měnovou unii. Země vstupující do měnové unie ztrácí možnost vyrovnat se 

s neočekávanými událostmi pomocí nástrojů své vlastní měnové politiky (existence jednotné 

úrokové míry) a kursové politiky (ztráta možnosti intervenovat ve prospěch vlastní měny). 

Tyto nástroje jsou v rukou nadnárodního orgánu, který sleduje měnovou unii jako celek          

a proto nemůže řešit situaci, která nastala pouze v jednom státě. Členství v měnové unii však 

sebou přináší i výhody z odstranění fluktuačního rizika či odstranění transakčních nákladů. 

 

Velká Británie je jednou ze dvou zemí, které si v rámci Maastrichtské smlouvy vyjednaly 

výjimku z účasti na měnové unii. Rozhodnutí o vstupu do měnové unie je tak zcela 

ponecháno na britské vládě, potažmo na britských občanech. 

 

Hlavním tématem diplomové práce jsou postoje Velké Británie k jednotné měně euro             

a zhodnocení její připravenosti na vstup do hospodářské a měnové unie v Evropské unii. 

 

Cílem diplomové práce je vymezit důvody neúčasti Velké Británie na projektu hospodářské   

a měnové unie a analyzovat plnění kritérií stanovených pro přijetí jednotné měny orgány 

Evropské unie a taktéž kritérií vypracovaných britským ministerstvem financí, tzv. „Pět 

ekonomických testů“. 

 

První kapitola charakterizuje hlavní znaky hospodářské a měnové unie v Evropské unii, mezi 

které patří společný měnový orgán na nadstátní úrovni, jednotná měnová politika a jednotná 
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měna. Prostřednictvím teorie optimálních měnových oblastí poukazuje na možné náklady 

vyplývající ze vstupu do měnové unie, které by neměly převýšit přínosy jednotné měny. 

 

Druhá kapitola popisuje vztah Velké Británie a Evropských společenství od 50. let do 

současnosti a vymezuje tak historické a politické důvody neúčasti Velké Británie v měnové 

unii. Poslední podkapitola porovnává ekonomické postavení Velké Británie a eurozóny          

a poukazuje na aktuální vývoj britské ekonomiky. 

 

Třetí kapitola je tematicky rozdělena do dvou částí. První část se zaměřuje na analýzu „Pěti 

ekonomických testů“, které vypracovalo ministerstvo financí Velké Británie, jako vlastní 

(ekonomická) kritéria pro rozhodování o vstupu či jeho odmítnutí do měnové unie.  Druhá 

část pak hodnotí plnění kritérií stanovených orgány Evropské unie, které byly přijaty v rámci 

Maastrichtské smlouvy, a jejichž splnění je podmínkou pro umožnění vstupu do měnové unie. 

 

Při zpracování diplomové práce jsem použila české i anglické publikace zabývající se 

tematikou měnové unie a Evropské unie jako celku. Pro vyhodnocení plnění „Pěti 

ekonomických testů“ byla použita Analýza pěti ekonomických testů z roku 1997 a Analýza 

pěti ekonomických testů z roku 2003, obě veřejně dostupné na stránkách britského 

ministerstva financí.  
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1 Charakteristické rysy hospodářské a měnové unie v EU 
 
Hospodářská a měnová unie (HMU) je jednou z nejvyšších úrovní ekonomické integrace. 

Autoři publikací zabývající se problematikou ekonomické integrace, se vždy neshodnou při 

vymezení jednotlivých úrovní integrace. Podle doc. Zlého mohou v praxi existovat následující 

stupně ekonomické integrace: 

 pásmo volného obchodu, 

 celní unie, 

 primární hospodářská unie, 

 rozvinutá hospodářská unie, 

 formativní hospodářská a měnová unie, 

 úplná hospodářská a měnová unie, 

 případně po překročení úrovně ekonomické integrace: hospodářská                

a politická unie. 

 

V současné době se Evropská unie (EU) nachází na stupni nazvaném formativní hospodářská 

a měnová unie. Počáteční forma HMU může být založena na její asymetrické či symetrické 

formě. Pokud nejsou národní měny nahrazeny měnou jednotnou, jedná se o asymetrickou 

formu, a je zapotřebí dohodnout se, která centrální banka bude určovat měnovou politiku 

členských zemí unie. Nahrazení národních měn měnou jednotnou představuje symetrickou 

formu HMU. Členské země hospodářské a měnové unie v EU se zavázaly po splnění níže 

uvedených kritérií přijmout jednotnou měnu (kromě Velké Británie a Dánska, které mají 

výjimku), a proto je hospodářská a měnová unie v Evropské unii symetrickou formou. 

Existence jednotné měny, společný měnový orgán na nadstátní úrovni a jednotná měnová 

politika jsou hlavními znaky vymezující formativní HMU.  

(ZLÝ, B. Základy teorie integračních procesů, 2004)  

 

Často se můžeme setkat s odlišným označením výše uvedené úrovně ekonomické integrace 

v Evropské unii, evropská měnová unie, přestože evropské právo důsledně používá termín 

hospodářská a měnová unie. Důvodem je, že hospodářská část této unifikace nebyla na rozdíl 

od měnové unifikace dosud naplněna. Proto se o měnové unii hovoří jako o pojmu, který již 

reálně existuje, zatímco naplnění hospodářské unie je podmíněno ještě řadou kroků ke 

sblížení hospodářských politik. (TOMÁŠEK, 2004) 
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1.1 Formování hospodářské a měnové unie a její místo v integraci EU 
 
Vytvoření hospodářské a měnové unie a společné měny nebylo v původní Smlouvě o založení 

Evropského hospodářského společenství (EHS) obsaženo. Maastrichtská smlouva, jako druhá 

revize smluv, již specifikuje postup členských zemí Evropských společenství (ES) 

k hospodářské a měnové unii. Se vznikem této smlouvy členské státy potvrdily svou 

politickou vůli realizovat HMU, a to ve třech etapách1. Pro vstup do závěrečné etapy je nutné 

splnit tzv. „maastrichtská kritéria konvergence“ (dále jen konvergenční kritéria), kterými se 

vyhodnocuje stupeň udržitelné hospodářské konvergence členských zemí. Konvergenční 

kritéria jsou formálně definována jako soubor makroekonomických ukazatelů, které posuzují: 

- cenovou stabilitu s použitím míry inflace, 

- zdravé a udržitelné veřejné finance stanovením limitu vládního dluhu a schodku státního 

rozpočtu, 

- stabilitu směnného kurzu prostřednictvím účasti v mechanismu směnných kursů II         

(ERM II, Exchange Rate Mechanism II)2 po dobu alespoň 2 let bez velkých odchylek od 

stanovené centrální parity, 

- stabilitu na finančních trzích pomocí dlouhodobé nominální úrokové míry. 

 

V roce 1998 bylo orgány Evropské unie rozhodnuto, že konvergenční kritéria byla splněna 

jedenácti členskými zeměmi EU. A tak v roce 1999 přijalo jednotnou měnu euro 

v bezhotovostní formě Německo, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, 

Španělsko, Portugalsko, Irsko, Finsko a Rakousko. Řecko v této době nesplňovalo všechna 

požadovaná kritéria, a proto do měnové unie vstoupilo až v roce 2002. Velká Británie             

a Dánsko si v rámci Maastrichtské smlouvy vyjednaly výjimku ze členství v měnové unii, 

                                                 
1 První etapa, která začala 1. 7. 1990, znamenala dovršení liberalizace pohybu kapitálu a upevnění měnové 

spolupráce centrálních bank. Ve druhá fázi, pokrývající období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1998, svou činnost 

zahájil Evropský měnový institut a orgány ES postupně zaváděly sekundární legislativu týkající se HMU. Třetí 

fáze začala 1. 1. 1999 zavedením jednotné měny euro v bezhotovostní formě v 11 zemích EU. Euro jako 

hotovostní měna bylo zavedeno k 1. 1. 2002 a do třech měsíců zcela nahradilo národní měny. 
2 ERM II (Mechanismus směnných kursů II) byl ustanoven 1. 1. 1999 jako následník ERM (Mechanismus 

směnných kursů) jehož smyslem bylo zajistit, že kolísání směnného kurzu mezi eurem a ostatními měnami EU 

nenaruší hospodářskou stabilitu uvnitř jednotného trhu. Konvergenční kritérium vztahující se na stabilitu 

směnného kurzu vyžaduje účast v ERM II po dobu 2 let před přijetím jednotné měny. Nyní jsou do systému 

zapojeny Dánsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva a Slovensko.  
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která jim zaručuje možnost se rozhodnout, zda a kdy jednotnou měnu přijmou. Švédsko se 

rozhodlo nepřijmout jednotnou měnu, a proto využilo mezery v Maastrichtské smlouvě          

a odmítlo vstoupit do ERM (předchůdce ERM II) před začátkem třetí etapy. Dodnes není 

členem eurozóny z politických důvodů, přestože argumentuje nesplněním kritéria pro veřejné 

finance. Jako první z členských států, které přistoupily v roce 2004, přijalo v loňském roce 

jednotnou měnu Slovinsko. V letošním roce nahradilo euro kyperskou libru a maltskou liru. 

Předpokládá se, že další zemí, která přijme jednotnou měnu, bude v příštím roce Slovensko. 

 

Účast v HMU je pro členské státy spojena s respektováním souboru pravidel známých jako 

Pakt stability a růstu, jehož cílem je zabezpečit rozpočtovou disciplínu členských zemí, které 

již přijaly jednotnou měnu. Požaduje udržování vládního deficitu pod úrovní 3 % hrubého 

domácího produktu (HDP) a vládního dluhu pod úrovní 60 % HDP. Při nedodržování pravidel 

je možnost udělit peněžitou sankci, o které rozhoduje Rada EU kvalifikovanou většinou na 

návrh Evropské komise. Pakt stability a růstu vstoupil v platnost v roce 1997 a v roce 2005 

prošel částečnou reformou. K reformě došlo v důsledku častého porušování stanovených 

pravidel zejména Francií a Německem, které se v roce 2003 vyhnuly také pokutě. Reforma 

znamená větší flexibilitu při posuzování o oprávněnosti uvalení sankce. Pokud země porušuje 

stanovená pravidla, ale nachází se v hospodářské recesi, je posuzována mírněji než země, 

která se nachází v konjunktuře.  

 

V rámci Paktu stability a růstu členské státy EU pravidelně předkládají programy stability 

(v případě zemí, které již přijaly euro) a programy konvergence (pro země, které dosud 

nepřijaly jednotnou měnu). Tyto programy musí obsahovat střednědobé rozpočtové cíle, 

předpoklady očekávaného ekonomického vývoje a hlavních ekonomických ukazatelů, popis 

rozpočtových a ostatních hospodářsko-politických opatření navržených za účelem dosažení 

cílů programu a nakonec ještě analýzu vlivu změn hlavních ekonomických předpokladů na 

rozpočtovou a dluhovou pozici. (TOMÁŠEK, 2004) 

 

Uvnitř HMU neexistuje instituce, která by samostatně zodpovídala za hospodářskou politiku. 

Místo toho je tato zodpovědnost rozdělena mezi členské země a instituce EU. Co se týče 

měnové politiky, členské státy, které nejsou součástí měnové unie, provádějí vlastní měnovou  
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politiku, která je však díky Evropskému systému centrálních bank (ESCB) 3  značně 

koordinovaná. Měnová politika pro členské země eurozóny 4  je řízena prostřednictvím 

Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank členských států EU, které jsou 

součástí eurozóny. V tomto případě dochází k úplnému přechodu kompetencí členských zemí 

v oblasti měnové na nadstátní orgány.  

 

1.2 Eurozóna a její účastníci 
 
Eurozóna je oficiální označení pro skupinu členských zemí Evropské unie, které přijaly 

jednotnou měnu euro, sdílí jednotnou měnovou politiku a jsou pro ně závazná pravidla Paktu 

stability a růstu. V letošním roce se členy eurozóny staly Kypr a Malta, a zvýšily počet zemí 

participujících na projektu HMU na patnáct. Eurozónu dnes tvoří zhruba 64 % obyvatel 

Evropské unie a zabírá téměř 60 % celkové rozlohy EU (tab. 1.1). Ekonomickou sílu 

eurozóny reprezentuje především Lucembursko, které je na úrovni 284 % HDP na obyvatele 

EU a Irsko se 146 % HDP na obyvatele EU. Lucembursko a Irsko jsou v rámci Evropské unie 

zeměmi s nejvyšší úrovní HDP na obyvatele.  

 
 
Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Bulharsko a Rumunsko se 

zavázaly přijmout euro po splnění nezbytných kritérií (již zmiňovaných konvergenčních 

kritérií). Žádná z těchto zemí nemá výjimku z účasti na měnové unii jako Velká Británie        

a Dánsko, avšak neexistuje žádná strategie či časový plán jejich vstupu do eurozóny. 

Splněním konvergenčních kritérií prokazuje členská země vysoký stupeň udržitelné 

ekonomické konvergence s ekonomikou eurozóny před přijetím jednotné měny. Hospodářské 

sbližování zajišťuje, že ekonomika eurozóny funguje hladce a členská země vstupující do 

eurozóny může z účasti prosperovat.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Evropský systém centrálních bank je tvořen Evropskou centrální bankou a centrálními bankami všech 

členských zemí EU. Pokud jde o ECB a centrální banky zemí, které přijaly euro jako svou národní měnu, pak 

hovoříme o Eurosystému. 
4 Eurozóna je oficiální název pro skupinu členských zemí Evropské unie, které přijaly jednotnou měnu euro.  
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Tab. 1.1: Postavení členských států eurozóny vůči Evropské unii 
 Vstup do HMU Počet obyvatel 

(2007) 

Rozloha (km²) HDP/obyvatel 

(PPP5) v % 

průměru 

EU 27 = 100 % 

(2007) 

Německo 1999 82 314 906 357 021 114.6 

Francie 1999 63 392 140 643 427 109.9 

Itálie 1999 59 131 287 301 230 101.6 

Belgie 1999 10 584 534 30 528 120.1 

Nizozemsko 1999 16 357 992 41 526 131.8 

Lucembursko 1999 476 187 2 586 284.6 

Španělsko 1999 44 474 631 504 782 104.7 

Portugalsko 1999 10 599 095 92 391 74.1 

Irsko 1999 4 314 634 70 280 146.5 

Finsko 1999 5 276 955 338 145 119.0 

Rakousko 1999 8 298 923 83 870 128.5 

Řecko 2002 11 171 740 131 940 98.6 

Slovinsko 2007 2 010 377 20 273 91.6 

Kypr 2008 778 684 9 250 92.6 

Malta 2008 407 810 316 77.4 

Eurozóna (15) ----- 319 589 895 2 627 565 107 

Evropská unie (27) ----- 495 128 529 4 422 284 100 

Zdroj: Population and social conditions. Statistics data [online]. Eurostat. ,  
The World Factbook [online]. Central Intelligence Agency., vlastní vypracování 
 

1.3 Náklady a přínosy jednotné měny 
 
Pro země vstupující do měnové unie je důležité, aby přínosy plynoucí z přijetí jednotné měny 

euro převýšily náklady vynaložené na splnění nutných podmínek pro vstup do měnové unie 

spolu s náklady vyplývající již ze samotné účasti v eurozóně. Čím více je hospodářský cyklus 

a ekonomická struktura země sladěna s členskými zeměmi eurozóny, tím větší přínosy pro 

danou zemi účast v měnové unii znamená.  

 

1.3.1 Náklady jednotné měny 
 
Při rozboru nákladů spojených s vytvořením měnové unie budu vycházet z teorie optimálních 

měnových oblastí (OCA, Optimal Currency Area) vytvořené Robertem A. Mundellem     

                                                 
5 PPP = Purchasing power parity (Parita kupní síly) 
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v 60. letech minulého století. I když se může zdát, že pro dnešní dobu je tato teorie poněkud 

zastaralá, její hlavní myšlenky jsou stále platné. Mundell se ve své teorii6 zabýval možností 

vzniku asymetrických šoků7 a existencí automatických vyrovnávacích mechanismů, které by 

umožnily opět nastolit ekonomickou rovnováhu v zemích, jež byly postiženy asymetrickým 

šokem. Země vstupující do měnové unie ztrácí možnost vyrovnat se s těmito šoky pomocí 

nástrojů své vlastní měnové a kursové politiky. Tyto nástroje jsou v rukou centrální banky 

(nadnárodního orgánu), která sleduje měnovou unii jako celek a proto nemůže řešit situaci, 

která nastala pouze v jednom státě. Dle Mundella mohou sehrát roli vyrovnávacích 

mechanismů dva faktory – flexibilita mezd a mobilita pracovní síly. Pokud je tedy ztráta 

autonomie v oblasti měnové a kursové politiky po vzniku nadnárodní centrální banky             

a zavedením jednotné měny nahrazena dostatečnou flexibilitou mezd a mobilitou pracovních 

sil, můžeme oblast označit za optimální a přínosy z členství v měnové unii by měly převýšit 

náklady s tím spojené.  

 

Optimální měnová oblast je optimální geografické území s jednotnou měnou nebo několika 

měnami, jejichž měnové kurzy jsou pevně zafixovány a mohly by být v budoucnu sjednoceny. 

Vzhledem k jiným měnám může jednotná měna, nebo zafixované měny, volně plavat. Území 

OCA je vymezeno suverénními státy, které si zvolily přijmout jednotnou měnu nebo pevně 

zafixovat jejich měnové kurzy. Optimalita je definována na základě několika OCA vlastností 

zahrnujících mobilitu pracovních sil a dalších výrobních faktorů, cenovou a mzdovou 

flexibilitu, otevřenost ekonomiky, diverzifikaci produkce a spotřeby, podobnost míry inflace, 

integraci fiskální a politickou. Sdílení těchto vlastností redukuje důležitost nástrojů měnové   

a kursové politiky, které stát se vstupem do měnové unie ztrácí. Při naplnění uvedených 

vlastností by měly přínosy z členství v měnové unii převýšit náklady vyplývající z tohoto 

členství. (MONGELLI, 2002) 

 

Podle De Grauwe (2005) není ani jedna z podmínek uvedených v teorii OCA             

(Mundella) mezi členy EU splněna. Trhy práce jsou velmi nepružné a mobilita pracovních sil 

je ve srovnání se Spojenými státy velmi omezená. Z toho můžeme udělat závěr, že měnová 

unie v EU nevytváří optimální měnovou oblast. De Grauwe (2005) se také zabývá kroky, 

                                                 
6 Podrobněji viz DE GRAUWE, 2005 
7 Asymetrickými šoky jsou myšleny neočekávané události (např. růst cen ropy), které mají rozdílné dopady na 

národní ekonomiky.  
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které by mohly vést ke splnění podmínek OCA. První postup souvisí s označením 

potenciálních zdrojů asymetrických šoků, respektive nástrojů a procesů směřujících ke snížení 

pravděpodobnosti jejich vzniku. Druhý postup pak vychází z předpokladu, že přínosy ze 

zavedení jednotné měny mohou převýšit náklady s tím spojené i v případě nesplnění 

základních podmínek, a to díky existenci tzv. pojišťovacích mechanismů, které jsou schopny 

vzniklé náklady částečně odstranit. V odborné literatuře se můžeme setkat se dvěma typy 

pojišťovacích mechanismů 8  – veřejnými (dostatečně velký rozpočet federálního typu či      

tzv. mezigenerační transfery) a soukromými (dosažení určité úrovně integrace finančních 

trhů).  

 

Tradiční teorie OCA analyzovala potenciální zdroje asymetrických šoků a možnosti jejich 

odstranění. Jednou z nich jsou rozdíly v preferencích jednotlivých zemí se zřetelem na 

dosažení cenové stability a úrovně nezaměstnanosti. Pro některé země je primárním cílem 

zachování cenové stability, zatímco pro jiné je důležitější vyšší úroveň zaměstnanosti za cenu 

obětování cenové stability. Jako další potenciální zdroj byl identifikován rozdíl v přístupu 

k vyjednávání o mzdách v jednotlivých členských zemích EU. V některých zemích, například 

v Německu, se můžeme setkat s poměrně vysoce centralizovaným vyjednáváním, naopak ve 

Velké Británii je vyjednávání spíše decentralizované na úrovni jednotlivých podniků. 

Rozdílnost v právních a finančních systémech se může projevit například v rozdílném 

fungování hypotéčních trhů či převažující formě financování podniku. Jako poslední 

potenciální zdroj asymetrických šoků byla identifikována rozlišnost tempa ekonomického 

růstu, kdy země s rychleji rostoucí ekonomikou ponese dodatečné náklady spojené se vstupem 

do měnové unie v podobě zpomalení ekonomického růstu.  

 

Další náklady, vyplývající ze zapojení do měnové unie, představují na úrovni státu náklady na 

stažení národní měny z oběhu a výdaje spojené s ražbou euromincí a tiskem eurobankovek. 

Na úrovni jednotlivých podniků bude zapotřebí přeznačit ceny výrobků a služeb či změnit 

počítačové programy. 

 

 

 

                                                 
8 Problematikou pojišťovacích systémů se více zabývá LACINA, L. a kol., 2007. 
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1.3.2 Přínosy jednotné měny 
 
Nejvýznamnější přínosy ze zavedení jednotné měny pochází z eliminace transakčních 

nákladů, výhody spojené s eliminací kursového rizika a větší transparentnosti cen. Dalšími 

výhodami měnové unie mohou být větší stabilita na mezinárodních finančních trzích, snížení 

průměrné míry nezaměstnanosti v důsledku větší mobility pracovních sil, zlepšení postavení 

EU na mezinárodních trzích či zlepšení rozpočtové disciplíny členských zemí.  

 

Nejvíce pozorovatelné a nejlépe kvalifikovatelné přínosy ze zavedení jednotné měny 

vyplývají z eliminace transakčních nákladů. Úspora získaná přijetím jednotné měny nebude 

shodná u všech zemí. Přínosy z odstranění transakčních poplatků rostou v závislosti na 

objemu a četnosti použití dané národní měny jako mezinárodní platební jednotky, na 

variabilitě měnového kurzu národní měny, otevřenosti ekonomiky a efektivnosti 

směnárenských služeb. Z těchto důvodů budou přínosy spojené s odstraněním transakčních 

nákladů vyšší u malých otevřených ekonomik, jako je například Belgie, Dánsko nebo Irsko    

a u ekonomik s nedostatečně rozvinutými finančními trhy, jako je Řecko, Portugalsko             

a Španělsko. Menší přínosy se dají očekávat u relativně velkých a uzavřených ekonomik, jako 

je Francie a Německo, jejichž měny byly stabilní a velmi likvidní. Zatímco výnosy pramenící 

z odstranění poplatků představují ušetření nákladů pro obyvatele i firmy, pro banky znamenají 

zánik jednoho ze zdrojů jejich příjmů. Tuto ztrátu se budou snažit samozřejmě nahradit jinými 

příjmy. (LACINA a kol., 2007) 

 

Kursové riziko je spojeno s neočekávanými změnami měnových kurzů, což může mít za 

následek ztrátu konkurenceschopnosti pro podnikatelské subjekty. Investoři a exportéři za 

situace růstu kursového rizika uzavřou obchody pouze za předpokladu nadprůměrného 

výnosu. Proto odstranění tohoto rizika by mělo podpořit vzájemný obchod a zprostředkovat    

i ekonomický růst. Kursové riziko však stále přetrvává vzhledem k měnám zemí 

nezapojených do měnové unie. Operace neprováděné ve společné měně jsou nadále ovlivněny 

existencí nečekaných výkyvů eura k těmto měnám.  

 

Hlavními příjemci všech těchto výhod jsou jak obyvatelé členských zemí eurozóny, tak 

podnikatelské subjekty působící na jednotném vnitřním trhu. Velkou výhodou pro občana 

jako spotřebitele je nyní snadné srovnání cen v rámci eurozóny a tudíž možnost nalézt tak 

nejvýhodnější cenu požadovaného produktu či služby. Transparentnost cen znamená pro 
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spotřebitele možnost srovnání cen stejného druhu výrobku, kdy není zapotřebí znalost 

hodnoty měnového kurzu. Euro dále snížilo míru inflace na nízkou a stabilní úroveň, zejména 

díky inflačnímu cílování Evropské centrální banky. Cenová stabilita znamená, že kupní síla 

běžného občana a hodnota jeho úspor jsou lépe chráněny. Nízká inflace a stabilní ceny vedou 

také k nízkým úrokovým sazbám, což znamená levnější spotřebitelské půjčky. Díky jednotné 

měně se stalo cestování v eurozóně jednodušší, kdy již neexistuje nutnost výměny peněz. Na 

rok 2010 je naplánováno vytvoření Jednotné zóny europlateb, v rámci které občané budou mít 

prospěch z rychlejších a bezpečnějších transferů mezi bankovními účty v eurozóně, a budou 

moci používat své debetní karty při nákupu v zahraničí. Pro podnikatelské subjekty je velkou 

výhodou odstranění kursového rizika, což by mělo vést ke stimulaci zahraničního obchodu     

a zahraničních investic. Jednotná měna je rovněž klíčovým prvkem pro integraci finančních 

trhů.  

 

Euro je dnes stabilní měnou s nízkou inflací a nízkou úrokovou sazbou, která podporuje 

zdravé veřejné finance. Používání společné měny zvyšuje cenovou přehlednost, eliminuje 

náklady na výměnu peněz, usnadňuje mezinárodní obchod a dává EU silnější postavení ve 

světě. Velikost a síla eurozóny (tab. 1.1) chrání euro před vnějšími ekonomickými šoky, jako 

jsou neočekávaný růst cen ropy nebo turbulence na peněžním trhu. V neposlední řadě dává 

obyvatelům EU hmotný symbol jejich evropské identity, na který mohou být hrdí, jelikož se 

eurozóna rozšiřuje a znásobuje výhody své existence.   

 

1.4 Institucionální zajištění hospodářské a měnové unie 
 
Po zapojení státu do hospodářské a měnové unie dochází k úplnému přechodu kompetencí 

členských zemí v oblasti měnové na Evropskou centrální banku, která je zcela nezávislá jak 

na orgánech Evropské unie, tak na členských státech EU. Národní banky členských zemí 

zapojených do měnové unie tvoří spolu s centrální bankou Evropský systém centrálních bank, 

jehož hlavním cílem je udržovat cenovou stabilitu. 

 

1.4.1 Model Evropské centrální banky 
 
V poválečném období se vyvinuly dva modely centrálního bankovnictví. Jeden můžeme 

nazvat anglofrancouzským modelem a druhý německým modelem. Tyto dva modely se od 

sebe lišily ve dvou bodech. První z nich souvisel s cíli, které by měla centrální banka (CB) 
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sledovat a druhý se týkal jejich institucionální úpravy. V rámci anglofrancouzského modelu 

centrální banka sleduje několik cílů, a to například: cenovou stabilitu, stabilizaci obchodních 

cyklů, podporuje vysoký stupeň zaměstnanosti, finanční stabilitu. V tomto modelu je cenová 

stabilita pouze jedním z cílů. Oproti tomu v německém modelu je cenová stabilita považována 

za primární cíl centrální banky. Nicméně centrální banka může sledovat i jiné cíle, ale ty jsou 

vždy doplňkové a jejich sledování nesmí neohrozit cenovou stabilitu. Co se týče 

institucionálního uspořádání, anglofrancouzský model je charakteristický politickou závislostí 

CB, což znamená, že rozhodnutí o měnové politice jsou předmětem schvalování vlády, 

respektive ministerstva financí. V německém modelu je hlavním principem politická 

nezávislost centrální banky, a tudíž rozhodnutí CB jsou přijímána bez zásahu politických 

autorit. (DE GRAUWE, 2005) 

 

Jako model Evropské centrální banky byla vybrána Bundesbank, tedy německá centrální 

banka. V následující kapitole uvádím články ze Smlouvy o EU (Maastrichtská smlouva), 

které uvedené tvrzení dokazují. Evropská centrální banka zahájila svou činnost 1. 6. 1998       

a  její sídlo se nachází ve Frankfurtu nad Mohanem. Je nadnárodní institucí s právní 

subjektivitou, jejíž zaměstnanci pocházejí ze všech 27 členských zemí. Již druhým 

prezidentem v pořadí je bývalý guvernér francouzské centrální banky Jean-Claude Trichet.  

 

1.4.2 Cíle Evropské centrální banky 
 
Podle článku 105 odstavce 1 Maastrichtské smlouvy je primárním cílem Evropského systému 

centrálních bank (ESCB) udržování cenové stability. Článek dále dodává, že bez zaujatosti 

vůči cíli cenové stability, ESCB by měla podporovat obecné hospodářské politiky ES 

s úmyslem přispět k dosažení cílů ES vymezených v článku 2. Článek 2 definuje tyto cíle: 

vytvořením společného trhu, hospodářské a měnové unie a prováděním společných politik 

podporovat harmonický a vyvážený rozvoj hospodářských činností, trvalý a neinflační růst 

respektující životní prostředí, vysoký stupeň konvergence hospodářské výkonnosti, vysokou 

úroveň zaměstnanosti a sociální ochrany, zvyšování životní úrovně a kvality života, 

hospodářskou a sociální soudržnost a solidaritu mezi členskými státy. Nicméně tyto cíle jsou 

považovány za sekundární, to znamená, že by neměly zasahovat do primárního cíle cenové 

stability. 
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Maastrichtská smlouva v čl. 107 vyjasňuje zmiňovanou politickou nezávislost ECB. Evropská 

centrální banka, žádná národní centrální banka ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů 

nesmějí přijímat ani požadovat instrukce od orgánů či institucí ES, od žádné vlády členského 

státu či jakéhokoliv jiného subjektu. Na druhou stranu se orgány a instituce ES a vlády 

členských státu zavazují neovlivňovat členy rozhodovacích orgánů ECB či národních 

centrálních bank. 

 

Dle článku 105 odstavce 2 Maastrichtské smlouvy ESCB vymezuje a provádí měnovou 

politiku ES, provádí devizové operace, drží a spravuje oficiální devizové rezervy členských 

zemí a také podporuje plynulé fungování platebních systémů. 

 

1.4.3 Orgány Evropské centrální banky 
 
Rada guvernérů je nejvyšším rozhodovacím orgánem ECB. Sestává z členů Výkonné rady     

a guvernérů centrálních bank eurozóny. Jejím hlavním úkolem je definování měnové politiky 

eurozóny a stanovení úrokových sazeb, za které mohou obchodní banky obdržet peníze od 

ECB. Výkonná rada je odpovědná za implementaci rozhodnutí o měnové politice přijaté 

Radou guvernérů, odpovídá za běžné fungování ECB či připravuje zasedání Rady guvernérů. 

Tvoří ji prezident ECB, viceprezident a čtyři další členové, kteří jsou jmenováni na základě 

dohody prezidentů či předsedů vlád zemí eurozóny. Osmileté funkční období členů Výkonné 

rady nelze obnovit. Posledním rozhodovacím orgánem ECB je Generální rada, která 

podporuje poradenskou a koordinační činnosti ECB a pomáhá dalšímu rozšiřování eurozóny. 

Členy jsou prezident, viceprezident a guvernéři národních centrálních bank všech členských 

zemí EU.9  

 

1.4.4 Nástroje Evropské centrální banky 
 
Mezi hlavní nástroje Evropské centrální banky, podle Protokolu o statutu Evropského 

systému centrálních bank a Evropské centrální banky, patří operace na volném trhu, úvěrové 

operace a stanovení minimálních rezerv. Pro naplňování cílů ESCB a realizaci jeho úkolů 

mohou národní centrální banky a ECB obchodovat na finančních trzích s pohledávkami          

a obchodovatelnými cennými papíry či uskutečňovat úvěrové operace s úvěrovými 

institucemi. ECB má též pravomoc požadovat při realizaci jednotné měnové politiky od 

                                                 
9 ECB: Základní údaje o Evropské centrální bance [online]. Evropská centrální banka. www.ecb.eu. 
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úvěrových institucí, nacházejících se na území eurozóny, uchování určitého objemu 

finančních prostředků na účtech ECB a centrálních bank v podobě povinných minimálních 

rezerv. Motivem je snaha o stabilizaci úrokových sazeb peněžního trhu, snaha o ovlivňování 

likvidity trhu a také kontrola úvěrové expanze bank. 

 

1.4.5 Základní kapitál Evropské centrální banky 
 
Při zahájení činnosti ECB činil její základní kapitál 5 miliard ECU. Ten se pokaždé 

s přistoupením nových zemí zvětšuje. K 1. lednu 2008 dosáhla výše základního kapitálu         

5 760 652 402,58 EUR, z čehož splacené podíly národních centrálních bank zemí, které 

přijaly jednotnou měnu euro, se rovnají 4 014 961 580,45 EUR (tab. 1.2). Podíl na základním 

kapitálu je určován z 50 % podílem členského státu na HDP EU a z 50 % podílem členského 

státu na počtu obyvatel EU. 

 

Největší část ze zemí zapojených v eurozóně na základním kapitálu představují podíly 

Německa (20,5 %), Francie (14,4 %) a Itálie (12,5 %).  Součet jejich podílů tvoří téměř 50 % 

základního kapitálu zemí eurozóny. Jak jsem již uvedla v předešlém odstavci, jedno z kritérií 

pro určování výše podílu na základním kapitálu je velikost podílu počtu obyvatel členského 

státu na počtu obyvatel EU. Německo, Francie a Itálie jsou zeměmi s největším počtem 

obyvatelstva v rámci eurozóny (viz tab. 1.1). 

 
 
Příspěvky národních centrálních bank členských států, které nejsou členy eurozóny, dosahují 

k 1. lednu letošního roku 122 198 357,54 EUR (tab. 1.3). Národní centrální banky těchto zemí 

splácí pouze malou část svých podílů na upsaném základním kapitálu, čímž přispívají na 

provozní náklady ECB související s jejich členstvím v ESCB.  Největším podílníkem je  

Velká Británie s 14 % podílem a nejmenším podílníkem je Estonsko, jehož podíl nedosahuje 

ani 1 %. 
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Tab. 1.2: Podíl členských států eurozóny na základním kapitálu ECB 

Zdroj: ECB: Upisování kapitálu [online]. Evropská centrální banka, vlastní úprava 

Členský stát eurozóny Centrální banka 
Podíl na základním kapitálu 

(v %) 

Splacený kapitál 

(v eurech) 

Německo Deutsche Bundesbank 20,5211 1 182 149 240,19 

Francie Banque de France 14,3875 828 813 864,42 

Itálie Banca d'Italia 12,5297 721 792 464,09 

Španělsko Banco de España 7,5498 434 917 735,09 

Nizozemsko De Nederlandsche Bank 3,8937 224 302 522,60 

Belgie 
Nationale Bank van België/ 

Banque Nationale de Belgique 
2,4708 142 334 199,56 

Rakousko Oesterreichische Nationalbank 2,0159 116 128 991,78 

Řecko Bank of Greece 1,8168 104 659 532,85 

Portugalsko Banco de Portugal 1,7137 98 720 300,22 

Finsko 
Suomen Pankki – 

Finlands Bank 
1,2448 71 708 601,11 

Irsko 
Central Bank and Financial 

Services Authority of Ireland 
0,8885 51 183 396,60 

Slovinsko Banka Slovenije 0,3194 18 399 523,77 

Lucembursko Banque centrale du Luxembourg 0,1575 9 073 027,53 

Kypr Central Bank of Cyprus 0,1249 7 195 054,85 

Malta Central Bank of Malta 0,0622 3 583 125,79 

Celkem ----------------------- 69,6963 4 014 961 580,45 

 
Tab. 1.3: Podíl členských států mimo eurozónu na základním kapitálu ECB 

Členské státy mimo 

eurozónu 

Centrální banka Podíl na základním 

kapitálu    (v %) 

Splacený kapitál          

(v eurech) 

Velká Británie Bank of England 13,9337 56 187 041,67 

Polsko Narodowy Bank Polski 4,8748 19 657 419,83 

Rumunsko Banca Naţională a României 2,5188 10 156 951,89 

Švédsko Sveriges Riksbank 2,3313 9 400 866,26 

Dánsko Danmarks Nationalbank 1,5138 6 104 332,92 

Česko Česká národní banka 1,3880 5 597 049,87 

Maďarsko Magyar Nemzeti Bank 1,3141 5 299 051,33 

Bulharsko Българска народна банка 0,8833 3 561 868,99 

Slovensko Národná banka Slovenska 0,6765 2 727 956,95 

Litva Lietuvos bankas 0,4178 1 684 760,40 

Lotyšsko Latvijas Banka 0,2813 1 134 330,06 

Estonsko Eesti Pank 0,1703 686 727,37 

Celkem ---------------- 30,3037 122 198 357,54 
Zdroj: ECB: Upisování kapitálu [online]. Evropská centrální banka, vlastní úprava 
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1.5 Euro mimo území eurozóny 
 
Euro je oficiální měnou eurozóny a je také široce užíváno na celosvětových peněžních trzích. 

Kromě toho je euro také užíváno z různých důvodů jako oficiální nebo de facto měna třetími 

zeměmi nebo regiony mimo EU. Území některých členských států leží mimo Evropu, ale jsou 

součástí eurozóny a tudíž používají euro jako svou měnu. Patří mezi ně francouzská zámořská 

území – Guadeloupe, Francouzská Guayana a Martinik v Karibském moři, Réunion 

v Indickém oceánu či portugalské ostrovy Madeira a Azory, a španělská území - Kanárské 

ostrovy a autonomní oblasti Ceuta a Melilla.  

 

Existují také země, které se nacházejí v Evropě, ale jsou vně EU a přijaly euro za svou 

národní měnu – Monako, San Marino, Vatikán. Monako dříve používalo francouzský frank, 

zatímco San Marino a Vatikán používaly italskou liru. Tyto země mají nyní podepsané 

měnové dohody s EU a používají euro. Na základě těchto dohod mohou tyto země vydávat 

určité množství euromincí s jejich vlastním motivem na rubové straně mince, avšak nemohou 

vydávat eurobankovky.  

 

Některá francouzská zámořská území, která nejsou součástí Evropské unie, používají euro 

jako svou oficiální měnu prostřednictvím dohod s EU. Jsou jimi ostrovy Saint-Pierre-et-

Miquelon blízko východního pobřeží Kanady a ostrov Mayotte v Indickém oceánu. Tato 

území nemají povolení vydávat vlastní euromince.  

 

Nakonec je třeba uvést, že některé země a území používají euro jako tzv. de facto měnu, což 

znamená, že tato měna nemá právní postavení, ale je běžně užívána. Jako příklad si můžeme 

uvést Andorru, nezávislé knížectví na francouzsko-španělské hranici, která neměla žádnou 

dřívější oficiální měnu a neuzavřela měnovou dohodu s žádným členským státem nebo třetí 

zemí. Od roku 2002 používá euro, jež nahradilo španělskou pesetu a francouzský frank, které 

zde byly dříve v oběhu. Andorra nemůže vydávat vlastní euromince či eurobankovky, jelikož 

zatím nebyla podepsána měnová dohoda s EU, přestože Andorra požádala o uzavření měnové 

dohody již před pěti lety. Srbská provincie Kosovo a Černá Hora na Balkánu také používají 

euro jako domácí měnu bez jakýchkoliv dohod s EU, jelikož dříve byla de facto měnou 

německá marka, která již neexistuje.  
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1.5.1 Vazby eura s ostatními zeměmi 
 
Několik zemí a teritorií mimo EU navázaly svou měnu na euro. Důvodem je stabilní měnový 

systém stojící za eurem, který dělá z eura atraktivní „kotevní“ měnu pro tyto země. 

V některých případech, je to na základě bilaterální dohody s Evropskou unií, zatímco v jiných 

zemích na základě jednostranného rozhodnutí dané země.  

 

Země, které nejsou součástí eurozóny, navazují své měny na euro prostřednictvím 

Evropského měnového mechanismu (ERM II). Tato vazba je součástí přípravy na vstup do 

eurozóny. Ostatní země můžou také navázat své měny na euro podporou zafixování kursu své 

měny vůči euru.  

 

V některých případech země s oslabenou ekonomikou vytvářejí tyto vazby jako bezpečnostní 

opatření. Navázáním hodnoty jejich národní měny na „tvrdou měnu“ (volně směnitelnou 

měnu) jako je euro, přináší více jistoty a stability jejich národním ekonomikám. V jiných 

případech návaznost může být vytvořena, aby podporovala obchodní stabilitu vyhýbáním se 

silnému kolísání kursu měny. Pro některé země je tato vazba vytvořena prostřednictvím 

„koše“ měn, který zahrnuje euro. 

1.5.1.1 Měny vázány na euro prostřednictvím bilaterálních smluv 

 
Bilaterální dohodu o navázání měny na euro uzavírá Evropská unie především se státy, které 

dříve užívaly jako svou domácí měnu jednu z měn, které díky existenci jednotné měny euro 

zanikly. Do dnešní doby tímto způsobem zaniklo patnáct měn: německá marka, francouzský 

frank, italská lira, španělská peseta, portugalské escudo, belgický frank, lucemburský frank, 

nizozemský gulden, rakouský šilink, finská marka, irská libra, řecká drachma, slovinský tolar, 

kyperská libra a maltská lira. 

 

CFP 10  frank je používán v zámořských francouzských teritoriích v oblasti Pacifiku 

(Francouzská Polynésie, Nová Kaledonie a Wallis a Futuna). CFP frank byl dříve navázán na 

francouzský frank pomocí pevné parity a nyní je navázán na euro.  

 

                                                 
10 CFP frank – frank francouzských kolonií v Tichém oceánu je již od prosince 1945 zákonnou měnou třech 

francouzských zámořských území v Pacifiku. 
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Dvě formy CFA11 franku jsou používané zeměmi Západoafrické hospodářské a měnové unie 

(WAEMU) a zeměmi Hospodářského a měnového společenství Střední Afriky (CEMAC), 

které uzavřely mezi sebou dohodu o Africkém měnovém společenství (CFA). Každá z těchto 

regionálních seskupení emitují rozlišnou formu CFA franku. Společnou měnou zemí 

WAEMU je Franc de la Communauté Financiére de l’Afrique, zatímco společnou měnou 

zemí CEMAC Franc de la Cooperation Financiére Africaine. Tyto země mají historické 

vztahy s Francií a CFA franky byly dříve navázány k francouzskému franku. Nyní jsou 

navázány na euro a to prostřednictvím bilaterálních smluv s Francií. Eurozóna nemá 

povinnost podporovat směnný kurz s CFA franky. (ZLÝ, B. Integrační procesy ve světové 

ekonomice, 2004) 

 

Komorský frank (Komory) a kapverdské escudo (Kapverdy) byly dříve pevně navázány na 

francouzský frank a portugalské escudo. Na německou marku byly navázány bosenská 

konvertibilní marka (Bosna a Hercegovina) a bulharský lev (Bulharsko). Nyní jsou tyto měny 

vázány na euro pomocí bilaterálních smluv a eurozóna je nemá povinnost podporovat.  

1.5.1.2 Země navázané jednostranně na euro 

 
Několik zemí navázalo své národní měny přímo k euru prostřednictvím podpory směnného 

kurzu vůči euru, který může fluktuovat pouze v určených hranicích. Měnové autority třetích 

zemí podporují upevnění směnného kurzu intervencemi na peněžních trzích. Eurozóna nemá 

žádné dohody s těmito zeměmi ani nemá povinnost tyto měny podporovat. Takovéto 

jednostranné vazby k euru existují například v Chorvatsku, Makedonii, Srbsku a Tunisu. 

 

Jiné země navazují své měny k euru prostřednictvím „měnového koše“. V tomto případě je 

směnný kurz národní měny vázán k fiktivnímu směnnému kurzu z koše jiných zemí, jako jsou 

euro, americký dolar a japonský jen. Země, které používají takové „měnové koše“, jsou 

například Botswana, Jordánsko, Libye, Maroko, Rusko, Seychelské ostrovy a Vanuatu.  

 

 

 

                                                 
11 CFA frank – měna, kterou používá 12 bývalých francouzských afrických kolonií (Benin, Burkina Faso, 

Pobřeží slonoviny, Mali, Niger, Senegal, Togo, Čad, Gabon, Kamerun, Republika Kongo, Středoafrická 

republika) a také Guinea-Bissau a Rovníková Guinea.  
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x     x     x 
 

Myšlenka měnové unie v Evropě vznikla mnohem dříve než smlouvy zakládající Evropská 

společenství po 2. světové válce. V roce 1929 Gustav Stresemann žádal v rámci Společnosti 

národů12 o evropskou měnu z důvodu zvyšujícího se počtu nově vzniklých států v Evropě po 

Versailleské mírové smlouvě. Po sedmdesáti letech byla v roce 1999 přijata v rámci EU 

jednotná měna euro. Stále však existují členské země Evropské unie, které se do projektu 

měnové unie nezapojily. Jednou z nich je Velká Británie, která má spolu s Dánskem 

vyjednanou výjimku. To znamená, že přijetí jednotné měny záleží čistě na jejich rozhodnutí. 

Důvody, které vedou Velkou Británii k zachování národní měny, si přiblížíme v následujících 

dvou kapitolách. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12  Společnost národů byla mezinárodní organizace založená po skončení první světové války na základě 

výsledků pařížské mírové konference, na které byla 28. června 1919 podepsána Versailleská mírová smlouva. 

Úkolem organizace byla poválečná demilitarizace, udržení světového míru, prevence před dalšími válečnými 

konflikty pomocí zásad kolektivní bezpečnosti a diplomatického vyjednávání. Působila jen do roku 1939 (právně 

byla zrušena v roce 1946).  
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2 Motivy současného postoje Velké Británie k jednotné  
měně euro 

 
Důvody prozatímní neúčasti Velké Británie (Británie) v eurozóně jsou nejen ekonomického 

charakteru, ale také historického a politického. V této kapitole se zabývám převážně 

pohnutkami historickými a politickými. Pochopení historického vývoje vztahů Velké Británie                    

a Evropských společenství má velký význam pro utvoření uceleného pohledu na dnešní postoj 

Británie nejen k jednotné měně euro, ale k celému konceptu Evropské unie. Na konci kapitoly 

si ukážeme ekonomickou situaci ve Velké Británii, která je paradoxně jedním z důvodů 

prozatímní neúčasti v měnové unii a porovnáme dosažené výsledky některých 

makroekonomických ukazatelů s výsledky eurozóny. 

2.1 Situace v Evropě po 2. světové válce 
 
Po ukončení 2. světové války byly evropské země hospodářsky oslabené a začal se stále více 

projevovat vliv Sovětského svazu na východní Evropu. Existovaly také bezpečnostní obavy 

týkající se budoucího vývoje na německém území. Největší obavy ze znovuvyzbrojení 

západního Německa měla Francie, která nakonec přišla s myšlenkou spolupráce, aby tak 

mohla kontrolovat západoněmecký rozvoj. Byla tedy nutná nejen hospodářská obnova, ale      

i odstranění příčin konfliktů mezi zeměmi, které vyústily ve válku. 

 

Obavy z útoku Sovětského svazu vedly v roce 1949 k založení bezpečnostní organizace 

demokratických států na Západě - Organizace severoatlantické smlouvy (NATO)13. Pro země 

západní Evropy byla otázka vojenské a politické spolupráce velmi důležitá, a proto v letech 

1950 – 1955 došlo k podepsání dohod o Evropském obranném společenství (EOS), 

Evropského politického společenství a Západoevropské unii. Cílem EOS byla společná 

obrana zúčastněných zemí, jimiž byly Francie, Spolková republika Německo (SRN), Itálie, 

Belgie, Nizozemsko a Lucembursko. Průběh ratifikace byl ovlivněn zejména nejasnostmi 

politického charakteru seskupení a také uvolněním napětí na mezinárodní scéně. Nakonec 

Smlouvu o EOS neratifikovala Francie, která sama iniciovala jeho založení. Tento neúspěch 

zastavil diskuse na téma vzniku Evropského politického společenství, které mělo mít za cíl 

ochranu lidských práv a základních svobod, spolupráci k zajištění bezpečnosti, podporu 
                                                 
13 Zakládajícími zeměmi byly USA, Kanada, Velká Británie, Francie, Itálie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, 

Portugalsko, Dánsko, Norsko a Island. Dnes má 26 členů.  
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ekonomického rozvoje, zaměstnanosti a koordinaci v oblasti zahraniční politiky. I přes tyto 

neúspěchy se stále mezi evropskými zeměmi jednalo o možnostech spolupráce v oblasti 

vojenské. Iniciativu převzala Velká Británie a navrhla přetvoření již existující Západní unie14 

na evropskou bezpečnostní organizaci. Tento návrh byl přijat a roku 1955 vznikla 

Západoevropská unie (ZEU), která byla založena na principu mezivládní spolupráce. Nakonec 

v praxi nebyla příliš úspěšná, jelikož již existovala bezpečnostní organizace NATO. V roce 

2001 ZEU formálně zanikla a její orgány byly začleněny do struktury EU. 

2.1.1 Vývoj poválečné Evropy 
 
Již na konci 30. let začal projevovat sympatie k jednotné Evropě britský politik Winston 

Churchill. Po válce však labouristická vláda pohlížela na myšlenku sjednocení Evropy 

s podezřením a posazovala národní zájmy. Navzdory tomu vůdce opoziční strany 

konzervativců Winston Churchill v roce 1946 vyzval ve svém projevu na univerzitě 

v Curychu k vytvoření Spojených států evropských. Podstatu spatřoval ve spojenectví Francie 

a Německa. Oproti tomu Velká Británie s Commonwealthem15, Spojenými státy americkými 

(USA) a Ruskem měly nové partnerství v Evropě pouze podporovat, nikoliv se přímo na něm 

podílet. Postoj Británie k evropskému integračnímu procesu v této době vyplýval jak z její 

silné pozice v oblasti zahraničního obchodu, tak z jejich specifických vztahů 

s Commonwealthem a USA a v neposlední řadě z přesvědčení, že hloubka myšlenky evropské 

integrace zachází příliš daleko.  

 

Evropa čelila v poválečné době hospodářskému úpadku. USA si uvědomovaly, že politická 

stabilita je úzce spojena s prosperujícím hospodářstvím. Z těchto důvodů v roce 1947 

vystoupil se svým návrhem podpory hospodářské obnovy Evropy Spojenými státy 

americkými George C. Marshall. Pomoc byla určena pro všechny státy na západ od Asie        

a také pro Sovětský svaz. Tzv. Marshallův plán byl postaven na distribuci nejen finanční, ale   

i materiální pomoci. V praxi znamenal poskytnutí podpory ve výši 12,5 miliard dolarů 

v letech 1948 – 1952, z čehož Velká Británie získala pro sebe 6,9 miliard dolarů. Pro Spojené 

                                                 
14  Založena na základě Bruselské smlouvy podepsané v roce 1948, jako obranné uskupení proti dalšímu 
možnému německému útoku. Členské země: Francie, Velká Británie, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko. V roce 
1954 přistoupila Spolková republika Německo. 
15 Commonwealth je volné sdružení Velké Británie a jejích bývalých dominií a kolonií. Dnes je členem 
Commonwealthu 53 samostatných zemí a dále závislá území a teritoria pod správou Velké Británie, Austrálie a 
Nového Zélandu. Formální hlavou tohoto sdružení je oficiálně uznávána britská královna Alžběta II. 
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státy americké představoval Marshallův plán možnost vybudovat si v Evropě novou základnu 

pro obchodní vztahy. (FIALA, P., PITROVÁ, M., 2003) 

 

Marshallův plán vyžadoval vytvoření mezinárodní organizace, která by se ujala úkolu 

přidělování hospodářské pomoci. Představy o profilu společnosti a jejich pravomocech se 

mezi zeměmi značně lišily. Nejvýraznější byla představa Francie o vytvoření nadnárodně 

orientované organizace oproti názoru Velké Británie o vzniku seskupení sdružujícího 

suverénní státy, které by spolupracovaly na základě mezinárodní dohody. V roce 1948 byla 

založena Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC)16, která představovala 

určitý kompromis mezi oběma názory. Při rozdělování pomoci přihlížela zejména k úrovni 

obchodního a platebního deficitu a dalším kritériím. 

2.2 Teoretické přístupy k integraci v 50. letech 
 
V Evropě existovaly v 50. letech dva základní teoretické přístupy k integraci s cílem 

restrukturalizovat a rozvíjet západoevropské hospodářství. Prvním z nich byla koncepce     

tzv. federalistů, která preferovala vytvoření politické unie, která by byla založena na celní 

unii, společném trhu a vyšších formách ekonomické integrace. Stoupenci této koncepce byly 

Francie a západní Německo. Federalismus jako teorie evropského integračního procesu je 

založen na přesvědčení o nevhodnosti koncepce národních států. Suverénní stát je zdrojem 

konfliktů, jelikož jednáním ve svůj prospěch vystupuje proti sousedním suverénním státům. 

Řešením je přenesení části své suverenity na nadstátní orgán. Základem federalistické 

koncepce se měla stát sektorová integrace, začínající v odvětví uhlí a oceli a postupně se 

rozšiřující do dalších oblastí. Tento přístup vedl k podepsání tzv. Pařížské smlouvy, která 

vytvořila Evropské společenství uhlí a oceli. O pár let později byly na stejném principu 

podepsány tzv. Římské smlouvy, které založily Evropské hospodářské společenství                

a Evropské společenství pro atomovou energii. Zakládajícími zeměmi všech třech uskupení 

byly Francie, Spolková republika Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko.  

(CIHELKOVÁ, E., 2007) 

   

 

                                                 
16  V roce 1961 byla OEEC transformovaná na Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). 

Organizace prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu, slaďuje ekonomickou a sociálně-politickou 

spolupráci členských zemí a zprostředkovává nové investice. V současnosti má 30 členů. 
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Druhá koncepce, tzv. funkcionalistů, se zaměřovala výhradně na ekonomické hledisko 

integrace a o politické unii neuvažovala. Zastánci této koncepce byly Velká Británie, 

skandinávské země a Švýcarsko. Jejím cílem bylo vytvoření zóny volného obchodu, která 

neměla omezovat právo členských zemí na uplatňování nezávislé obchodní politiky vůči 

třetím zemím a právo na politickou nezávislost. Důsledkem tohoto přístupu bylo podepsání 

smlouvy o založení Evropského sdružení volného obchodu Dánskem, Švédskem, Norskem, 

Velkou Británií, Švýcarskem, Portugalskem a Rakouskem.  (CIHELKOVÁ, E., 2007) 

2.3 Počátky evropské integrace 
 
Největším problémem západní Evropy zůstávala nejistota ohledně následujícího vývoje na 

německém území, které představovalo i nadále pro své sousedy potenciální hrozbu. Mezi 

zeměmi existovaly obavy z militarizace a rychlého ekonomického vzestupu západního 

Německa. Záměrem západoevropských zemí proto bylo úsilí o posílení bezpečnostních vazeb 

s NATO a současně zlepšení vztahů v Evropě. Zemí, která považovala kontrolu rozvoje 

západního Německa za prvořadý cíl, byla Francie, která upřela svou pozornost na ocelářství    

a na těžbu uhlí, což byla zásadní hospodářská odvětví s rozhodujícím významem pro vojenský 

průmysl. Překážkou integračních procesů se stal spor mezi koncepcí mezivládní a nadnárodní 

ekonomické integrace. Velká Británie se stala zemí, která integrační proces 

západoevropských zemí komplikovala. 

2.3.1 Evropské společenství uhlí a oceli 
 
V roce 1950 byl přednesen tzv. Schumanův plán17, jehož účelem bylo nejen pomoci rozvoji 

hospodářství zainteresovaným zemím, ale také potřeba zajistit mírové vztahy v západní 

Evropě. Podstatou plánu bylo vytvoření společného trhu s uhlím a oceli. Jean Monnet, který 

byl autorem zmíněného plánu, předpokládal otevření národních trhů v důsledku vytvoření 

společného trhu, které podpoří rozvoj a produkci v jednotlivých odvětvích národního 

hospodářství. Jelikož koncepce Jeana Monneta směřovala k ekonomické integraci a následně 

pak integraci politické, kladný postoj k této integraci projevily pouze země orientované na 

                                                 
17 Schumanův plán byl pojmenován po francouzském ministru zahraničních věcí Robertu Schumanovi, který ho 

přednesl na zasedání francouzského kabinetu v roce 1950. Jean Monnet, který byl autorem plánu, považoval 

vytvoření společného trhu s uhlím a oceli za řešení vztahů mezi Francií a Německem. Jean Monnet byl v té době 

generálním komisařem Vysokého plánovacího úřadu, který byl zaměřen na podporu obnovy francouzské 

ekonomiky.  
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federalistický přístup k integraci. Francie, SRN, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko 

podepsaly v roce 1951 Smlouvu o Evropském společenství uhlí a oceli (ESUO)18, která 

vytvořila základ pro spolupráci v oblasti těžby uhlí a výroby oceli. Hlavním cílem ESUO bylo 

postupné odstranění cla a dalších překážek vzájemného obchodu pro uhlí, šrot, železnou rudu 

a hutnické výrobky (zejména ocel). V rámci ESUO došlo k výraznému nárůstu vzájemného 

obchodu, nepodařilo se však zcela odstranit celní překážky. Platnost smlouvy vypršela v roce 

2002.  

 

Negativní postoj k Schumanovu plánu vyjádřila Velká Británie, která patřila v té době 

k předním exportérům uhlí a oceli, a její vztahy s Commonwealthem pro ni byly zárukou 

dostatečných zdrojů surovin a velkého trhu. Británie se rozhodla udržovat raději úzké vztahy 

s USA pramenící z válečného spojenectví. Přesvědčení Británie o nevýhodnosti nadnárodního 

sjednocení a naopak myšlenka vybudování zóny volného obchodu na mezivládním principu, 

kterou sama prosazovala, byly v mnoha ohledech klíčovými důvody k neúčasti na tomto 

projektu. 

2.3.2 Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro 
atomovou energii 

 
Ekonomický význam uhlí a oceli se postupně snižoval a mezi zeměmi ESUO se začaly vést 

diskuze ohledně nových oblastí nejvhodnějších pro další sektorovou integraci. Navržena byla 

odvětví jaderné energetiky, dopravy a zemědělství. Ve všech zmíněných oblastech existovaly 

názorové rozdíly mezi členskými zeměmi dané preferencemi jednotlivých zemí. Volba 

vhodných odvětví pro další integraci byla jedním z témat jednání ministrů zahraničních věcí 

členských zemí ESUO v Messině konané v červnu 1955. Diskutovalo se zejména o tom, zda 

pokračovat v koncepci sektorové integrace nebo usilovat o vytvoření společného trhu 

členských zemí. Úkolem vytvořit návrh na zřízení společného trhu a integrace v oblasti 

jaderné energetiky byl pověřen tzv. Spaakův výbor19 . Podnětem pro integraci v odvětví 

jaderné energetiky byla potřeba kontrolovat rozvoj v oblasti jaderné technologie, podpora 

výzkumu a mírové využití atomové energie. Výsledkem těchto iniciativ bylo podepsání      

tzv. Římských smluv v roce 1957 20  členskými zeměmi ESUO a vznik dvou nových 

                                                 
18 Smlouva o ESUO vstoupila v platnost v roce 1952.  
19 Spaakův výbor sdružoval země ESUO a Velkou Británii. 
20 Smlouvy vstoupily v platnost v roce 1958. 
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integračních uskupení – Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského 

společenství pro atomovou energii (ESAE).  

 

Hlavním úkolem EHS bylo zřízení společného trhu zboží, služeb, kapitálu a práce, a přechod 

k měnovému sjednocení. Mezi další úkoly patří podpora hospodářského růstu a stability 

v zemích EHS prostřednictvím postupného sbližování hospodářských politik členských zemí. 

Evropské společenství atomové energie mělo za úkol podporovat atomový výzkum, zvyšovat 

bezpečnost jaderných zařízení a podporovat mírové využívání atomové energie.          

(FIALA, P., PITROVÁ, M., 2003) 

 

Velká Británie se opět ekonomické integrace nezúčastnila. Jedním z důvodů byl jak její 

negativní postoj k myšlence nadnárodního typu integrace, jimiž tato uskupení bez pochyby 

byla, tak i dostatečná rozvinutost vlastního jaderného programu nebo vysoká úroveň 

zemědělství. Důležitým hlediskem byla také větší obchodní provázanost se zeměmi 

Commonwealthu než se zeměmi západní Evropy (tab. 2.1). Export Velké Británie v roce 1955 

do zemí Commonwealthu představoval dvojnásobek exportu do zemí západní Evropy.  

 

Tab. 2.1 : Vývoz a dovoz v roce 1955 (v mil. liber) 
Do zemí Commonwealthu 

(mimo Velkou Británii) 

Do zemí západní Evropy 

(kontinentální země 

OEEC) 

Do Velké Británie  

Vyvážejí Dovážejí Vyvážejí Dovážejí Vyvážejí Dovážejí 

Velká Británie 1415 1791 708 869 ---- ---- 

Země západní Evropy 

(kontinentální země 

OEEC) 

610 753 ---- ---- 869 708 

Země Commonwealthu 

(mimo Velkou Británii) 

---- ---- 753 610 1791 1415 

Zdroj: SLÁDEK, J., Evropské hospodářské společenství, jeho příčiny a důsledky, 1959, str. 59 
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2.3.3 Britská iniciativa integrace  
 
Britská představa ekonomické integrace vycházela z myšlenky vytvořit zónu volného 

obchodu, která by umožnila uvolnění obchodních bariér obchodu mezi členskými zeměmi bez 

rizika spojených s nadnárodní koncepcí integrace. Britské pojetí zóny volného obchodu 

zahrnovalo volný pohyb výrobků průmyslových, nikoliv zemědělských.  

 

V roce 1960 vzniklo Evropské sdružení volného obchodu (ESVO), jehož členy se kromě 

samotné Británie staly také Dánsko, Norsko, Švédsko, Rakousko, Švýcarsko a Portugalsko. 

Podstatou sdružení bylo odstraňování dovozních cel u většiny průmyslové produkce mezi 

zúčastněnými zeměmi, avšak nebyla prováděna společná obchodní ani celní politika vůči 

třetím zemím. Jednotlivé členské země ESVO měly různé důvody pro neúčast na projektu 

EHS, jako byl nadstátní koncept EHS, stupeň integrace či snaha zachovat si preferenční 

vztahy se státy mimo Evropu. V roce 1961 se k Evropskému sdružení volného obchodu 

připojilo Finsko a o devět let později Island. Lichtenštejnsko je v podstatě členskou zemí již 

od samotného založení ESVO, jelikož má se Švýcarskem dohodu o celní, hospodářské           

a měnové unii. Protože se Lichtenštejnsko chtělo zapojit do Evropského hospodářského 

prostoru a Švýcarsko nechtělo, začalo Lichtenštejnsko se svolením Švýcarska v roce 1995 

vystupovat jako samostatný členský stát. 

 

Protože se obchod mezi členy Evropského sdružení volného obchodu zpočátku rozvíjel méně 

dynamicky než obchod mezi zeměmi EHS, byla v únoru 1963 podepsána dohoda o vzájemné 

podpoře obchodu mezi členskými zeměmi ESVO. Rozvoj celní unie v rámci EHS motivoval 

ESVO k dokončení volného trhu s průmyslovými výrobky již k roku 1966. Odbourávání cel 

postupovalo velice rychle, až došlo k jejich úplnému zrušení. Celní unie v rámci EHS byla 

dobudována v roce 1968, kdy zpočátku byla zrušena pouze dovozní cla pro průmyslové 

výrobky. Postupně byla odbourána i veškerá dovozní cla pro zemědělské produkty a byl přijat 

jednotný celní sazebník pro obchodování se zeměmi mimo ES.  

 

Některé členské země Evropského sdružení volného obchodu postupem doby změnily názor 

na členství v EHS, a to zejména díky dobrým ekonomickým výsledkům dosahovaných 

zeměmi Evropských společenství. V roce 1973 se k ES připojila Velká Británie a Dánsko,     

o třináct let později Portugalsko a nakonec v roce 1995 Rakousko, Švédsko a Finsko. 

V současné době jsou členy ESVO jen Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a Island. Kromě 
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Švýcarska se členské země ESVO účastní Evropského hospodářského prostoru (EHP), jenž 

byl vytvořen k 1. 1. 1994 a otevřel přístup třem zemím ESVO do Jednotného vnitřního trhu. 

Švýcarsko se nepřipojilo k EHP v důsledku neúspěšného referenda. Evropský hospodářský 

prostor je založen na volném pohybu zboží (platí pro průmyslové výrobky), služeb, kapitálu   

a osob. S výjimkou obchodu se zemědělskými výrobky a rybami platí pro obchodování mezi 

členskými zeměmi EU, Norskem, Lichtenštejnskem a Islandem stejná pravidla jako pro 

obchodování mezi členskými zeměmi EU. Jelikož EHP není celní unií, neexistuje společná 

celní politika vůči třetím zemím. 

 

2.4 Velká Británie žádá o vstup do EHS  
 
I když se Británie zpočátku integračního úsilí západoevropských států neúčastnila, sama 

podnítila vznik zóny volného obchodu. Avšak již po roce fungování ESVO zažádala o vstup 

do Evropských společenství (ES), jelikož bylo zřejmé, že zóna volného obchodu nemůže 

nahradit ztrátu obchodních vazeb v důsledku neúčasti na EHS. Důvodem nebyla změna 

negativního postoje k nadstátní formě integrace. Pohnutky Velké Británie k zapojení do ES 

spatřujeme v ekonomických a politických důvodech. Politickým důvodem byla výzva USA 

k užší spolupráci Británie s  ES. Ekonomickým důvodem byla ztráta vlivu Commonwealthu 

v období dekolonizace a také slabší hospodářské výsledky dosahované Velkou Británií oproti 

členským státům ES.  

 

V roce 1950 představoval britský hrubý národní produkt 47 miliard dolarů. Součet hrubých 

národních produktů budoucích zemí ESUO, tj. Francie, SRN, Itálie, Belgie, Nizozemska        

a Lucemburska, činil pouhých 75 miliard dolarů. Britský vývoz (6,3 miliard dolarů) byl více 

než dvě třetiny vývozu těchto šesti států (9,4 miliard dolarů) a hrubý národní produkt na 

jednoho obyvatele byl téměř dvojnásobný (944 dolarů oproti 477 dolarům). Británie tudíž 

neměla z ekonomického hlediska důvod připojit se k následně vzniklému Evropskému 

společenství uhlí a oceli. Avšak o dvacet let později se hrubý národní produkt na jednoho 

obyvatele v Británii víc než zdvojnásobil (na 2 170 dolarů) a u šesti členů EHS se více než 

zpětinásobil (na 2 557 dolarů). Také v oblasti exportu na tom byly členské země EHS 

mnohem lépe. Zatímco britský export se ztrojnásobil, export EHS se téměř zdesetinásobil. 

(PAUL JOHNSON, 1991) Tento ekonomický úspěch Británii přesvědčil, že Evropské 

sdružení volného obchodu není dostatečnou alternativou k EHS, a i přes přetrvávající 

negativní postoj k nadstátní formě integrace žádá o vstup do tohoto seskupení. 
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2.4.1 Francouzské veto 
 
Pro členské státy a orgány ES nebylo rozhodování o prvním rozšíření jednoduchou otázkou. 

Společně s Velkou Británií zažádaly v roce 1961 o vstup také Dánsko a Irsko, o rok později 

také Norsko. Británie si stanovila několik podmínek pro vstup do ES, kterými samozřejmě 

usilovala o maximalizaci výhod z členství, a které prezentovala v tzv. bílé knize. 

Nejdůležitější z nich byl požadavek zachování preferenčních vztahů s Commonwealthem       

a nevůle podílet se na společné zemědělské politice. 
 

Jednání Velké Británie s Komisí ES o rozšíření nevedlo v průběhu dvou let k uspokojivým 

výsledkům. Celý proces skončil francouzským vetem odůvodněným nesouladem mezi cíli ES 

a Británie. Ostatní kandidáti vstup do EHS bez Velké Británie odmítli. S francouzským 

rozhodnutím nesouhlasily jak ostatní členské státy, tak především Komise, která vedla 

rozhovory o přistoupení. I přes odmítnutí první žádosti o vstup do EHS zahájila               

Velká Británie spolu s Irskem, Dánskem a Norskem opětovné rozhovory o členství v ES 

v roce 1967. Francie v čele s Charlesem de Gaullem znovu odmítá rozšiřování ES. 

2.4.2 Velká Británie se stává členem ES 
 
V roce 1969 se uskutečnila mezivládní konference v Haagu, která se měla zaměřit na dosud 

nerealizované úkoly ES, stanovit nové cíle integrace a projednat možnost rozšíření. V oblasti 

rozšíření dospěly členské státy ke shodě, jelikož francouzský odmítavý postoj ke členství 

Velké Británie se změnil v podporu, a to zejména díky odchodu prezidenta Charlese de Gaulla 

do důchodu. Dalšími důvody byly obavy Francie z německé politiky směrem na východ,        

a tudíž potřeba silného spojence ke kontrole SRN. Po summitu v Haagu se tedy rozšíření stalo 

zájmem všech členů ES, a proto byla v roce 1970 zahájena jednání o přijetí s Velkou Británií, 

Irskem, Dánskem a Norskem.  

 

Pro Británii znamenal vstup na počátku 70. let ekonomickou nutnost, a proto tehdejší premiér 

Edward Heath zahájil rozsáhlou vnitropolitickou kampaň, jejímž prostřednictvím se snažil 

přesvědčit britské politiky o výhodách členství v ES. Největší obavy politiků a také občanů 

byly náklady členství, které byly předběžně stanoveny ve výši 1 miliardy liber ve formě 

ročního příspěvku do společného rozpočtu. Premiér tyto náklady obhajoval většími 

možnostmi pro hospodářství Velké Británie v podobě účasti na společném trhu ES. Obavy 

vyplývaly také z přijetí společné zemědělské politiky, jelikož Británie byla zemí závislou na 
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importu potravin. Dolní sněmovna britského parlamentu i přes všechny uvedené obavy vstup 

do Evropského společenství schválila a spolu s Irskem a Dánskem se Velká Británie stala 

členskou zemí v roce 1973.  

 

I když bylo Norsku Evropskou radou umožněno vstoupit do ES, norští občané vstup 

v referendu odmítli. V roce 1992 podala norská vláda druhou oficiální žádost o vstup do 

Evropské unie, ale občané opět v referendu tuto možnost zamítli. Vztah mezi Norskem           

a Evropskou unií je dnes založen na účasti v EHP, prostřednictvím kterého má Norsko od 

roku 1994 přístup k jednotnému trhu EU (mimo zemědělství a rybolov). Norsko je úzce spjato 

s Evropskou unií nejen na základě zahraničního obchodu, který se státy EU tvoří zhruba       

70 %, ale také se účastní mnoha projektů iniciovaných Evropskou unií  - Schengenský 

prostor21, Europol22 či Eurojust23. 

2.5 Finanční výhrady Velké Británie 
 
Velká Británie se ani po vstupu do ES nevzdala vyjednávání o podmínkách svého členství. 

V roce 1974 pod vedením premiéra Herolda Wilsona podala žádost o obnovení jednání          

o podmínkách vstupu do ES. Hlavním důvodem byla výše britského příspěvku do společného 

rozpočtu, který činil 8,64 % a po pěti letech se měl zvýšit až na 18,92 %. Británie byla i přes 

svou nevůli nucena účastnit se společné zemědělské politiky a dovážet tedy potraviny z ES za 

cenu vyšší než byla cena na světových trzích. V důsledku značné odlišnosti fungování 

zemědělské politiky v Británii byla, i přes nižší úroveň HDP ve srovnání s ostatními členy ES, 

určena poměrně vysoká částka příspěvku Velké Británie do rozpočtu. Problematika britského 

rabatu je tedy spojena s výdaji na společnou zemědělskou politiku, které tvořily v době jejího 

vstupu do ES 80 % výdajů z rozpočtu. Pro Británii, jako tehdy pomalu se rozvíjející zemi  

EHS s malým podílem zemědělství na tvorbě HDP, byla stanovená částka příspěvku 

nevýhodná.  

 

                                                 
21 Schengenský prostor je území států Evropy, které podepsaly Schengenskou dohodu, a v rámci kterého mohou 

osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. 
22 Europol je organizace, která se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti. 
23 Eurojust je orgán zřízený za účelem spolupráce účastnických zemí zejména v oblasti vyšetřování a stíhání 

závažné přeshraniční kriminality a organizovaného zločinu. 
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Evropské společenství tento nepoměr vyrovnalo jednorázově prostřednictvím strukturálních 

fondů ES, konkrétně pomocí Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF) a Evropského 

sociálního fondu (ESF) 24. Británie ovšem usilovala o trvalou změnu výše svého příspěvku     

a s jednorázovou kompenzací se nespokojila. Jelikož i po několika jednáních nebyla přijata 

žádná změna rozpočtových pravidel, vyhlásil britský premiér referendum o pokračování 

členství v ES. Podle uveřejněných výsledků referenda si britská veřejnost přála setrvat 

v Evropském společenství.  

 

Otázka britského příspěvku do rozpočtu se znovu otevřela v roce 1979, kdy se stala 

premiérkou Margaret Thatcherová. Ta v následujícím roce rezolutně odmítla návrhy snižující 

britský příspěvek na 65 % původní částky. Británie požadovala změnu celé koncepce 

rozpočtových pravidel, a proto M. Thatcherová nesouhlasila s žádným krátkodobým řešením. 

V důsledku vytrvalého tlaku představitelů Velké Británie a růstu nákladů v rozpočtu ES bylo 

jednání o rozpočtových pravidlech hlavním bodem na summitu ve Fontainebleau v roce 1984. 

V tomto roce dosahovala ekonomika Británie 90,6 % průměru HDP v ES a zemědělství se na 

tvorbě HDP země podílelo pouze 4 %. Výdaje ze společného rozpočtu na společnou 

zemědělskou politiku se stále pohybovaly okolo 80 %. Předmětem jednání summitu byla 

potřeba zvýšit příjmy do rozpočtu a tudíž místo členských příspěvků v podobě 1 % DPH  

(Daň z přidané hodnoty), zvýšit příspěvek na 1,4 % DPH. Výsledkem summitu byla dohoda, 

která zabezpečovala návrat 66 % britského příspěvku zpět do Velké Británie za její podporu 

při hlasování o zvýšení členských příspěvků do společného rozpočtu. Británie byla do 

přístupu nových členských zemí v roce 2004 i po odečtení rabatu čtvrtým největším plátcem 

do rozpočtu EU. (FIALA, P., PITROVÁ, M., 2003) 

 

Stanovení výše britského rabatu je hodně složité. Velmi zjednodušeně bychom mohli říci, že 

se vypočítává jako 2/3 rozdílu mezi peněžními prostředky, které Velká Británie do rozpočtu 

dává a příjmy, které z rozpočtu v podobě programů EU dostává. O britský rabat jsou tedy 

navýšeny příspěvky jiných zemí. Hlavním plátcem britského rabatu byla v roce 2004 Francie 

(graf 1.1), která byla ovšem také největším příjemcem prostředků plynoucích z rozpočtu na 

společnou zemědělskou politiku.  

 

 

                                                 
24 ERDF a ESF byly hlavními nástroji Společenství pro zmírňování hospodářských rozdílů mezi členskými státy. 
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Graf 2.1: Financování britského rabatu v roce 2004 

 
Zdroj: Britský rabat [online]. Businessinfo.  

                                                

 

V současnosti dosahuje britský hrubý domácí produkt přes 100 % HDP EU a podíl 

zemědělského sektoru na tvorbě HDP země se pohybuje okolo 3%. Výdaje na společnou 

zemědělskou politiku (SZP) se snížily zhruba 40 % rozpočtu (graf 2.2). V rámci EU se 

diskutuje o nutnosti reformovat britský rabat, jelikož pro jeho existenci již neexistují tak silné 

důvody jako v roce 1984. Británie se však rabatu nevzdá do té doby, dokud neproběhne 

reforma SZP.  

 

Po začlenění nových zemí do EU měl britský rabat vzrůst ze 4 miliard eur v roce 2005 na 

zhruba 7 miliard eur v roce 2013, jelikož Británie klesla na 9. místo v žebříčku největších 

čistých plátců do rozpočtu. Evropská rada proto předložila v roce 2005 návrh na zmrazení 

britského rabatu a na jeho postupné zrušení. Tehdejší britský premiér Tony Blair, tento návrh 

vetoval a předložil návrh jiný, kde Británie snížila svůj rabat o 10,5 miliard eur, což 

v podstatě znamenalo částku, o kterou měl být britský rabat navýšen.25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Euroskop.cz – Rozpočet EU [online]. Euroskop. 
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Graf 2.2: Výdaje EU na období 2007 - 2013 

 
Zdroj: Euroskop.cz – Rozpočet EU [online]. Euroskop. 

2.6 Britské výjimky v rámci ES 
 
Odlišné názory na formu evropské integrace se projevovaly i v následujících letech. V roce 

1985 Velká Británie nepodepsala tzv. Schengenskou dohodu, která znamenala zjednodušení 

hraničních kontrol, a dodnes se tohoto projektu neúčastní. Významným dokumentem je 

Jednotný evropský akt (JEA) podepsaný v roce 1986, který definoval jednotný vnitřní trh       

a harmonogram jeho dokončení do konce roku 1992. Ten také posílil pravomoci Evropského 

parlamentu a obsahoval záměr vybudovat hospodářskou a měnovou unii aniž by jej 

specifikoval. Negativní postoj k tomuto dokumentu zaujaly Dánsko, Řecko a Itálie. K mému 

překvapení Velká Británie nebyla zemí, která by zkomplikovala přijetí smlouvy, i když se v ní 

objevuje myšlenka HMU.  

 

Po úspěšném přijetí Jednotného evropského aktu všemi zeměmi ES Komise vytvořila Chartu 

sociálních práv pracovníků a koncepci HMU. K oběma projektům se Velká Británie vyjádřila 

negativně a dodnes se na jejich realizaci nepodílí.  

 

V 90. letech se opět rozbíhají diskuse o představě budoucí formy evropské integrace. Francie 

a Německo stále prosazují ideu politické unie, kdežto pro Británii je tento koncept stále 

neakceptovatelný. V roce 1992 byla podepsána Smlouva o Evropské unii, v rámci které si 

Velká Británie vyjednala výjimku z účasti na HMU, která zaručuje Británii možnost vstoupit 

do eurozóny na základě vlastního rozhodnutí.  
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Proces ratifikace Smlouvy o EU neproběhl ve Velké Británii zcela hladce. Země se nacházela 

v hospodářské recesi, uvnitř konzervativní strany vzrůstaly vnitřní spory, účast v mechanismu 

směnných kurzů skončila vystoupením britské libry z tohoto systému a navíc se měl po 

podpisu Smlouvy o EU zvýšit britský příspěvek do rozpočtu na 2 miliardy liber. Britský 

premiér John Major tento problém nakonec vyřešil svérázným způsobem, kdy hlasování         

o přijetí Smlouvy o EU spojil s hlasováním o důvěře vlády. Pro přijetí Smlouvy o EU se 

vyslovila většina poslanců.  

 

Nejvíce kontroverzním projektem v období posledních několika let byla snaha sjednotit 

dosavadní smlouvy zakládající ES do jedné, a to do Ústavy pro Evropu. Občané Nizozemska 

a Francie v referendu tuto revizi zakládajících smluv v roce 2005 odmítli. V letošním roce 

probíhá ratifikace Lisabonské smlouvy (nebo také Reformní smlouvy), která nahradila Ústavu 

pro Evropu. Z velké části přebírá text Ústavní smlouvy, ale některá ustanovení jsou 

pozměněna či odstraněna úplně. Lisabonská smlouva zakládající smlouvy nenahrazuje, ale 

pouze upravuje. Odstraněna byla ustanovení vymezující znaky EU (vlajka, hymna). Británie 

si vyjednala výjimku v nezávaznosti Charty základních práv, která je součástí Reformní 

smlouvy. Důležitá je také výjimka ustanovující, že rozhodnutí přijatá v oblasti vnitra a justice 

nebudou pro Velkou Británii závazná. K 13. dubnu 2008 smlouvu ratifikovalo Slovensko, 

Polsko, Rakousko, Bulharsko, Francie, Maďarsko, Malta, Rumunsko a Slovinsko. 

2.7 Velká Británie a měnová unie 
 
V březnu 1979 začal fungovat Evropský měnový systém (EMS), který byl postaven na dvou 

základních kamenech – společné zúčtovací jednotce ECU a Mechanismu směnných kurzů 

(ERM, European Exchange Rate Mechanism). ECU představovala koš všech měn 

zúčastněných zemí a měla stálou hodnotu složenou z určitých podílů těchto měn. Podíl měn 

na ECU odpovídal ekonomické síle jednotlivých zemí. ERM byl postaven na pevně 

stanovených, ale přizpůsobivých směnných kurzech. Měny zúčastněných byly navzájem 

svázány po dvou v měnové mřížce, kde bylo stanovené fluktuační pásmo v rozpětí               

+/- 2, 25 %. Jestliže byla tato hodnota překročena, musely centrální banky zakročit a opět 

kurz stabilizovat. Existovala taky možnost zvolit si širší fluktuační pásmo +/- 6 %.      

(FIALA, P., PITROVÁ, M., 2003) Takové to možnosti využilo Španělsko, Portugalsko, ale 

také právě Velká Británie. Británie se do ERM zapojila až v roce 1990, kdy na postu premiéra 

vlády vystřídal John Major Margaret Thatcherovou. 
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V EMS docházelo k opakovaným vstupům a výstupům některých měn z ERM, jenž byly 

důsledkem devalvace či naopak revalvace měny. V letech 1991 – 1992 došlo k několika 

spekulativním útokům na evropské měny a následně k jejich devalvaci. V roce 1992 byla 

nucena opustit ERM i Velká Británie, když v září došlo k prudkému poklesu libry vůči marce 

(ta sloužila jako kotva) o 11 %. Nicméně jednou z podmínek vstupu do měnové unie je znovu 

zapojení do ERM a setrvání nejdéle dva roky před přijetím jednotné měny.  

 

V době vytváření projektu HMU byla u moci Konzervativní strana v čele s Margaret 

Thatcherovou, která odmítala dále prohlubovat ekonomickou integraci. Když v roce 1990 na 

místo premiéra nastoupil John Major, začaly růst vnitřní spory mezi členy konzervativní 

strany, které trvaly až do roku 1993. Důvodem bylo zejména vítězství konzervativní strany ve 

volbách v roce 1992 jen o dvě desítky hlasů, odmítnutí Maastrichtské smlouvy v Dánsku        

a neúspěšná účast Velké Británie v  ERM. Euroskepticismus se v této době nevyskytoval jen 

mezi představiteli vlády, ale vznikaly i euroskepticky zaměřená občanská sdružení. Mezi 

takovéto skupiny patřila Evropská reformní skupina nebo Kampaň za britský konzervatismus. 

Významnou roli sehrál i denní tisk, kdy Daily Telegraph a The Times zaujaly euroskeptický 

postoj. Hlavní argumenty všech euroskeptických skupin, či takto orientovaného tisku, se 

týkaly odmítání evropské integrace ve prospěch nezávislosti Británie, z obav o ztrátu 

parlamentní suverenity či z centralizace a byrokracie Bruselu. (LACINA, L., 2007) 

 

Po vítězství Labouristické strany ve volbách v roce 1997 získala Velká Británie nejvíce 

proevropskou vládu od doby vstupu do ES. Tehdejší ministr financí Gordon Brown sice 

v říjnu téhož roku oznámil, že se Velká Británie mezi zakládající členy hospodářské a měnové 

unie nezařadí, ale že členství v ní podporuje. V tom ho podpořil závazek vlády připojit se 

k HMU na základě splnění tzv. „Pěti ekonomických testů“ vypracovaných ministerstvem 

financí (podrobněji viz 3 kapitola).  

 

Velká Británie má v rámci Maastrichtské smlouvy vyjednanou výjimku ze členství v měnové 

unii (Protokol o některých ustanoveních týkajících se Spojeného království Velké Británie     

a Severního Irska). Podle tohoto protokolu není Velká Británie zavázána přijmout euro bez 

předchozího souhlasu britské vlády a parlamentu. Pokud by se však rozhodla vstoupit do 

poslední fáze HMU, musí splňovat nezbytné podmínky a informovat o svém záměru Radu 

EU, která posoudí, zda podmínky skutečně splňuje. Dále je zde uvedeno, že Británie nemá 

právo se účastnit jmenování prezidenta, viceprezidenta a dalších členů Výkonné rady ECB,    
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a také jsou pozastavena hlasovací práva Británie při přijímání opatření Radou EU, pokud se 

jedná o  hlavní směry hospodářských politik, jenž se obecně týkají eurozóny.   

 2.8 Ekonomické postavení Velké Británie v rámci eurozóny 
 
Důvody neúčasti na projektu HMU, jak vyplývá z minulých kapitol, mohou mít motiv 

historický i politický. Nicméně také ekonomická síla země je posuzována při rozhodování      

o vstupu či jeho odmítnutí do eurozóny. Doba, kdy byla Británie jednou z nejpomaleji 

rostoucích ekonomik ES, je dávno pryč. Britská ekonomika dnes roste rychleji, než je průměr 

EU či eurozóny a míra nezaměstnanosti je zhruba o 30 % nižší (tab. 2.2). Britský HDP na 

obyvatele byl v loňském roce na úrovni 118,6 % průměru Evropské unie. Velmi dobré 

ekonomické výsledky, které si Británie udržuje již mnoho let, se staly paradoxně i dalším 

důvodem, proč se Velká Británie prozatím nezapojila do měnové unie.  

 

Tab. 2.2: Srovnání ekonomických ukazatelů Británie a eurozóny /EU (%) 
 

Ukazatel  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Británie 3,0 3,8 2,4 2,1 2,8 3,3 1,8 2,9 3,0 Tempo růstu HDP 

Eurozóna 3,0 3,8 0,9 0,9 0,8 2,1 1,6 2,7 2,6 

Británie 116,1 117,3 118,1 118,9 120,0 122,2 119,4 118,1 118,6 HDP na obyvatele 

(PPS)26 
Evropská 

unie 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Británie 1,3 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 2,1 2,3 2,3 Míra inflace 

(HICP)27 Eurozóna 1,1 2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 

Británie 6,0 5,5 5,0 5,1 4,9 4,7 4,8 5,3 5,2 Nezaměstnanost 

Eurozóna 9,1 8,2 7,8 8,2 8,7 8,8 8,9 8,3 7,4 

Británie 71,0 71,2 71,4 71,3 71,5 71,6 71,7 71,5 --- Zaměstnanost 

Eurozóna 60,6 61,7 62,2 62,4 62,7 63,1 63,8 64,8 --- 

Británie 0,9 3,6 0,6 -1,9 -3,3 -3,4 -3,3 -2,7 --- Vládní deficit 

Eurozóna --- 0,1 -1,8 -2,5 -3,1 -2,8 -2,5 -1,5 --- 

Británie 43,6 41,0 37,7 37,5 38,7 40,4 42,1 43,2 --- Vládní dluh 

Eurozóna --- 68,7 68,3 68,1 69,3 69,7 70,5 68,8 --- 
Zdroj: Monetary and financial indicators. Economy and finance. Statistics data [online]. Eurostat., vlastní 
vypracování 
 

                                                 
26 PPS = Purchasing Power Standards (Standardy kupní síly) 
27 HICP = Harmonized Indices of Consumer prices (Harmonizovaný index spotřebitelských cen) 
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Tempo růstu HDP za rok 2007 dosáhlo 3 %, a oproti eurozóně je výsledek o čtyři desetiny 

procentního bodu lepší. Na růstu HDP se v Británii minulý rok nejvíce podílely výdaje 

domácností, které tvoří 63 % HDP Velké Británie. Britský ministr financí předpověděl růst 

ekonomiky za letošní rok pouze o 1,75 % - 2,25 % (příloha č. 1). I přesto britská ekonomika 

zůstává v žebříčku nejvyspělejších ekonomik na světě mezi první desítkou. Zpomalení 

ekonomiky totiž nezasáhlo pouze Británii, ale většinu zemí EU a to zejména díky růstu 

inflace, ať už v důsledku zvýšení cen potravin či energie. 

 

V důsledku zpomalování ekonomiky se v 13. týdnu letošního roku kurz britské libry k euru 

snížil na historicky nejnižší úroveň - 0,792 GBP/euro. Oslabující měna může způsobit také 

růst inflace, mimo jiné následkem růstu mzdových požadavků. Eurozóna se obává poklesu 

exportu do Británie, jelikož zboží z eurozóny bude pro Brity dražší. Britský trh je pro export 

eurozóny velmi důležitý, a proto pokles exportu do této destinace by mohl znamenat               

i hospodářský pokles zemí eurozóny. 

 

V lednu letošního roku již Centrální banka Anglie (BOE, Bank of England) snížila úrokové 

sazby na 5,25 %. BOE je postavena před rozhodování, zda nadále snižovat úrokovou sazbu    

a podpořit tak růst ekonomiky, či se spíše zaměřit na rostoucí míru inflace a úrokovou sazbu 

ponechat na stejné úrovni.  

 

x      x       x 

 

Z výše uvedených poznatků vyplývá, že vstup Velké Británie do eurozóny není ani tak 

otázkou ekonomických či historických důvodů, ale zejména politického rozhodnutí vlády. 

Nesouhlas britské veřejnosti s přijetím jednotné měny (viz příloha č. 2) je všeobecně známý. 

Pokud by teda současná vláda schválila přijetí jednotné měny bez výrazné změny názoru 

obyvatelstva, tzv. „by si pod sebou podřezala větev“ pro příští volby. V další kapitole si 

ukážeme, zdali Británie splňuje konvergenční kritéria a čím britská vláda argumentuje v rámci 

svého rozhodnutí nepřijmout jednotnou měnu euro.  
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3 Kritéria připravenosti Velké Británie na vstup do 
hospodářské a měnové unie 

 

V první části poslední kapitoly si popíšeme kritéria vstupu, která byla vytvořena 

ministerstvem financí Velké Británie (Británie). Jelikož má Británie výjimku ze členství 

v hospodářské a měnové unii (HMU), nemusí po splnění konvergenčních kritérií jako ostatní 

země vstoupit do eurozóny. Avšak vláda Tonyho Blaira v roce 1997 prohlásila, že Británie do 

eurozóny vstoupí, ale ne v roce 1999 jak učinilo jedenáct zemí Evropské unie. Britské 

ministerstvo financí vytvořilo v roce 1997 testy, které měly pomoci Británii maximalizovat 

výhody plynoucí z účasti na projektu HMU, a to tak, že by nevstoupila do eurozóny dříve, než 

by byly všechny testy úspěšně splněny. Jak se dozvíme hned v analýze prvního testu, jsou tyto 

testy nastaveny tak, aby mohla vláda analyzovat stálé zlepšování při plnění testů, avšak 

zároveň konstatovat jejich nesplnění.  
 

V druhé části zhodnotíme, zda Velká Británie splňuje konvergenční kritéria, jakožto oficiální 

kritéria pro přijetí jednotné měny euro ustanovena Maastrichtskou smlouvou. 

3.1  Analýza pěti ekonomických testů 
 
Hlavní ekonomický cíl britské vlády je dosáhnout vysoké a stabilní úrovně růstu                     

a zaměstnanosti. Tudíž britský ekonomický prospěch ze společné měny musí být posuzován 

vůči tomuto hlavnímu cíli. Pro takové hodnocení vytvořilo britské ministerstvo financí                   

tzv. „Pět ekonomických testů“ (The five economic tests), které musí být splněny před 

vstupem Velké Británie do eurozóny. Tyto testy byly vytvořeny v roce 1997 pod vedením 

tehdejšího ministra financí Gordona Browna a v roce 2003 byly aktualizovány. Jednotlivé 

testy vedou k odpovědi na následující otázky: 

 Jsou hospodářské cykly a ekonomické struktury kompatibilní tak, aby obyvatelé Velké 

Británie a ostatní mohli žít pohodlně s úrokovými sazbami eura na trvalém základě? 

(Test konvergence) 

 Jestliže se náhle objeví problémy, existuje dostatečná flexibilita vypořádat se s nimi? 

(Test flexibility) 

 Vytvořil by vstup do HMU lepší podmínky pro firmy, které dělají dlouhodobá 

rozhodnutí investovat v Británii? (Test investic) 

 38



 Jaký dopad by měl vstup do HMU na konkurenceschopnou pozici britských 

finančních služeb, především mezibankovní peněžní trhy londýnské City?             

(Test finančních služeb) 

 Bude vstup do HMU podporovat vyšší růst, stabilitu a trvalé zvyšování pracovních 

míst? (Test růstu, stability a zaměstnanosti) 

  

V následujících pěti kapitolách rozebereme jednotlivé testy a zhodnotíme jejich plnění 

zejména v roce 2003. Pokud se v některých případech bude jednat o hodnocení z roku 1997, 

bude na to čtenář upozorněn. Všechna uvedená data pocházejí z Analýzy pěti ekonomických 

testů z roku 1997 a Analýzy pěti ekonomických testů z roku 2003, pokud není uvedeno jinak. 

 
3.1.1 Test konvergence  
 
Členství v hospodářské a měnové unii znamená akceptovat pevně stanovený nominální 

směnný kurz k euru a jednotnou měnovou politiku (jednotnou úrokovou míru). Test 

konvergence se zabývá otázkou, zda je jednotná úroková míra vhodná pro všechny členy 

eurozóny. Kromě toho se zaměřuje na konvergenci hospodářských cyklů a ekonomických 

struktur Velké Británie a ekonomik členských zemí měnové unie. 

 

Test konvergence nevyžaduje úplnou konvergenci, jakožto prakticky nemožné kritérium, ale 

větší sladěnost či sblížení hospodářských cyklů a ekonomických struktur Velké Británie         

a členů eurozóny. Nestačí ovšem pouhé dosažení konvergence v určitém momentě, 

konvergence musí být trvalá a udržitelná. Je však možné, aby došlo k trvalému a udržitelnému 

sblížení? Nebo je snad tento požadavek uváděn proto, aby britská vláda měla možnost 

argumentovat nesplněním kritéria, dokud by neměla zájem o členství v HMU?  

 

Po začlenění Velké Británie do HMU už úroková sazba nebude stanovena jako odpověď na 

domácí ekonomické podmínky, ale bude ustanovena Evropskou centrální bankou k dosažení 

cenové stability v eurozóně. Jestliže se tedy Británie stane členem měnové unie bez dosažení 

větší sladěnosti hospodářských cyklů a ekonomických struktur, pak by dle analýzy ztráta 

národní měnové politiky a pevně stanovený směnný kurz poškodily investice, a míra růstu     

a zaměstnanost by poklesly.  
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Výzkum zabývající se přednostmi a handicapy členství v HMU dělí země na ty s pozitivně 

sladěnými hospodářskými cykly, tzv. jádro, a periferní země, které charakterizují asymetrické 

šoky a struktury. Země jádra z měnové unie těží – přínosy ze zavedení společné měny 

převažují nad náklady. Vysoká sladěnost hospodářských cyklů umožňuje těmto zemím vzdát 

se autonomie v oblasti monetární a kursové politiky bez ohrožení národních cílů v oblasti 

makroekonomické stabilizace nebo bez velké zátěže na fiskální politiku. Naopak země 

periferie z krátkodobého pohledu z členství v měnové unii netěží. Velká Británie patří mezi 

země periferie. (LACINA. L. a kol., 2007) 

 

Ve studii HM Treasury „Rámec pěti testů“28 (The five tests framework) se uvádí, že země 

usilující o začlenění do měnové unie jsou konvergentní, jestliže mají podobnou hospodářskou 

strukturu s členskými zeměmi měnové unie, a tudíž budou reagovat na stejné šoky podobně.  

 

Analýza této podmínky rozlišuje několik druhů konvergence, a to cyklickou, strukturální        

a endogenní (tzn. vnitřního původu). Cyklická konvergence se zaměřuje na zjištění, zdali 

existuje větší sladěnost hospodářských cyklů Velké Británie a eurozóny než v minulosti. 

Rozbor strukturální konvergence porovnává ekonomické struktury Británie a členů eurozóny 

a zaměřuje se zejména na rozdíly, které mohou zabránit v dosažení trvalé a udržitelné 

konvergence. Konvergence endogenní popisuje konvergenci, která se může objevit jako 

výsledek vstupu do HMU. V analýze testu konvergence se ověřuje, jak silné jsou efekty 

endogenní konvergence a jak rychle mohou nastat. Ve výkladu se zaměřím pouze na 

cyklickou a strukturální konvergenci. 

 

Hospodářský cyklus byl v minulosti sladěn podstatně více se Spojenými státy americkými 

(USA) než například s Francií a Německem. Recese a následné oživení ekonomiky začalo 

v Británii dříve než v kontinentální Evropě (graf 3.1). Některé rozdíly pramení ze strukturální 

odlišnosti britské ekonomiky ve srovnání se zeměmi eurozóny (obchodní vztahy s USA          

a státy Commonwealthu, vlastní těžba ropy či odlišnosti na trhu s nemovitostmi), jiné z 

nastavení makroekonomické politiky či odlišných reakcí na šoky. Od konce 90. let však může 

pozorovat přibližování hospodářských cyklů Británie a Evropské unie.  

 

                                                 
28 Rámec pěti testů je jednou z 18 studíí doplňující Analýzu pěti ekonomických testů, které vydalo ministerstvo 

financí. 
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Graf 3.1: Mezera výstupu hospodářských cyklů (v % HDP) 

 
Zdroj: UK Membership of the single currency: An assessment of the five economic tests (2003) [online].         

HM – TREASURY, str. 40 

 

Analýza testu z roku 2003 dále uvádí, že pokračuje masivní nárůst spotřebitelských výdajů 

přispívající k růstu HDP, jenž byl podpořen růstem na trhu s nemovitostmi. Britská 

krátkodobá úroková sazba je o 1,25 % nad úrovní úrokové sazby eurozóny. I přes velké 

zlepšení v oblasti cyklické konvergence existují určité strukturální rozdíly mezi             

Velkou Británií a eurozónou, které jsou rizikovými faktory pro dosažení větší sladěnosti 

hospodářských cyklů Británie a ekonomik eurozóny. Největší rozdíly přetrvávající od analýzy 

testu konvergence z roku 1997 existují na trhu s nemovitostmi, nízké až střední riziko 

představují finanční systémy a investiční vazby, rozdílnost sektorová a obchodní znamená 

riziko nízké.  

 

Vyhodnotíme pokrok dosažený v cyklické a strukturální konvergenci v následujících 

odstavcích. U cyklické konvergence popíšeme pouze některé její ukazatele, u strukturální 

konvergence se zaměříme na trh s nemovitostmi, který analýza testu vidí jako hlavní problém 

pro dosažení sladěnosti ekonomické struktury britského hospodářství a hospodářství 

ekonomik členských zemí měnové unie, a tím nesplnění prvního z testů. 
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Cyklická konvergence 

 
Klíčovými ukazateli cyklické konvergence jsou oficiální (nominální) krátkodobá úroková 

sazba, reálná krátkodobá úroková sazba, růst HDP, mezera výstupu, komponenty HDP, 

podmínky na trhu práce, inflace, dlouhodobá úroková sazba a inflační očekávání a směnný 

kurz. Zabývat se budeme pouze úrokovou sazbou, růstem HDP, mezerou výstupu a inflací. 

Kromě mezery výstupu si u sledovaných ukazatelů uvedeme i současné hodnoty. 

 

Úroková sazba 

 
Rozdíly mezi krátkodobou úrokovou sazbou Velké Británie a eurozóny se od roku 1997 

zmenšily (graf 3.2). V květnu 2003 existoval rozdíl v podobě 1,25 %, kdy ve Velké Británii 

byla úroková sazba na úrovni 3,75 % a v eurozóně 2,5 %. Podle informaci, plynoucích 

z finančních trhů, měly být rozdíly v krátkodobých úrokových sazbách do dvou let jen málo 

přes 1 %. Jak můžeme vidět na grafu 3.2, rozdíly mezi úrokovými sazbami dosahovaly zhruba 

od poloviny roku 1998 do poloviny roku 1999 čtyř procent, a pak následuje strmý pád až   

pod 3 %. 

 

Graf 3.2:  Diference oficiální úrokové míry a reálné úrokové míry  

  Velké Británie a eurozóny (v procentních bodech) 

 
Zdroj: UK Membership of the single currency: An assessment of the five economic tests (2003) [online].         

HM – TREASURY, str. 30 
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V současné době je úroková sazba ve Velké Británii na úrovni 5,25 % a v eurozóně na úrovni 

5 %. Rozdíl mezi úrokovými sazbami je tedy pouze zanedbatelný. Jelikož dochází 

k oslabování evropských ekonomik a růstu inflace, může dojít ke změnám úrokových sazeb, 

podle toho, zda se centrální banka rozhodne podpořit ekonomický růst či snížit míru inflace. 

 

Tempo růstu HDP 

 
Tempo růstu HDP ve Velké Británii po roce 2000 převyšuje tempo růstu HDP v eurozóně 

(graf 3.3). Podle prognózy ministerstva financí měla tato situace pokračovat i po roce 2003. 

Rozdíl v tempu růstu HDP se měl pohybovat okolo 1 %, stejně jako tomu bylo v roce 2002    

a v období poloviny devadesátých let.    
 

Graf 3.3: Tempo růst HDP (v %) 

 
Zdroj: UK Membership of the single currency: An assessment of the five economic tests (2003) [online].         

HM – TREASURY, str. 31 

 

 

V tab. 3.1 můžeme vidět vývoj růstu HDP od roku 1999 ve Velké Británii a eurozóně. Jak 

jsem již uvedla výše, od roku 2001 je tempo růstu HDP v Británii vždy vyšší než je tomu 

v eurozóně. Za minulý rok dosáhl rozdíl pouze čtyři desetiny procentního bodu. 
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Tab. 3.1: Tempo růstu HDP (v %) 

Ukazatel  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Británie 3,0 3,8 2,4 2,1 2,8 3,3 1,8 2,9 3,0 Tempo růstu 

HDP Eurozóna 3,0 3,8 0,9 0,9 0,8 2,1 1,6 2,7 2,6 
Zdroj: General economic background. Statistics data [online]. Eurostat., vlastní vypracování 

 

Mezera výstupu  

 
Rozdíly v růstu HDP nerozlišují mezi posuny ve výstupu, které jsou způsobeny krátkodobými 

faktory, a posuny ve výstupu způsobené změnami v  dlouhodobém produkčním potenciálu 

hospodářství. Z pohledu měnové politiky je mezera výstupu významnějším ukazatelem 

inflačních tlaků v ekonomice než samotné tempo růstu HDP a je také důležitější pro analýzu 

cyklické konvergence. Od roku 1997 dochází ke sbližování mezer výstupu mezi členskými 

zeměmi eurozóny a Velkou Británií (graf 3.4). Podle prognózy se budou mezery ve výstupu 

zmenšovat a přibližovat. 

 

Graf 3. 4: Mezera výstupu (v % HDP) 

Zdroj: UK Membership of the single currency: An assessment of the five economic tests (2003) [online].         

HM – TREASURY, str. 32 
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Inflace 

 
V roce 2003 byla inflace měřená harmonizovaným indexem spotřebitelských cen (HICP)       

o 0,6 % nižší v Británii než v rámci eurozóny. Hlavní důvod odlišné míry inflace ve        

Velké Británii a eurozóně od konce roku 1999 (graf 3.5) se nachází v relativně slabé pozici 

eura oproti anglické libře, což drželo ceny importu na nízké úrovni v Británii a vytlačilo tyto 

ceny v eurozóně. S hodnotou inflace 1,4 % za rok 2003 měřenou HICP směřuje Británie na 

spodní hranici rozpětí míry inflace uvnitř eurozóny. Po roce 2004 se inflace ve Velké Británii 

dostala nad hranici 2 %, kterou od roku 1999 nepřekročila. Míra inflace v Británii                   

a v eurozóně se od roku 2005 výrazně neliší (tab. 3.2). 

 

Graf 3.5: Roční míra inflace měřená indexem HICP (v %) 

Zdroj: UK Membership of the single currency: An assessment of the five economic tests (2003) [online].         

HM – TREASURY, str. 34 
 

Tab. 3.2: Míra inflace 

Ukazatel  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Británie 1,3 0,8 1,2 1,3 1,4 1,3 2,1 2,3 2,3 Míra inflace  

(HICP)29 Eurozóna 1,1 2,1 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 
Zdroj: General economic background. Statistics data [online]. Eurostat., vlastní vypracování 

 

 
                                                 
29 HICP = Harmonised indices of consumer prices (Harmonizovaný index spotřebitelských cen) 
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Strukturální konvergence 

 
I když bylo ministerstvem financí vyhodnoceno zlepšení v rámci cyklické konvergence, 

rozdíly ve struktuře hospodářství Velké Británie a eurozóny mohou znamenat existenci 

specifických vývojových trendů způsobujících odlišnost s eurozónou do budoucnosti. 

Sektorová struktura Británie je podobná v mnoha ohledech k eurozóně jako celku, což si 

můžeme ukázat v tab. 3.3, kde srovnáme některé sektory hospodářství Británie s Německem, 

Francií a Itálii, jakožto zeměmi, které mají klíčové postavení v eurozóně.  

 

Tab. 3.3: Podíl sektoru hospodářství na výstupu 
Procento z celkového výstupu Velká 

Británie   

Německo Francie Itálie 

Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov 0.9 1.1 2.8 2.6 

Průmyslová výroba, důlní průmysl, pomocné 

hospodářství 

19.9 24.2 20.1 22.4 

Stavební průmysl 5.5 4.4 4.7 4.9 

Distribuce, hotely, přeprava, komunikace, 22.9 18.6 19.3 23.7 

Finance, nemovitosti, jiná podnikatelská činnost 27.9 30.1 30.1 26.8 

Státní správa, sociální zabezpečení, vzdělání, 

zdraví, obrana 

22.8 21.6 23.1 19.6 

Služby 73.6 70.2 72.4 70.1 

Zdroj: UK Membership of the single currency: An assessment of the five economic tests (2003) [online].         

HM – TREASURY, str. 47 

   

Avšak na britském trhu s nemovitostmi existují značné rozdíly, jenž jsou analýzou uváděny 

jako negativní faktor ohrožující konvergenci (tab. 3.4). V Británii dlouhodobě rostou ceny 

nemovitostí okolo 2,5 % ročně během posledních 30 let. V porovnání s Francií a Itálií je to 

dvojnásobek, zatímco v Německu ceny nemovitostí stagnují. Rozdílné reakce cen nemovitostí 

odrážejí jak faktory poptávky, tak i nabídky. Trh s hypotékami se výrazně liší v Evropě a je 

důležitým důsledkem citlivosti výdajů domácností až po změny úrokové sazby. Pro vlastníky 

nemovitosti pomáhá úroková míra stanovit okamžité náklady na hypotéku.  
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Tab. 3.4: Klíčové charakteristiky trhu s nemovitostmi 
Ukazatel Velká 

Británie 

Německo Francie Itálie 

Dlouhodobý trend inflace reálných  

cen domů (% ročně, 1971-2001) 

2,4 0,0 0,8 1,2 

Hodnota nesplacených závazků 

z hypoték na bydlení (% HDP, 2001) 

59 55 19 10 

Nově poskytnuté hypotéční půjčky 

za proměnlivých sazeb (% z celku, 

1999) 

64 0 5 34 

Podíl vlastníků poskytujících 

pronájem (%, 2000) 

6930 42 5531 68 

Snížení hodnoty majetku hypotéky 

(% dosažitelného příjmu domácností, 

1979-1999) 

2,6 -5,732 -6,3 -6,1 

Zdroj: LACINA, L. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. 2007, str. 270 

 

Od roku 1997 bylo dosaženo významného pokroku v oblasti cyklické konvergence a došlo 

tedy ke snížení pravděpodobnosti vzniku asymetrických šoků mezi Velkou Británií                 

a eurozónou. Za hlavní problém splnění testu konvergence jsou označeny odlišnosti na trhu 

s nemovitostmi (tab. 3.4). Trh s nemovitostmi je uváděn jako v podstatě jediný příklad 

nebezpečného faktoru, který ohrožuje dosažení sladěnosti hospodářských cyklů                       

a ekonomických struktur Británie a zemí eurozóny, a přesto byl test vyhodnocen jako 

nesplněný.  

 
3.1.2  Test flexibility 
 
Flexibilita vyjadřuje schopnost reagovat na změny v hospodářství efektivně a rychle. Změny 

zahrnují dopady způsobené inovací a měnící se technologií, změny spotřebitelské poptávky    

a vnější šoky. Dostatečná flexibilita zaručuje, že šoky nemají dlouhodobý efekt a vysoká 

úroveň výstupu a zaměstnanosti je udržována.  

 

                                                 
30 Uvedená data jsou vypočtena k roku 2001. 
31 Uvedená data jsou vypočtena k roku 1999. 
32 Uvedená data zahrnují roky 1979 – 1997. 
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Pro úspěšné členství v HMU potřebuje Británie efektivní trh práce a trh produktů. Lze 

předpokládat, že i po dosažení sladěnosti hospodářských cyklů a ekonomických struktur zemí 

měnové unie, budou jednotlivé ekonomiky nadále ovlivněny šoky a změnami pocházející       

z vnitřního a vnějšího ekonomického prostředí. Se ztrátou kontroly nad měnovou politikou     

a směnným kurzem jako nástrojů pro regulaci takových šoků a změn, bude kladen větší tlak 

na pružnost trhů s produkty a trhu práce. Důležitá bude zejména flexibilita mezd a cen jako 

možných nástrojů pro přizpůsobení se nastalým změnám v hospodářství. Fiskální politika je 

dalším potenciálním nástrojem, který by bylo možné využít pro přizpůsobení se změnám, 

avšak je třeba mít na paměti podmínky stanovené Paktem stability a růstu, které použití tohoto 

nástroje omezují. 

 

V praxi existuje mnoho cest, jak mohou pracovníci a firmy regulovat ekonomické změny. 

Zaměstnanci přijmou menší plat nebo změní pracovní pozici v rámci stejné firmy či změní 

zaměstnavatele. Firmy přizpůsobí ceny produktu nebo změní nabízený sortiment. Flexibilita 

znamená především minimalizovat náklady, které vznikají přizpůsobením na změny               

v hospodářství. Společná měna odstraňuje bariéry v obchodu mezi zeměmi jednotného trhu,   

a proto firmy a jejich zaměstnanci musí být schopni přijmout změny a příležitosti, které 

přinese. Míra přizpůsobivosti mezd a cen musí zareagovat na šok v závislosti na tom, jak 

snadné je pro zaměstnance změnit typ zaměstnání nebo místo pracoviště, a také schopnosti 

podniků vytvářet nová pracovní místa.  

 

Pokud jde o efektivitu trhu produktů, pak je třeba, aby firmy byly flexibilní jak v cenové 

politice a určování marží, tak aby byly schopné pružně reagovat na změny v poptávce. Kromě 

toho musí firmy efektivně reagovat na šoky, a to jak z hlediska rozhodnutí o ceně a výrobě, 

tak rozhodnutí o vstupu či výstupu z jednotlivých trhů. Je rovněž nutné být flexibilní ve své 

obchodní strategii a být připraven přijmout novou konkurenci, kterou jednotná měna přinese.

  

Dobře fungující a flexibilní trh práce, který vytváří pracovní příležitosti a zvyšuje 

konkurenceschopnost a produktivitu, je pro Velkou Británii nezbytný, ať už se stane členem 

měnové unie či ne. Dostatečný stupeň mzdové flexibility – schopnost mezd vyrovnat rozdíly 

mezi nabídkou a poptávkou práce – je tedy nezbytný pro zajištění ekonomické stability uvnitř 

HMU. Důležitá je dostatečná kvalifikace zaměstnanců, aby se mohli přizpůsobit změně na 

pracovním trhu. Dle analýzy testu flexibility by měla úspěšná jednotná měna pozitivně 

ovlivnit zaměstnanost.  
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Analýza testu flexibility z roku 1997 zdůrazňuje, že Velká Británie je poměrně úspěšná, co se 

týče přizpůsobování se poptávky na trhu práce nabídce. Lidé pracující na částečný úvazek 

tvoří až 25 % britské pracovní síly, zpravidla jako výsledku rozhodnutí pracujících. To je 

vysoké procento ve srovnání s většinou zemí Evropy. Celková zaměstnanost se v Británii 

pohybuje přes 70 %, a je nad průměrem eurozóny (tab. 3.5). 

 

Tab. 3.5: Celková zaměstnanost 
 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Eurozóna 60,6 61,7 62,2 62,4 62,7 63,1 63,8 64,8 

Británie 71,0 71,2 71,4 71,3 71,5 71,6 71,7 71,5 

Zdroj: Employment. Statistics data [online]. Eurostat., vlastní úprava 

  

Ekonomika se potřebuje nepřetržitě přizpůsobovat měnícím se okolnostem, které ovlivňují 

konkurenceschopnost a výnosnost vyprodukovaného zboží a služeb. Británie zažila několik 

takových narušení neboli šoků v nedávných letech. Některá jsou specifická pro určité části 

Velké Británie, jako tomu bylo v případě epidemie kulhavky a slintavky na počátku roku 

2001. Vysoký růst spotřebitelských výdajů na konci 80. let, způsobený liberalizací finančního 

trhu, zasáhl Británii jako celek. A další jsou globálního charakteru, jako rozmach 

informačních a komunikačních technologií na konci 90. let. 

 

Makroekonomická stabilita je důležitá nejen pro členství v HMU. Velká a nepředvídatelná 

fluktuace výstupu, zaměstnanosti a inflace vyvolává značné ekonomické a sociální náklady,   

a pokud přetrvává může zpomalit ekonomický růst. V současné době je dlouhodobá stabilita 

zajišťována pomocí nízké inflace a zdravých veřejných financí.  

 

Hodnocení stupně flexibility musí být provedeno v návaznosti na zhodnocení testu 

konvergence, protože i přes vysokou flexibilitu bez trvalé a udržitelné konvergence můžou 

být náklady členství v eurozóně neúměrně vysoké ve srovnání s možností zůstat mimo 

eurozónu.  

 

Analýza testu flexibility z roku 2003 uvádí, že flexibilita trhu práce ve Velké Británii se od 

roku 1997 značně zlepšila. Významný pokles nezaměstnanosti doprovázený silným růstem 

zaměstnanosti znamená, že míra nezaměstnanosti ve Velké Británii je na mnohem nižší 

úrovni než v eurozóně, a dokonce i v USA (graf 3.6). Zatímco byl dosažen značný pokrok při 
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reformě trhu práce, produktu a kapitálu jak v Británii tak v eurozóně, je nadále nutné udělat 

více pro zajištění pružnosti britského hospodářství řešit rizika identifikována 

v konvergenčním testu a výzvy vyplývající z členství v HMU. Test flexibility byl stejně jako 

test konvergence vyhodnocen jako nesplněný.  

 

Graf 3.6: Míra nezaměstnanosti (v %) 

 

Zdroj: UK Membership of the single currency: An assessment of the five economic tests (2003) [online].         

HM – TREASURY, str. 103 
 

3.1.3  Test analyzující vliv členství v HMU na investice 
 
Test orientovaný na investice se zaměřuje na jeden z hlavních očekávaných přínosů členství 

HMU pro britské hospodářství, a to růst investic. Britská vláda chce zvýšit rozsah a kvalitu 

dlouhodobých investic do průmyslu, infrastruktury a nových technologií, aby vzrostl trend 

tempa růstu HDP. Investice do fyzického a lidského kapitálu jsou klíčovým faktorem pro 

úroveň produktivity. Úroveň investic v  Británii historicky pokulhává za ostatními 

ekonomikami, které zanechávají Velkou Británii méně kapitálově náročnou než její největší 

konkurenty. Narůst investic a zmenšení této mezery mezi Británii a ostatními velkými 

ekonomikami je nejdůležitější k dosažení dlouhodobých vládních cílů. To jsou hlavní důvody, 

proč je důležité, aby členství v HMU vytvořilo lepší podmínky pro domácí a zahraniční firmy 

vytvářející rozhodnutí dlouhodobě investovat ve Velké Británii.  
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Po zavedení jednotné měny došlo k odstranění transakčních nákladů a nejistoty plynoucí        

z nestability směnného kurzu, což podpořilo obchod v rámci eurozóny. Ceny se staly 

přehlednější a snadněji srovnatelné uvnitř jednotného trhu, ale na druhou stranu také posílila 

konkurence. Otevřely se nové obchodní příležitosti. To vše povzbuzuje firmy investovat na 

nových trzích.  

 

Analýza rozděluje test na dvě části: podnikové investice a přímé zahraniční investice. 

Podnikové investice, jako procento HDP, v posledních dvaceti letech ve Velké Británii 

vzrostly (graf 3.7). Kombinace stabilního makroekonomického prostředí a cílených reforem 

znamenaly rekordní úroveň podnikových investic na konci 90. let. Vláda je rozhodnuta 

pokračovat v reformách směřujících k růstu úrovně podnikových investic ve Velké Británii.  

    

Graf 3. 7 : Podíl podnikových investic v UK (% HDP), tržní ceny roku 1995 

Zdroj: UK Membership of the single currency: An assessment of the five economic tests (2003) [online].         

HM – TREASURY, str. 140 
 

Odstraněním nejistoty z nominálního směnného kurzu mezi Velkou Británií a členskými 

zeměmi eurozóny dojde ke zrušení jednoho ze zdrojů nejistoty pro firmy obchodující 

s eurozónou. Účast v HMU poskytne firmám možnost předvídat s větší přesností očekávané 

výnosy z investice. Firmy, které se zaměřují na mezinárodní obchod, budou pozitivně 

ovlivněny odstraněním nejistoty ze směnného kurzu uvnitř eurozóny více, než země 

orientující se na domácí trhy. Pokud jde o firmy obchodující se zeměmi mimo eurozónu, bude 

 51



záležet na tom, jak vstup do HMU ovlivní volatilitu směnného kurzu s ostatními zeměmi. 

Hodnota exportu britských firem do eurozóny byla v letech 1999 – 2001 průměrně 13,3 % 

HDP. Import pocházející ze zemí eurozóny byl ve stejném období v průměru 14,2 % HDP.  

 

HMU podporuje hlubší, širší a více integrovaný trh kapitálu v eurozóně, což by mohlo vést ke 

snížení nákladů na kapitál pro firmy v rámci eurozóny. Odstranění transakčních nákladů         

a rizika nestabilního směnného kurzu, v důsledku vstupu do HMU, by zvýšilo přistup 

k tomuto kapitálu pro britské firmy, přestože by zde byly bariéry v podobě nařízení                 

a infrastruktury. Je tedy zapotřebí snižovat tyto bariéry, což bude přínosem pro britské 

investory, ať už Británie přijme či nepřijme jednotnou měnu. Pro mnoho zemí eurozóny byly 

nízké náklady na kapitál v důsledku nižší reálné a nominální úrokové míře hlavní 

ekonomickou výhodou vstupu do HMU.  

 

Zatímco výkon podnikových investic je třeba zlepšit, tak pokud jde o přímé zahraniční 

investice (Foreign direct investment, FDI), pak je Británie velmi atraktivní destinací přímých 

zahraničních investic. Podle studie HM Treasury „HMU a podnikový sektor“33 (EMU and 

business sector), která analyzuje data FDI, byla Velká Británie v roce 2001 nejúspěšnější zemí 

v EU a druhou nejúspěšnější na světě (za USA) v celkovém objemu přílivu investic do země, 

jenž činil téměř 500 miliard amerických dolarů. V této době tato částka představovala téměř 

pětinu celkového objemu FDI Evropské unie a 7 % světového objemu FDI. Velká Británie 

obdržela za tentýž rok druhý největší obnos přílivu investic do země na světě, a to téměř      

54 miliard dolarů. Co je důležité, Británie také značně investuje do jiných zemí. V roce 2001 

investovala 39 miliard dolarů do zahraničí, v roce předešlém dokonce 253 miliard dolarů. 

Tento úspěch je připisován příznivým regulačním a daňovým režimům, stabilnímu 

makroekonomickému prostředí, flexibilnímu trhu práce a výrobků, inovacím a zkušené 

pracovní síle. Mnohé z těchto faktorů nebudou přímo zasaženy rozhodnutím o vstupu do 

eurozóny.  

 

V devadesátých letech byla Velká Británie hlavní destinací pro přímé investice pocházející ze 

zemí EU. Avšak v roce 1999 britský podíl na přímých investicích ze zemí EU poklesl. V roce 

1998 činil podíl 28 %, kdežto v roce následujícím dosáhl už jen zhruba 17 % (graf 3.8). 

V roce 2000 dokonce podíl na přímých investicích spadl pod 15 %. Analýza testu tedy 

                                                 
33 Jedna z 18 studií doplňujících Analýzu pěti ekonomických testů, které vytvořilo ministerstvo financí. 
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naznačuje, že neúčast na projektu HMU oslabila toky FDI do Británie. I přesto, že se v roce 

2001 podíl přímých investic z Evropské unie vyšplhal pouze na 16 %, dosáhla Velká Británie 

za tento rok nejlepších výsledků v rámci EU, jak je popsáno v předešlém odstavci. Podle 

zprávy UNCTAD34 o světových investicích za rok 2007 (The World investment report 2007), 

představoval příliv FDI do Británie v roce 2006 téměř 140 miliard dolarů a odliv FDI do 

zahraničí zhruba 75 miliard dolarů. 

 

Graf 3.8: Podíl zemí na celkovém toku investic ze zemí EU  

 
Zdroj: UK Membership of the single currency: An assessment of the five economic tests (2003) [online].          
HM – TREASURY str. 155 
 

 

Velká Británie je významným příjemcem investic z nečlenských zemí Evropské unie. Na 

grafu 3.9 můžeme vidět, že v roce 1998 činil příliv FDI do země z vnějších toků směřujících 

do EU téměř 50 %. Avšak v roce 1999 nastal pokles investic pocházejících z nečlenských 

zemí, stejně tak, jak tomu bylo u investic pocházejících ze zemí EU. Je nepravděpodobné, že 

by si Velká Británie udržela pozici z let 1998 a ve střednědobém či dlouhodobém období si 

udržela 50 % podíl všech investic pocházejících ze zemí mimo Evropskou unii. Dokonce     

25 % podíl, který byl zaznamenán v roce 2001, je oproti uváděným zemím velmi vysoký. 

Francie a Německo od roku 1999 nepřesáhly 10 % hranici.  

                                                 
34 UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) je jedna z organizací OSN (Organizace 

spojených národů), která řeší otázky hospodářské a obchodní spolupráce.  
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Graf 3.9: Podíl zemí na přílivu kapitálu pocházejícího ze zemí mimo EU 

 
Zdroj: UK Membership of the single currency: An assessment of the five economic tests (2003) [online].          

HM – TREASURY, str. 156 

 

Zpráva z roku 2003 konstatuje, že vstup do HMU by snížil náklady na pořízení kapitálu pro 

britské firmy, jestliže by dlouhodobá úroková míra stanovená Evropskou centrální bankou 

klesala, a také v důsledku účasti na větším finančním trhu. Toto snížení nákladů by zejména 

přineslo prospěch pro malé a střední firmy, pokud by došlo k odstranění překážek, které 

zabraňují těmto firmám v přístupu na finanční trhy eurozóny a snížily by se náklady na 

pořízení bankovního úvěru.  

 

Dále se zde uvádí, že britská produktivita byla negativně ovlivněna dlouhodobě nízkou mírou 

investic. Po zavedení společné měny euro se snížil podíl Velké Británie na celkovém přílivu 

zahraničních investic do Evropské unie ve prospěch členských zemí eurozóny, avšak stále 

zůstává na dobré úrovni mezi 5 – 10 %. Největší obnos investic přichází do Velké Británie ze 

zemí mimo EU, a zde je podíl Británie mezi 20 – 30 %.  

 

3.1.4  Test dopadů na finanční služby 
 
Jelikož finanční služby tvoří relativně významnou část britského HDP a Velká Británie má 

v této oblasti komparativní výhodu, vytvořilo ministerstvo test zaměřený na tento sektor 

ekonomiky. Finanční soustava také podporuje ostatní průmyslová odvětví, a proto je důležité, 
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aby vstupem do HMU nebyla narušena konkurenceschopnost finančního sektoru. Dobře 

fungující a prosperující sektor finančních služeb hraje také důležitou roli pro britské 

hospodářství, tedy přináší investice, produktivitu a růst.  

 

V roce 1997 ministerstvo financí zastávalo názor, že by londýnská City přijetím společné 

měny byla pozitivně ovlivněna. Především očekávalo, že Evropská centrální banka bude 

provádět velké finanční operace prostřednictvím relativně likvidních britských trhů. City by 

se tak stala přirozenou cestou pro zahraniční investory, poskytovatele úvěrů a emitenty 

cenných papírů, kteří se budou chtít dostat na evropský trh. 

  

Analýza testu finančních služeb z roku 2003 již mohla využít zkušeností ze čtyřletého 

fungování HMU, tedy i existence eura. V minulé zprávě se uvádí, že HMU nabízí přínosy pro 

sektor finančních služeb, i když se nestane členem měnové unie. Očekávalo se, že 

mezibankovní peněžní trhy v Británii zůstanou konkurenceschopné i po zavedení jednotné 

měny, protože City má mnoho konkurenčních výhod oproti ostatním finančním centrům 

v Evropské unii. Sektor finančních služeb hraje významnou roli v britské ekonomice         

(tab. 3.6). V roce 2001 finanční služby tvořily 5,2 % výstupu v porovnání s rokem 1997, kdy 

to bylo 5,6 %. Finanční služby jsou také významným zdrojem zaměstnanosti. V roce 2002 

tento sektor poskytl přes 1 milión pracovních míst. V čistých zahraničních příjmech finanční 

služby vyprodukovaly v roce 2001 okolo 13,2 miliard liber.  

 

Vstup do HMU by mohl posílit pozici londýnské City jako hlavního finančního centra. Mohlo 

by také dojít ke zlepšení schopnosti soutěžit s novými podniky schopnými City konkurovat. 

Náklady na změnu vyplývající ze členství v eurozóně nebudou pro tento sektor nijak výrazné.  

 

Čtyři roky po začátku HMU přilákala Británie vysokou úroveň obchodu v oblasti hromadných 

finančních služeb. Postavení City na mezinárodních trzích finančních služeb zůstalo i po 

přijetí společné měny stejné. Vstup do HMU by mohl případně zlepšit již tak silné 

konkurenceschopné postavení Velké Británie v sektoru hromadných finančních služeb. Proto 

byl tento test vyhodnocen jako splněný. 
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Tab. 3.6:  Celosvětový podíl na trhu držený hlavními finančními centry  
Ukazatel Velká 

Británie 

USA Japonsko Francie Německo Ostatní 

Přeshraniční bankovní 

úvěry (leden 2002) 

19 10 9 6 10 46 

Obrat zahraničního čistého 

jmění (leden-srpen 2002) 

56 26 ___ ___ 3 15 

Transakce zahraničních 

měn (duben 2001) 

31 16 9 3 5 36 

Obrat derivátů (duben 

2001) 

 

36 18 3 9 13 21 

Hrubý příjem z pojistných 

prémií (2000) 

10 35 21 5 5 24 

Zdroj: LACINA,L. Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. , 2007, str. 271 

 

3.1.5  Test vlivu členství v HMU na růst, stabilitu a zaměstnanost 
 
Hlavním ekonomickým cílem vlády je dosáhnout vysokou a stabilní úroveň růstu                    

a zaměstnanosti. Proto tento test hodnotí potenciální dopady členství v HMU na hospodářství 

Velké Británie a odpovídá na otázku, jestli by účast v eurozóně zlepšila šanci na dosažení 

hlavního cíle. 

 

Vysoký stupeň hospodářského růstu podporuje větší inovace a znamená více bohatství 

k rozdělení. A vysoký stupeň stability znamená, že ekonomika už není více subjektem 

škodlivé fluktuace, která činí dlouhodobé plánování nejisté. 

 

Vytvoření jednotné měny znamenalo významný krok k rozvoji jednotného trhu a nabízí 

příležitost dalšího růstu obchodu. Vytvoření zóny měnové stability a odstranění směnného 

kurzu nepochybně pomůže zvýšit investice a počet pracovních míst.   

 

Analýza testu z roku 2003 uvádí, že členství v HMU by mohlo zvýšit produktivitu ve 

střednědobém horizontu růstem obchodu a investic, i v důsledku větší konkurence. V případě 

dosažení větší sladěnosti hospodářských cyklů a ekonomických struktur Velké Británie          

a členů eurozóny by vzrostl vzájemný obchod až o 50 %, zvýšily by se investice, výstup 

Británie by mohl být až o 9 % vyšší, a to vše v průběhu 30 let členství v HMU. Pokud by 
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nedošlo k větší sladěnosti mezi Velkou Británií a eurozónou, pak by přínosy byly mnohem 

menší. I přesto, že v eurozóně existují země s nedostatkem konvergence a flexibility,             

se vzájemný obchod od roku 1999 zvýšil o 3 - 20 %. Ve skutečnosti, dodatečná volatilita            

a nejistý výsledek ze členství v HMU, v důsledku absence trvalé a udržitelné konvergence,  

by mohly mít negativní následek na aktuální úroveň výstupu v dlouhodobém období.  

 

Potenciální efekty by byly výrazně větší pro produktivitu než pro zaměstnanost. Pro trh práce 

je mnohem těžší se přizpůsobit velkému růstu nezaměstnanosti, než malému. Proto by riziko 

menší stability výstupu a zaměstnanosti znamenalo riziko vyšší strukturální nezaměstnanosti 

ve Velké Británii. 

 

3.2 Konvergenční kritéria 

 
Konvergenční kritéria jsou vymezena Smlouvou o založení ES (Smlouva o ES) a dále 

specifikována v  Protokolu o konvergenčních kritériích a Protokolu o postupu při nadměrném 

schodku. Cenová stabilita, udržitelnost veřejných financí, kurzové kritérium a kritérium 

dlouhodobých úrokových sazeb, byla stanovena před šestnácti lety jako kritéria vstupu do 

eurozóny. Jsou tedy stále aktuální?  

 

Podle guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy, by se měla konvergenční kritéria, která 

musí dodržovat každá země EU, jenž chce přijmout jednotnou měnu, zreformovat. 

Konvergenční kritéria byla vytvořena před šestnácti lety pro úplně jiný „klub“ zemí, než jaký 

vstupuje do eurozóny nyní. Tehdy bylo přijetí těchto závazných pravidel naprosto legitimní, 

ale v dnešní době jsou zastaralá a kontraproduktivní. Kursové pásmo ERM II, ve kterém se 

musí udržovat měna země, která chce přijmout euro dva roky před vstupem do měnové unie, 

postrádá v současné době smysl. Podle Tůmy je nesmyslné v současné době stanovovat 

kursové pásmo, aby nedošlo k měnové nestabilitě. Centrální banky, které stanovují inflační 

cíle, upravují cenovou hladinu pomocí úrokových sazeb. Pokud jim ovšem EU určí, jaký má 

kurz být, pak již tento nástroj nemohou používat. Kurz by měl proto zůstat volně plovoucí, 

tedy určený trhem. Za zbytečné považuje také kritérium udržitelnosti veřejných financí, když 

se zároveň od zemí Evropské unie očekává dodržování Paktu stability a růstu. Nejvíce 

kontroverzním kritériem je požadavek na míru inflace, která nemá překročit průměr tří zemí 

s nejlepšími výsledky o více než 1,5 %. Často však bývá nízká inflace pouze jednorázový šok 

a požadovat po kandidátech eurozóny, aby se přiblížili k těmto zemím, je nerozumné. Jako 
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kotvu, od které by se kandidátská země neměla odchylovat, by bylo vhodnější stanovit spíše 

inflační cíl Evropské centrální banky. Je zapotřebí flexibilnější právní systém, který by 

odrážel vývoj reálného světa a pokud nastavená pravidla neodpovídají ekonomické realitě, 

měla by se změnit.35 

 

Podle mého názoru, by především kritérium cenové stability mělo být stanoveno mnohem 

flexibilněji a odrážet rychlý růst evropských ekonomik. Velký nesouhlas projevily mnohé 

kandidátské země eurozóny po odmítnutí vstupu Litvy do eurozóny, a to jen proto, že 

překročila referenční hodnotu inflačního kritéria o pouhou desetinu procentního bodu. Když 

bylo možno reformovat Pakt stability a růstu či Lisabonskou strategii, proč by nemohla 

Evropská unie přehodnotit konvergenční kritéria a sladit je více s realitou dnešního světa? 

 

3.2.1 Cenová stabilita 
 
Ve Smlouvě o založení ES článek 121 odstavec 1 požaduje dosažení vysokého stupně cenové 

stability patrné z míry inflace, která se blíží míře inflace nejvýše třech členských států, jež 

dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků. 

 

Protokol o kritériích konvergence v článku 1 uvádí, že kritérium cenové stability znamená, že 

členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace 

měřenou v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením, jež nepřekračuje o více než 1,5 

procentního bodu míru inflace nejvýše tří členských států, které v oblasti cenové stability 

dosáhly nejlepších výsledků. Inflace se měří pomocí indexu spotřebitelských cen.  

 

Pro porovnání údajů jsem použila referenční hodnoty míry inflace 36  vypočítané v rámci 

uvedených konvergenčních zpráv a hodnoty míry inflace Velké Británie k měsíci uvedenému 

jako uzávěrka statistických údajů jednotlivých konvergenčních zpráv. 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Tůma zkritizoval stará a přísná pravidla pro euro [online]. iDnes.cz. 
36 Referenční hodnota se v praxi počítá jako nevážený aritmetický průměr míry inflace ve třech zemích, které 

dosáhly nejnižší míry inflace za předpokladu, že tato míra inflace je v souladu s požadavky cenové stability plus 

1,5 %. 
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Tab. 3.7: Kritérium cenové stability 
Konvergenční zpráva Uzávěrka statistických 

údajů 

Referenční hodnota 

míry inflace (%) 

Míra inflace ve 

Velké Británii (%) 

03/1998 01/1998 2,7 1,8 

05/2000 04/2000 2,4 1,1 

05/2002 04/2002 3,3 1,4 

10/2004 10/2004 2,4 1,3 

12/2006 10/2006 2,8 2,2 

05/2007 04/2007 3,0 2,6 
Zdroje: Convergence reports [online]. Evropská centrální banka., General economic background. Statistics data 
[online]. Eurostat., vlastní vypracování 
 
Z uvedených údajů můžeme říci, že Velká Británie ani jednou nepřekročila stanovenou 

referenční hodnotu. Míra inflace se v Británii dlouhodobě pohybovala na nízké úrovni oproti 

hodnotám v EU. V současné době jsou již čísla srovnatelná. Můžeme tedy předpokládat, že 

s plněním kritéria cenové stability nebude mít Velká Británie ani nadále problémy. 

 
3.2.2 Udržitelnost veřejných financí 
 
Článek 121 odstavec 1 Smlouvy o ES dále vyžaduje dlouhodobě udržitelný stav veřejných 

financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný schodek. Smlouva 

v článku 104 pak stanovuje postup při nadměrném schodku. Evropská komise vypracuje 

zprávu pokud členský stát EU nesplňuje požadavky dodržování rozpočtové kázně, a to 

zejména pokud poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému 

domácímu produktu překročí referenční hodnotu stanovenou v Protokolu o postupu při 

nadměrném schodku jako 3 % hrubého domácího produktu (HDP) a/nebo poměr vládního 

zadlužení k hrubému domácímu produktu překročí doporučovanou hodnotu stanovenou         

v Protokolu o postupu při nadměrném schodku jako 60 % HDP. 

 

V obou případech jsou uváděny i okolnosti, které dovolují uvedené hodnoty překročit. Těmito 

okolnostmi jsou dočasné a výjimečné překročení doporučených hodnot a ujištění Evropské 

komise dotyčnou zemí o postupném snižování překročených limitů. 
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Tab. 3.8: Kritérium vládního deficitu 
Roky Deficit rozpočtu k HDP (%) Velká Británie (% HDP) 

1998 - 3,0 - 0,1 

1999 - 3,0 + 0,9 

2000 - 3,0 + 3,6 

2001 - 3,0 + 0,6 

2002 - 3,0 - 1,9 

2003 - 3,0 - 3,3 

2004 - 3,0 - 3,4 

2005 - 3,0 - 3,3 

2006 - 3,0 - 2,7 
Zdroje: General economic background. Statistics data [online]. Eurostat., vlastní úprava 
 
 
Velká Británie kritérium vládního deficitu v letech 2003 – 2005 nesplňovala. Avšak sankce, 

které by mohly plynout z Paktu stability a růstu, stanoveny nebyly. V roce 2006 však již 

poměr schodku veřejných financí k HDP splňuje hodnotu kritéria. V roce 2003 překračovaly 

doporučenou hodnotu také Německo a Francie, které obdržely doporučení ke snížení svých 

deficitů, avšak na konci roku bylo zřejmé, že je neberou vážně. Další země neplnící kritérium 

vládního deficitu v roce 2003 byly Řecko, Španělsko a Itálie. V roce 2004 se k těmto zemím 

přidaly nově přistupující země EU.  

 

Tab. 3.9: Kritérium vládního dluhu 
Roky Celkový veřejný dluh k HDP 

(%) 

Velká Británie (% HDP) 

1998 60,0 46,3 

1999 60,0 43,6 

2000 60,0 41,0 

2001 60,0 37,7 

2002 60,0 37,5 

2003 60,0 38,7 

2004 60,0 40,4 

2005 60,0 42,1 

2006 60,0 43,2 
Zdroje: General economic background. Statistics data [online]. Eurostat., vlastní úprava 
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Údaje v tabulce nám ukazují, že v uvedených letech Británie nepřekročila doporučenou 

hodnotu vládního dluhu. Největší problémy s dodržováním kritéria vládního dluhu měly vždy 

Itálie a Řecko. Itálie má i dnes hodnoty přes 100 % HDP, kdežto Řecku se podařilo v roce 

2003 snížit hodnotu vládního dluhu pod 100 % a nadále ji udržuje. Průměrná hodnota poměru 

vládního zadlužení k HDP byla v rámci EU v roce 2006 61,4 % a uvnitř eurozóny pak 

dokonce 68,8 %. 

 
3.2.3 Kurzové kritérium 
 
Smlouva o ES v článku 121 odstavec 1 také vyžaduje dodržování normálního fluktuačního 

rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů (ERM II) po dobu alespoň dvou let, aniž 

by došlo k devalvaci vůči měně jiného členského státu. Standardní fluktuační pásmo je        

+/- 15 %, což však nevylučuje možnost stanovení užšího pásma, které od roku 1999 udržuje 

Dánsko. Velká Británie v současné době není zapojena do ERM II. V letech 1990 – 1992 byla 

zapojena do někdejšího EMS a dodržovala širší fluktuační pásmo +/- 6 %. V letech 1991        

a 1992 došlo k několika spekulativním útokům na evropské měny a následně k jejich 

devalvaci. V roce 1992 byla nucena Velká Británie opustit ERM. Pokud by tedy chtěla 

vstoupit do eurozóny, bylo by nutné se do ERM II zapojit. 
 
3.2.4 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 
 
A nakonec článek 121 odstavec 1 Smlouvy o ES požaduje stálost konvergence dosažené 

členským státem a jeho účasti v mechanismu směnných kurzů II, která se odráží v úrovních 

dlouhodobých úrokových sazeb.  

 

Protokol o kritériích konvergence v článku 4 uvádí, že kritérium konvergence úrokových 

sazeb znamená, že v průběhu jednoho roku před šetřením průměrná dlouhodobá nominální 

úroková sazba členského státu nesmí překročit o více než 2 procentní body úrokovou sazbu 

nejvýše tří členských států, které dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků. 

Úrokové sazby se zjišťují na základě dlouhodobých státních dluhopisů nebo srovnatelných 

cenných papírů. 
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Tab. 3.10: Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 
Konvergenční zpráva Uzávěrka statistických 

údajů 

Referenční hodnota dl. 

úrokové sazby37 

Velká Británie 

03/1998 01/1998 7,8 6,16 

05/2000 04/2000 7,2 5,30 

05/2002 04/2002 7,0 5,33 

10/2004 10/2004 6,4 4,81 

12/2006 10/2006 6,2 4,51 

05/2007 04/2007 6,4 5,10 
Zdroj: Convergence reports [online]. Evropská centrální banka., Economy and finance. Statistics data [online]. 
Eurostat., vlastní vypracování 
 
 
Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb Velká Británie k uvedeným časovým údajům 

splňuje a lze předpokládat, že i nadále splňovat bude. Žádná ze zemí Evropské unie kromě 

Estonska nemá problém plnit toto kritérium.  

 

Je možno dospět k poznatku, že pokud by Velká Británie chtěla požádat o přijetí jednotné 

měny, pak by se nejprve musela zapojit do mechanismu směnných kurzů II (ERM II) a její 

měna by musela setrvat ve fluktuačním pásmu +/- 15 %. Pokud se týká zbylých 

konvergenčních kritérií, pak výše uvedené údaje, porovnávající ukazatele Velké Británie        

a referenční hodnoty konvergenčních zpráv, zaznamenaly nedostatky pouze u překročení 

doporučených hodnot týkající se kritéria vládního deficitu v letech 2003 – 2005. Mohli 

bychom shrnout, že Velká Británie nemá problémy plnit konvergenční kritéria stanovena 

Smlouvou o ES. 

 

x     x     x 

 

Ve zprávě z roku 2003 uvádí ministerstvo financí, že výhodami vyplývajícími z členství 

v eurozóně jsou nižší transakční náklady, menší volatilita směnného kurzu, více stimulů pro 

přeshraniční obchod a investice a potenciálně nižší dlouhodobá úroková míra. Zhodnocení 

poukazuje na růst obchodu v rámci eurozóny v důsledku přijetí jednotné měny, a to v rozmezí 

3 - 20 %. Velká Británie by mohla, v případě zapojení do měnové unie, zažít v průběhu 30 let 

významný růst obchodu s eurozónou až o 50 % a narůst národního důchodu mezi 3 - 9 %. 
                                                 
37 Referenční hodnota se v praxi počítá jako nevážený aritmetický průměr dlouhodobých úrokových sazeb ve 

třech zemích, které dosáhly nejnižší míry inflace plus 2 %. 
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Jako předpoklad úspěšného členství v HMU je zde uvedena udržitelná a trvalá konvergence, 

jejíž dosažení vyplývá z testu konvergence a flexibility. I přes dosažení značného pokroku 

směrem ke splnění pěti ekonomických testů analýza dospěla k závěru, že pouze test 

finančních služeb byl splněn. I přes vědomí o nákladech a rizicích spojených s odkládáním 

vstupu do HMU, nebylo by rozhodnutí o vstupu v této době v zájmu národního hospodářství.   

 

Pokud by Velká Británie chtěla vstoupit do HMU bylo by nutno zapojit se do mechanismu 

směnných kurzů II (ERM II). Ostatní konvergenční kritéria Británie více či méně úspěšně 

plní. Dle všech poznatků však zůstává přijetí jednotné měny i nadále dlouhodobým cílem.     

V důsledku své výjimky má Velká Británie možnost vstoupit do měnové unie až bude mít 

jistotu, že to bude pro ni výhodné. To znamená, až bude moci konstatovat úspěšné splnění 

všech pěti ekonomických testů, které sestavilo ministerstvo financí v roce 1997. 

 

Velká Británie má v současné době silnou měnu a necítí žádnou potřebu přijetí jednotné 

měny. Je tedy jen otázka času, jestli se změní ekonomické postavení Velké Británie a vznikne 

potřeba užší spolupráce s Evropskou unií. 
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Závěr 
 
Projektu hospodářské a měnové unie se dnes účastní patnáct evropských zemí, které 

představují zhruba 64 % obyvatel Evropské unie a téměř 60 % její celkové rozlohy. Jednotnou 

měnu euro však používá mnohem více států, a to i mimo kontinent Evropy. Ekonomická síla 

zemí zapojených do eurozóny a dobré postavení eura na mezinárodních trzích vytváří 

z jednotné měny stabilní a silnou měnu.  

 

Důvody, které vedou Velkou Británii k neparticipaci na měnové unii, spatřuje britská vláda 

zejména v ekonomické nesladěnosti britských hospodářských struktur a ekonomik členských 

zemí eurozóny. Vztah Velké Británie a Evropských společenství nebyl nikdy jednoznačný. Již 

od samotného počátku se občanům Velké Británie nelíbila federalistická koncepce preferující 

založení politické unie, na které byla Evropská společenství založena. Koncept hospodářské   

a měnové unie vidí britské obyvatelstvo jako další krok k vytvoření politické unie, s kterou 

naprosto nesouhlasí. Proto rozhodnutí o vstupu do měnové unie, i přes plnění kritérií 

stanovených orgány Evropské unie, je zcela politickým rozhodnutím. 

 

Cílem diplomové práce bylo vymezit důvody neúčasti Velké Británie na projektu hospodářské 

a měnové unie a analyzovat plnění kritérií stanovených pro přijetí jednotné měny orgány 

Evropské unie a taktéž plnění kritérií vypracovaných britským ministerstvem financí,         

tzv. „Pěti ekonomických testů“.  

 

Po zapojení státu do hospodářské a měnové unie dochází k úplnému přechodu kompetencí 

členských zemí v oblasti měnové na Evropskou centrální banku, která je zcela nezávislá jak 

na orgánech Evropské unie, tak na členských státech Evropské unie. Národní banky členských 

zemí zapojených do měnové unie tvoří spolu s centrální bankou Evropský systém centrálních 

bank, jehož hlavním cílem je udržovat cenovou stabilitu. Instituce, která by samostatně 

zodpovídala za hospodářskou politiku uvnitř hospodářské a měnové unie v Evropské unii 

neexistuje. Místo toho je tato zodpovědnost rozdělena mezi členské země a instituce EU. 

Účast v eurozóně je pro členské státy dále spojena s respektováním souboru pravidel známých 

jako Pakt stability a růstu, jehož cílem je zabezpečit rozpočtovou disciplínu členských zemí, 

které již přijaly jednotnou měnu. 
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Postoj Velké Británie k evropskému integračnímu procesu v 5o. letech vyplýval jak z její 

silné pozice v oblasti zahraničního obchodu, tak z jejich specifických vztahů 

s Commonwealthem a USA a v neposlední řadě z přesvědčení, že hloubka myšlenky evropské 

integrace zachází příliš daleko. Britský vývoz do zemí Commonwealthu v roce 1955 

představoval částku 1415 miliónů liber, zatímco vývoz do zemí západní Evropy 

(kontinentální země OEEC) tvořil pouze 708 miliónů liber. Velká Británie se i přes svůj 

nesouhlas s federalistickou koncepcí v roce 1973 k Evropským společenstvím připojila. 

Největším problémem se stala výše britského příspěvku do společného rozpočtu, který byl pro 

Británii příliš vysoký, a to zejména kvůli nutnosti účastnit se společné zemědělské politiky. 

V roce 1990 se Británie zapojila do mechanismu směnných kurzů, odkud byla britská libra 

nucena po dvou letech vystoupit, kvůli spekulativním útokům. Účast v Evropské unii nebyla 

vždy pro Velkou Británii prospěšná, a proto se dnes na některé projekty EU dívá skepticky. 

Ekonomické postavení Velké Británie je v porovnání s eurozónou velmi dobré. Tempo růstu 

HDP je od roku 2001 vždy vyšší ve Velké Británii než v eurozóně. Britské HDP na obyvatele 

bylo v loňském roce na úrovni 118,6 % průměru Evropské unie. Velmi dobré ekonomické 

výsledky, které si Británie udržuje již mnoho let, se staly paradoxně kromě historických         

a politických motivů, dalším důvodem, proč se Británie prozatím nezapojila do měnové unie.   

 

Pro vstup do měnové unie musí země splňovat tzv. konvergenční kritéria, jejichž plnění se 

vyhodnocuje v konvergenčních zprávách uveřejňovaných Evropskou centrální bankou.   

Velká Británie nemá problémy s plněním konvergenčních kritérií, kromě požadované účasti 

v mechanismu devizových kurzů II (ERM II) po dobu dvou let před podáním žádosti o vstup 

do měnové unie. Britské ministerstvo financí vytvořilo v roce 1997 tzv. „Pět ekonomických 

testů“, které měly pomoci Velké Británii maximalizovat výhody plynoucí z účasti na projektu 

HMU, a to tak, že by nevstoupila do eurozóny dříve, než by byly všechny testy úspěšně 

splněny. Test konvergence, flexibility, investic, finančních služeb a také poslední test růstu, 

stability a zaměstnanosti byly v roce 1997 vyhodnoceny jako nesplněné. V roce 2003 byly 

testy aktualizovány a byl vyhodnocen dosažený pokrok od roku 1997 v jejich plnění. Analýza 

uvádí, že od roku 1997 došlo ke sblížení hospodářských cyklů Velké Británie a zemí 

eurozóny, avšak stále přetrvávají velké odlišnosti na trhu s nemovitostmi. Pokud jde o test 

flexibility, pak podle ministerstva financí míra flexibility trhu práce ještě nedosáhla takové 

úrovně, aby zajistila, že případné britské členství v měnové unii nebude mít negativní dopad 

na stabilitu pracovního trhu a trhu zboží a služeb v Británii. V testu investic se uvádí, že po 

zavedení jednotné měny se snížil podíl Velké Británie na celkovém přílivu přímých 
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zahraničních investic do EU ve prospěch členských zemí eurozóny. Londýnská City je 

připravena na vstup do HMU a test týkající se finančních služeb byl vyhodnocen jako 

splněný. Analýza testu růstu, stability a zaměstnanosti upozorňuje, že členství v eurozóně by 

výrazně zvýšilo celkovou výrobu a dlouhodobě by vedlo k nárůstu zaměstnanosti. I přes 

dosažený pokrok v rámci všech testů, byl pouze jeden vyhodnocen jako splněný, a proto 

ministerstvo financí došlo k závěru, že nenastal správný čas pro vstup do měnové unie. 
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Příloha č.1 Prognóza ekonomických ukazatelů Velké Británie (duben 2008) 
       Porovnání 26 nezávislých prognóz, data 2. dubna – 9. dubna 2008 

 
 
Prognóza na rok 2008 

Průměr Duben 
Ukazatel 

Duben Březen 
Nejnižší 
hodnota 

Nejvyšší 
hodnota 

Průměr 
nových 
prognóz 

Tempo růstu 
HDP (%) 

1.7 1.7 -0.1 3.0 1.7 

Míra inflace 
HICP (%) 

2.5 2.4 1.7 3.2 2.5 

Nezaměstnaní 
(milion) 

0.91 0.92 0.76 1.23 0.89 

Běžný účet 
(miliard liber) 

-57.3 -59.1 -89.4 -29.5 -56.7 

Vládní dluh 
(2007 – 2008, 
miliard liber) 

42.0 41.0 30.6 48.9 42.2 

 
Prognóza na rok 2009 

Průměr Duben 
Ukazatel 

Duben Březen 
Nejnižší 
hodnota 

Nejvyšší 
hodnota 

Průměr 
nových 
prognóz 

Tempo růstu 
HDP (%) 

1.8 1.9 -1.3 3.0 1.6 

Míra inflace 
HICP (%) 

2.0 2.0 1.3 3.3 2.1 

Nezaměstnaní 
(milion) 

0.99 0.99 0.72 1.31 0.97 

Běžný účet 
(miliard liber) 

-51.3 -53.5 -89.1 -17.1 -51.8 

Vládní dluh 
(2008 – 2009, 
miliard liber) 

42.7 40.6 31.7 51.3 43.4 

Vysvětlivky:  Data uvedená jako průměr a duben jsou založena na nezávislých prognózách a průměru londýnské 
City, data jsou za poslední 3 měsíce. 
Průměr nových prognóz je sestaven z prognóz obdržených pro porovnání měsíce dubna. 
 
Zdroj: Forecasts for the UK economy [online]. HM Treasury. [cit. 20. dubna 2008]. Dostupné na Internetu: 
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/B/2/200804forcomp.pdf. 
 

 



Příloha č. 2 Podpora jednotné měny euro ve Velké Británii v letech 1998 - 2003 
 
 
 
 

 
 
Vysvětlivky: EB = Eurobarometr  (průzkum veřejného mínění občanů EU) 
        Aut. = Autumn (podzim) 
        Spr. = Spring (jaro) 
 
 
 
Zdroj: Eurobarometer 59. Public opinion in the European union [online]. European Commission.                    
[cit. 10. března 2008]. Dostupné na Internetu: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb59/ 
eb59_highlights_en.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Příloha č. 3 Podpora jednotné měny euro v rámci HMU v jednotlivých zemích na jaře 
roku 2007   

 

 
 
 
 
 
 
Zdroj: Eurobarometer 67. Public opinion in the European union [online]. European Commission.                   
[cit. 10. března 2008]. Dostupné na Internetu: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb67/eb67_en.pdf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Resumé (Anotace) 
 
HISTORICKÉ, EKONOMICKÉ A POLITICKÉ DŮVODY SOUČASNÉHO POSTOJE 
VELKÉ BRITÁNIE K ÚČASTI V EMU 
Jana Grabařová 
 

Cílem diplomové práce je vymezit důvody neúčasti Velké Británie na projektu 

hospodářské a měnové unie a analyzovat plnění kritérií stanovených pro přijetí jednotné měny 

orgány Evropské unie a taktéž plnění kritérií vypracovaných britským ministerstvem financí, 

tzv. „Pět ekonomických testů“. 

Diplomová práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola charakterizuje hlavní 

znaky hospodářské a měnové unie v Evropské unii, mezi které patří společný měnový orgán 

na nadstátní úrovni, jednotná měnová politika a jednotná měna. Druhá kapitola je věnována 

důvodům historickým, politickým a ekonomickým, jenž vytváří postoj Velké Británie 

k jednotné měně. V závěrečné kapitole jsou uvedeny Analýzy pěti ekonomických testů z roku 

1997 a 2003, které vytvořilo ministerstvo financí Velké Británie jako vlastní kritéria vstupu 

do HMU, a nakonec hodnocení plnění konvergenčních kritérií.  

 

 
 
Summary (Annotation) 
 
HISTORICAL, ECONOMIC AND POLITICAL REASONS OF THE CURRENT 
ATTITUDE OF GREAT BRITAIN TOWARD ITS PARTICIPATION IN THE EMU 
Jana Grabařová 
 

The aim of this diploma thesis is to specify reasons of Great Britain to non-

participate on the project of Economic and Monetary union and analyse fulfilment of criteria, 

that were created by EU authorities and fulfilment of criteria executed by HM Treasury (Five 

economic tests) as well. 

 The diploma thesis is divided into three chapters. The first chapter characterize main 

elements of Economic and Monetary union in European union, where belong common 

monetary supranational authority, single monetary policy and single currency. The second 

chapter is devoted to historical, economic and political reasons, that make the position of 

Great Britain to single currency. In the last chapter is described An assessment of five 

economic tests from 1997 and An assessment of five economic tests from 2003, that were 

made by HM Treasury as self criteria for entry to EMU. The evaluation of fulfilment of the 

convergence criteria is at the end of last charter. 


