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Úvod 

Již 1. ledna 1999 došlo ke vzniku Evropské měnové unie a používání eura nejprve 

v bezhotovostní podobě a od r. 2002 také v hotovostní podobě. U vzniku stálo 12 členských 

států EU, v současné době je již členy 16 členských států. Stále ještě však zůstává 11 

členských států EU, které nejsou členy Evropské měnové unie, a proto jsou často posuzovány 

přínosy a náklady přijetí eura.  

 

Cílem této bakalářské práce je analýza přínosů a nákladů přijetí eura v ČR, pomocí 

níž se pokusím zjistit, zda by tento krok byl pro ČR výhodný, či nikoli a následně poukázat, 

v čem případné výhody a nevýhody spočívají.  

 

V úvodní kapitole se zaměřím na nejdůležitější pojmy, které by měl každý, kdo se 

chce touto problematikou zabývat, znát. Ukážu zde také teoretické způsoby řešení určitých 

situací při ztrátě možnosti použití měnových kurzů či monetární politiky, která bude v rukou 

Evropské centrální banky, a bude jednotná pro celou Evropskou měnovou unii.  

A samozřejmě zde nesmí chybět ani seznámení s možnými přínosy a náklady, které přinese 

přijetí eura. Pro správnou představu nepochybně nesmí chybět ani zmínka o historii vzniku 

Evropské měnové unie a výchozích dokumentech, které předcházely jejímu vytvoření. 

V závěru kapitoly dále nastíním nominální a reálná kritéria vstupu země do Evropské měnové 

unie.  

 

V druhé kapitole se již přesunu konkrétně k ČR a přiblížím její vstup do EU. Také 

ukážu přechodná období, která se zástupcům ČR podařilo vyjednat. Dále objasním evropskou 

legislativu, která je důležitá při přijímání eura a představím také možné scénáře zavedení eura 

a strategii přijetí eura. Seznámím čtenáře s již vypracovanými dokumenty v ČR, jenž souvisí 

se vstupem ČR do Evropské měnové unie.  

 

V třetí kapitole se pokusím kvantifikovat konkrétně možné přínosy a náklady, které 

nám přijetí eura přinese. Dále se podívám na reálnou konvergenci a v jaké pozici se 

v současné době vůči Evropské měnové unii nachází Česká republika. V závěru kapitoly pak 

zhodnotím klady a zápory v připravenosti ČR na vstup do eurozóny.  
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Věřím, že se mi podaří vytvořit co nejkonkrétnější obrázek o tom, co nám přijetí eura 

vlastně přinese, jak moc jsme na tuto změnu připraveni a zda by to pro nás bylo v současné 

době již výhodné.  
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1. Historie a základní údaje o EMU 

V této kapitole se budu zabýt teoretickými východisky měnové unie, některými 

základními pojmy a vznikem Evropské měnové unie (EMU). Také zjistím, jaké by nám 

mohlo přinést přínosy a způsobit náklady přijetí eura. Podívám se taktéž na základní 

dokumenty, které předcházely vzniku EMU, tedy na Wernerovu a Delorsovu zprávu.  

1.1 Teoretická východiska měnové integrace 

Měnová integrace je sjednocení měn zemí na určitém území, měnové oblasti, kde 

dojde k nahrazení měn stávajících měnou jednotnou. Hlavním nákladem přistoupení  

do měnové unie se jeví možné postihování země asymetrickými šoky jak nabídkovými, tak 

poptávkovými. Asymetrický poptávkový šok může způsobit například přesun poptávky  

po určitém výrobku z jedné země do jiné. Asymetrický nabídkový šok může být způsoben 

dlouhodobým poklesem cen určitého výrobku, což postihne zemi tento produkt vyrábějící  

a vyvážejí a postihne ji tím více, čím větší podíl na celkové produkci dané země zaujímá.  

 

Za optimální měnovou oblast lze tedy považovat území, kde je výskyt těchto 

asymetrických šoků co nejnižší a v případě výskytu disponuje prostředky, kterými jejich 

dopad sníží. Prvním, kdo hledal odpověď na otázku, čím je charakterizována optimální 

měnová oblast byl Kanaďan působící v Americe profesor Robert A. Mundell, který v r. 1961 

publikoval článek „A Theory of Optimum Currency Areas“. Došel k závěru, že ztráta 

možnosti ovlivňovat ekonomické procesy změnou měnových kurzů, může být nahrazena 

vysokou flexibilitou a mobilitou práce a kapitálu.1  

 

Důležitým faktorem ovlivňujícím optimální měnovou oblast je mobilita pracovní 

síly, která může na asymetrické šoky působit stejně jako změna měnových kurzů. Při vzniku 

nezaměstnanosti v jedné zemi, dochází k přesunu pracovních sil do jiné země, kde je těchto 

pracovníků nedostatek. Tím dochází k relativnímu vyrovnání nabízené i poptávané pracovní 

síly v obou zemích při zachování úrovně mezd a k růstu domácí produkce. Problémem může 

být, že k přesunu pracovních sil dochází pomaleji než ke změně měnových kurzů a další 

bariérou může být také neznalost jazyků, rozdíly v pracovních návycích, změna životního 

                                                 
1 BRůŽEK, Antonín, SMRČKOVÁ, Gabriela, ZÁKLASNÍK, Martin. Evropská měnová integrace a Česká republika. 
Praha: Velryba, 2007. 197 s. ISBN 978-80-85860-19-1, str. 26 
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stylu či odchod od rodiny apod. Podporou naopak může být růst kvalifikace a rekvalifikace, 

podpora podnikání či vhodná sociální opatření v zemi.  

 

Dalším faktorem je flexibilita mezd a cen, ta je však velice problematická obzvlášť 

pohybem směrem dolů a zejména v krátkém období. Toto může být z části nahrazeno 

snižováním počtu zaměstnanců podniku, což ovšem negativně ovlivňuje mobilitu pracovní 

síly. Z tohoto důvodu jsou mobilita pracovní síly a flexibilita mezd a cen spíše považovány  

za prvky omezující vliv asymetrických šoků než prvky vedoucí k jejich odstranění.  

 

Důležitým faktorem je také mobilita kapitálu  z oblastí, kde je přebytek kapitálu  

do oblastí, kde je ho nedostatek. K odvrácení dopadů asymetrických šoků může přispět také 

integrace finančních trhů. Dochází k plnému propojení mezibankovního peněžního trhu, 

vzniku vysoce integrovanému trhu s dluhopisy ve společné měně umožňující výběr  

ze širokého spektra zdrojů financování a investic, jednotného akciového trhu eurozóny  

ve společné měně a rostoucímu množství vnitřních a přeshraničních fúzí mezi bankami 

eurozóny.  

 

Na práci Roberta A. Mundella navázal v r. 1963 Ronald I. McKinnon svým článkem 

„Optimum Currency Areas“, kde jeho práci rozšířil o vliv faktoru otevřené ekonomiky, která 

je definována jako poměr mezi obchodovatelným a neobchodovatelným zbožím ve vztahu 

k domácí produkci. Čím vyššího stupně regionální ekonomické integrace členské země 

dosáhnou, tím nižší riziko jim přináší asymetrické šoky. Asymetrické šoky jsou také 

ovlivněny otevřeností či uzavřeností ekonomiky. Čím je ekonomika otevřenější, tím je 

náchylnější k asymetrickým šokům. Otevřenější většinou bývají menší ekonomiky, které 

nemají dostatek vlastních zdrojů a mají také nízkou domácí poptávku.  

 

Práci obou těchto autorů rozšířil také Peter B. Kenen článkem „The Theory of 

Optimum Currency Areas: an Eclectic View“, kde danou teorii obohatil ještě o myšlenku, že 

vysoká mobilita pracovní síly mezi členskými zeměmi může být nahrazena vysokou 

diverzifikací výrobní struktury. Asymetrické šoky mohou být také značně omezovány 

vysokou diverzifikací výrobní struktury a exportu . V případě snížení poptávky po jednom 

produktu dochází k jeho nahrazení jiným a tím snížení dopadu asymetrického šoku. 

V případě, že by toto nastalo ve všech státech EMU, tak se tento šok stává symetrickým. 



5 
 

Homogenizace výrobní struktury v rámci členských zemí EMU přispívá k synchronizaci 

hospodářského cyklu těchto zemí a tím snižuje nebezpečí vzniku asymetrických šoků.  

 

Asymetrickým šokům jsou tedy více vystaveny země, které nemají dostatečnou 

flexibilitu ekonomických struktur či netvoří s ostatními členskými zeměmi EMU dostatečně 

homogenní ekonomickou oblast. Teorie optimální měnové oblasti vychází v prvé řadě 

z flexibility faktorů výroby – práce a kapitálu, flexibility trhu zboží, integrace kapitálových 

trhů a fiskální politiky, jež jsou považovány za mechanismy schopné absorbovat asymetrické 

šoky spolu s politikou, jež tyto adaptační mechanismy ovlivňuje a podporuje.2  

 

Důležitý zvrat způsobila v této oblasti hypotéza endogenity, která říká, že 

kandidátské země nemusí splňovat všechny požadavky dané teorie před vstupem do měnové 

unie, protože měnová unie vytváří sama o sobě nezbytné podmínky k tomu, aby země plnila 

kritéria až jako plnohodnotný člen.3  

1.2 Pozitivní a negativní aspekty vzniku společné měny 

Poté, co jsem se seznámila se základními pojmy a možnostmi nahrazení suverenity 

státu v měnové oblasti jinými prostředky, se zaměřím na přínosy a náklady, které jsou spojeny 

s přijetím eura ať v okamžiku přijetí či v budoucnosti.  

1.2.1 Pozitivní aspekty vzniku společné měny 

Pozitivní aspekty neboli přínosy přijetí eura jsou sledovatelné především 

v mikroekonomické úrovni národního hospodářství. Přínosy na makroekonomické úrovni jsou 

jen velice špatně kvantifikovatelné.  

 

Konvergence makroekonomických veličin 

Proto, aby mohla EMU fungovat a stále se vyvíjet, je zapotřebí stabilní měnová 

oblast, které je dosahováno splněním nominálních konvergenčních kritérií členskými zeměmi. 

Toto způsobuje relativně stabilní míru inflace a konvergenci úrokových sazeb. Tuto stabilitu 

částečně garantuje také struktura v podobě Eurosystému a ESCB v čele s ECB, která se 

zaměřuje na cenovou stabilitu a podporuje ekonomický zisk eurozóny a její 

konkurenceschopnost, zaměstnanost a investiční činnost financovanou rozsáhlými zdroji 
                                                 
2 BRůŽEK, Antonín, SMRČKOVÁ, Gabriela, ZÁKLASNÍK, Martin. Evropská měnová integrace a Česká republika. 
Praha: Velryba, 2007. 197 s. ISBN 978-80-85860-19-1, str. 27 
3 Tamtéž, str. 89 
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Eurosystému. Sjednocení úrokových sazeb také přispívá ke snížení rizika podnikání, 

vytvoření zhruba stejných úvěrových podmínek pro všechny ekonomické subjekty a je 

příčinou zániku rozsáhlé neproduktivní devizové spekulace, která probíhá mezi členy EU. 

Rozšiřování kapitálových trhů způsobuje snadnější a levnější financování potřeb jednotlivých 

podniků eurozóny, čímž stimuluje jejich rozvoj a zlepšuje alokaci finančních prostředků. 

Sjednocení měny způsobuje zvýšení konkurenceschopnosti, což má za následek také zvýšení 

efektivnosti a vnější konkurenceschopnosti celé eurozóny. Z dlouhodobého hlediska toto vede 

ke snižování rozdílů ekonomické úrovně jednotlivých členských zemí a tím rostoucímu 

postavení ve světové ekonomice. Toto je hlavně způsobeno přímými zahraničními 

investicemi do zemí s nižší ekonomickou úrovní. Dále to může ovlivnit také přesun 

pracovních sil z oblasti s vysokou nezaměstnaností do oblastí s nedostatkem pracovních sil.  

 

Všeobecné snížení nákladů 

Velké úspory pro jednotlivé podniky, občany i stát přináší odstranění nákladů směny 

jedné měny za druhou. Dochází také k úsporám nepřímým, které jsou způsobeny 

zjednodušením účetnictví v podnicích, pružnějším a rychlejším vyřizováním plateb mezi 

podniky a jednotlivými zeměmi, omezení držby devizových prostředků v různých měnách 

apod. Obtížně kvantifikovatelné a poznatelné spíše z dlouhodobého hlediska jsou úspory 

z odstranění kurzového rizika. Výhodou je mimo jiné odstranění možné diskriminace 

partnerských zemí posilováním konkurenceschopnosti domácích produktů vlivem monetární 

politiky. K posílení ekonomické a měnové stability v rámci eurozóny dochází též 

sjednocením vlivu dovážené inflace ve všech členský zemí a tím snížení rizika vznikajícímu 

asymetrickými šoky.  

 

Cenová transparentnost 

Sjednocením měny dochází k lepší srovnatelnosti cen produktů a služeb 

v jednotlivých zemích. Krom cen lze lépe srovnávat také mzdy, důchody, pojištění, daně 

apod. Lidé se tedy mohou lépe rozhodnout, kde nakupovat, kde podnikat či kde hledat 

zaměstnání. Přínosem může být zvýšení příjmů podnikatelů na našem území z důvodu 

zvýšení poptávky zahraničními osobami.  

 

Zlepšení postavení Evropy ve světové ekonomice 

Velkou výhodou USA a Japonska, které společně s EU patří k největším 

ekonomickým centrům na světě, je jednotná měna. Vytvořením měnové unie by mělo dojít 
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k odstranění této výhody a dojde ke zvýšení vlivu Evropy v ekonomické, obchodní, finanční  

i politické sféře ve světě.  

1.2.2 Náklady společné měny 

Náklady přijetí eura na rozdíl od přínosů jsou zjistitelné spíše na makroekonomické 

úrovni. Tím ovšem nemám na mysli, že pro jednotlivce žádné náklady nevzniknou. 

Samozřejmě i oni se budou muset na tomto procesu podílet.  

 

Suverenita národních států 

Vznikem jednotné měny sice část pravomocí členských států přechází na ECB, ale 

některé naopak v jejich pravomoci zůstávají např. rozpočtové kompetence. Členské země si 

také udržují národní cítění a stále částečně více myslí na vlastní trh. Možná rizika 

z rozpočtových pravomocí však upravuje Pakt stability a růstu.  

 

Ztráta nezávislé měnové politiky 

Při rozdílné měně v jednotlivých členských zemích používají národní centrální banky 

k ovlivňování národní ekonomiky monetární politiku. O tuto možnost země přichází ve chvíli, 

kdy přistoupí k jednotné měně a monetární politiku začne provádět ECB. Ta monetární 

politiku provádí ovšem plošně pro celou eurozónu a může tedy dojít k problémům, jestliže 

země mají rozdílnou míru inflace, nezaměstnanosti, rychlost ekonomického růstu či jinou fázi 

ekonomického cyklu apod. K rozhodování o použití expanzivní či restriktivní politiky dochází 

na základě výsledků nejvlivnějších zemí. Tím mohou nastat problémy především menším 

zemím, pokud je uplatňována opačná politika, než kterou by potřebovaly.  

 

Neschopnost čelit asymetrickým šokům 

Nečlenská země EMU může v boji proti asymetrickým šokům použít vlastní 

monetární politiku. O tuto možnost však přichází vstupem do EMU a je tedy potřeba její 

nahrazení jinými nástroji. Jedním z těchto nástrojů může být pružný a efektivní pohyb 

pracovních sil, ke kterému by docházelo přesunem ze země, kde je přebytek pracovních sil  

do země, kde je jí nedostatek. Avšak praxe spíše ukazuje, že pracovní síla se přesouvá  

do vyspělejších oblastí a tedy při srovnávání ekonomické úrovně jednotlivých zemí se tento 

proces zpomaluje. Dalším možným faktorem, který by kladně ovlivnil asymetrické šoky, je 

flexibilní mzdová a cenová hladina. V rámci EU a i ostatních ekonomik však spíše dochází ke 

zvyšování těchto hladin než k jejich snižování a hrozí tedy, že může dojít ke zvýšení při 
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nerostoucí efektivitě a tím snížení konkurenceschopnosti, která by mohla být jinak ovlivněna 

změnou měnového kurzu. Negativní vliv na asymetrické šoky může mít také špatná 

koordinace hospodářských politik jednotlivých členských zemí nebo jejich rozdílné 

preference v oblasti nezaměstnanosti a inflace. Negativním avšak možným jevem je, že se lidé 

budou přesouvat spíše do centrálních oblastí, kde je možnost lepšího pracovního uplatnění  

a rozdíly mezi centry a okrajovými oblastmi se ještě prohloubí.  

 

Finanční náklady 

Přijetí eura je pro každou nově přistupující zemi spojeno s mnohými finančními 

náklady na výměnu veškerých technických zařízení používaných k práci s finančními 

prostředky, ražbou nových mincí, tiskem nových bankovek a stažením starých z oběhu, 

proškolením pracovníků apod. Veškeré tyto náklady budou časem převýšeny úsporami, avšak 

až v dlouhodobém horizontu.  

1.2.3 Konvergence cenové úrovně a konkurence v eurozóně 

Ukazatelem míry konvergence a konkurence v eurozóně jsou rozdíly v cenách 

obchodovatelného zboží a služeb členských zemí EMU. Velké rozdíly ukazují  

na nedostatečnou ekonomickou integraci a konkurenci a naopak. Zavedením společné měny 

euro může docházet k jednoduššímu srovnávání cen a zániku kolísajících měnových kurzů  

a tím lze dosáhnout zvýšení konkurence a přiblížení cen. Hlavním důvodem rozdílných cen  

i v rámci EMU je rozdílná ekonomická úroveň členských zemí. Země s vyšší produktivitou 

práce dosahují také vyšších mezd, čímž vznikají rozdíly v koupěschopné poptávce v rámci 

členských zemí. Další příčinou rozdílných cenových úrovní mohou být odlišné uplatňované 

makroekonomické politiky, různé cyklické vývoje a tím rozdílné dopady uplatňované 

jednotné měnové politiky realizované ECB. Díky částečnému harmonizování již ne tak silný 

vliv může mít také fiskální politika uplatňovaná v daném členském státě.  

 

Mezi faktory, které nadále tlumí plné rozvinutí konkurence, čímž modifikují  

i fungování trhu a konzervují cenovou divergenci, patří zejména: 

- státní dotace některých sektorů, jako je např. železniční a letecká doprava, 

- pokračující silné postavení veřejného sektoru, 

- rozdílný stupeň harmonizace technických standardů, patentových pravidel, 

- rigidita trhu pracovních sil, 

- rozdíly v míře zdanění, 
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- nedostačující integrace kapitálových trhů, 

- rozdíly v pravidlech týkající se volného pohybu zboží a služeb apod.4 

1.3 Počátky měnové integrace  

V římských smlouvách z r. 1957 není ucelená kapitola o koncepci měnové politiky. 

V jednotlivých článcích pouze nalezneme pasáže o tom, že členské země si budou vzájemně 

pomáhat při nerovnováhách platebních bilancí, budou prosazovat liberalizaci platebního styku 

v souvislosti s pohybem zboží, služeb, osob a kapitálu, budou povinny vhodnou politikou 

zajišťovat rovnováhu platebních bilancí, důvěru ve svou měnu, stabilitu cen a vzájemně 

konsultovat hospodářskou politiku.5 

 

Významným krokem k prohloubení ekonomické spolupráce ES bylo zavedení celní 

unie, avšak tento krok stále nepotřeboval zavedení jednotné měny. Stejně tak zavedení 

jednotné měny nevyžadovalo ani zapojení členských zemí EHS do brettonwoodského 

měnového systému, který zavedl směnitelnost měn a fixní měnové kurzy. K dalšímu 

možnému postupu v prohloubení byl v r. 1964 zřízen Výbor guvernérů centrálních bank jako 

poradní orgán bez rozhodovacích pravomocí. Hlavním důvodem pro zavedení měnové unie 

byla nutnost vyloučit konkurenční devalvace mezi zeměmi EHS, protože by měly stejný 

účinek, jako zavádění cel při dovozu a dotace při vývozu. Z tohoto důvodu bylo potřeba 

zamezit zemím určovat svůj měnový kurz a tím i výši úrokových sazeb. 

 

S prvním návrhem jednotné evropské měny přišel již v r. 1951 P. Wigny. Další návrh  

na koordinaci měnové politiky se objevil začátkem 60. let v memorandu Komise ES. Byl 

zpracován Robertem Marjolinem a publikován 24. října 1962. Obsahem byl návrh  

na stabilizaci národních měnových kurzů, což mělo vést k vytvoření jednotné evropské měny. 

V únoru 1969 bylo zveřejněno další memorandum Komise ES, tentokráte zpracované 

Raymondem Barrem, které obsahovalo návrh na užší měnovou spolupráci mezi členskými 

zeměmi v podobě koordinace makroekonomické politiky zaměřené na konvergenci  

a vytvoření mechanismů umožňujících vzájemné úvěrování v krátkodobém i dlouhodobém 

horizontu. 6 

 

                                                 
4 BRůŽEK, Antonín, SMRČKOVÁ, Gabriela, ZÁKLASNÍK, Martin. Evropská měnová integrace a Česká republika. 
Praha: Velryba, 2007. 197 s. ISBN 978-80-85860-19-1, str. 64 
5 Tamtéž, str. 14 
6 Tamtéž, str. 16 
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Začátkem roku 1969 byly nejvyššími představiteli členských zemí ES přijaty 

rozhodné kroky k vytvoření hospodářské a měnové integrace. Začátkem března 1970 Rada 

ministrů ES na základě druhé zprávy Raymonda Barra rozhodla o vytvoření skupiny expertů, 

kteří měli posoudit podmínky pro vznik EMU. Předsedou této skupiny se stal lucemburský 

premiér P. Werner, který návrh na užší měnovou spolupráci předložil začátkem r. 1968.  

Dne 8. října 1970 vydal zprávu, která byla schválena Radou ministrů ES 22. března 1971 

v Hamburku a následně se stala základem koncepce EMU. 

 

Jádrem Wernerovy zprávy bylo: 

- zavedení neomezené směnitelnosti měn členských zemí ES, což mělo vyústit  

ve volném pohybu kapitálu na sjednoceném kapitálovém trhu, 

- úplné zrušení oscilačního pásma měnových kurzů a neodvolatelné zmrazení 

měnových parit, čímž mělo dojít k nahrazení jednotlivých národních měn členských 

zemí ES jednotnou měnou, neboť rozdíly mezi měnami by zůstaly čistě formální  

a z ekonomického hlediska bezpředmětné, 
- zavedení jednotné měny mělo být doprovázeno jejím centrálním řízením na úrovni ES 

vytvořením centrálních bank s jedním rozhodovacím centrem s cílem regulovat 

úrokové míry a úvěry, spravovat devizové rezervy a intervenovat na devizových 

trzích.7 

 

Podle této zprávy mělo dojít k vytvoření EMU do r. 1980, avšak tento plán se 

nepodařilo uskutečnit také z důvodu rozpadu brettonwooského měnového systému a tím 

zrušení fixních měnových kurzů a zavedením kurzů pohyblivých.  

 

V březnu 1971 bylo Radou zástupců členských zemí ES místo této zprávy přijato 

kompromisní řešení o posílení spolupráce mezi centrálními bankami. Cílem tohoto řešení 

bylo prohloubení koordinace měnové a úvěrové politiky, vytvoření mechanismů finanční 

pomoci na krytí deficitů platebních bilancí, posílení koordinace hospodářské politiky 

členských zemí s neurčitým datem uvedení do praxe.  

                                                 
7 BRůŽEK, Antonín, SMRČKOVÁ, Gabriela, ZÁKLASNÍK, Martin. Evropská měnová integrace a Česká republika. 
Praha: Velryba, 2007. 197 s. ISBN 978-80-85860-19-1, str. 16 
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1.4 Evropský měnový systém 

Dne 5. prosince 1978 Rada ministrů ES rozhodla o zřízení Evropského měnového 

systému (EMS) s platností od 13. března 1979. Ne každý člen ES se musel stát členem EMS, 

ale každý člen EMS musel být členem ES. Hlavním důvodem vzniku EMS bylo snížení vlivu 

nestabilního USD na členské země ES, protože tak docházelo k narušování a zpomalování 

ekonomického rozvoje ES zvenčí, dále také stanovení pevných měnových kurzů mezi 

členskými zeměmi ES pro další rozvoj ekonomické a měnové spolupráce. EMS byl tvořen 

evropskou měnovou jednotkou (ECU), mechanismem směnných kurzů (nazývaný také 

směnný mechanismus – ERM) a mechanismem úvěrovým.  

1.4.1 Evropská měnová jednotka ECU 

ECU byla košová jednotka, která nahradila původní Evropskou zúčtovací jednotku 

(EUA), jež byla vytvořena v r. 1975 podle metody použité při tvorbě Zvláštních práv čerpání. 

V počátku ECU zahrnovala měny 9 členských států ES, v době její transformace na euro  

v r. 1999 již měny 12 členských států ES (bez Finska, Švédska a Rakouska). ECU byla 

definována jako suma určitého množství každé měny v koši.8 Poměrná část jedné měny 

v celém koši byla vypočítána podle velikosti relativního podílu HDP v rámci ES, podílu  

na vnitrospolečenském obchodě a podílu centrálních bank na ujednání o krátkodobé finanční 

podpoře. O změně složení ECU mohla rozhodnout pouze Rada ministrů EU každých pět let 

nebo na základě žádosti členů EU. Kurz jednotlivých měn k ECU byl stanoven vynásobením 

kurzu dané měny k USD a kurzem USD k ECU. Tento kurz byl stanovován každý den 

v členských i nečlenských zemích EU.  

 

4 základní funkce ECU: 

 

1. Tvořila základní hodnotu, podle níž byly stanovovány centrální sazby členských zemí 

Evropskou komisí EU, okolo nichž se mohly pohybovat tržní kurzy v rozpětí  

+/- 2,25 % s výjimkou Itálie a později i Španělska, jimž bylo povoleno rozpětí  

+/- 6 %. V r. 1993 pod tlakem mezinárodních spekulací bylo toto pásmo pro všechny 

země rozšířeno na +/-15 %.  

                                                 
8 BRůŽEK, Antonín, SMRČKOVÁ, Gabriela, ZÁKLASNÍK, Martin. Evropská měnová integrace a Česká republika. 
Praha: Velryba, 2007. 197 s. ISBN 978-80-85860-19-1,, str. 18 
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2. Prostřednictvím ECU byla stanovována kurzová odchylka (tzv. ukazatel divergence), 

která umožňovala včas rozpoznat nutnost přijmout opatření v podobě devizových 

intervencí dříve, než se daná měna dostala na hranici povolené oscilace. 

3.  ECU byla používána při platebních transakcích mezi členskými státy EMS  

ke stabilizaci měnového kurzu. Tyto tzv. oficiální ECU byly tvořeny vložením 20 % 

zlatých a devizových rezerv do Evropského fondu měnové spolupráce (FECOM). 

Protihodnota poté byla vložena těmto státům na jejich účty u této organizace. 

Příslušné transakce byly prováděny Bankou pro mezinárodní platby v Basileji. ECU se 

tak stala součástí oficiálních devizových rezerv, které držely jednotlivé centrální 

banky členských států EMS. Až na výjimky byly používány k měnovým transakcím 

mezi těmito státy. 

4. ECU byla také používána při financování deficitu platebních bilancí. 

 

V soukromé sféře bylo používáno tzv. soukromé ECU. Bylo jím obchodováno  

na burzách, vkládalo se na běžné účty, byly jím vyjadřovány ceny nejrůznějších komodit 

apod. ECU se tak krom zúčtovací měny stalo také měnou plnící peněžní funkci. Nikdy se 

však nestalo rozhodující na mezinárodním obchodním trhu, kde hlavní roli stále hrály národní 

měny. Cílem ERM bylo stabilizovat kurzové relace mezi jednotlivými zeměmi EMS a i těmi, 

které nebyly členy ERM, byly však členy ES a podílely se tedy na utváření výše měnového 

kurzu.  

1.4.2 Mechanismus směnných kurzů 

Vstup do ERM byl pro všechny členy ES dobrovolný. Hlavním úkolem ERM bylo 

pomoci sjednocení měnové, finanční a hospodářské politiky a tím hospodářského cyklu všech 

členských zemí. ERM pro své fungování uplatňoval 4 základní prvky: 

- mřížka odsouhlasených bilaterálních měnových kurzů 

- vzájemná podpora 

- povinnost přijmout rozhodnutí o novém nastavení kurzu 

- Evropská měnová jednotka 

 

Paritní mřížka ERM 

Paritní mřížku tvořila maticová tabulka zachycující všechny páry centrálních parit, 

kolem kterých se měny mohly pohybovat ve fluktuačním pásmu a šíři ± 2,25 %, Itálie kvůli 

domácím potížím měla povolenu hranici oscilace ± 6 %. Této výjimky využili také Španělsko 
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a Portugalsko v r. 1992. Významným rysem bylo, že v této mřížce byly zachyceny pouze 

evropské měny, že žádná z nich neměla dominantní postavení a že při stanovování kurzu 

hrály obě měny stejnou roli, a proto nebyla žádná měna považována za silnou či za slabou. 

 

Vzájemná podpora 

Vzájemná podpora států spočívala ve snaze udržení poměrně stabilního měnového 

kurzu. V případě, kdy se kurz mezi dvěma zeměmi začal přibližovat hranici fluktuačního 

pásma, alespoň do 75 % tohoto pásma, byly obě země povinny přijmout příslušná opatření, 

aby se kurz opět vyrovnal. Tato povinnost byla v zásadě neomezená a musela být prováděna 

tak dlouho, dokud nedošlo ke srovnání měnového kurzu. 

 

Společná řízení nového nastavení měnových kurzů 

K tomuto společnému rozhodování a povinnému vyjednávání docházelo zejména 

proto, aby žádná země nemohla měnit kurz vždy, když to pro ni bylo výhodné a nemohla tím 

tak oslabit pozici druhé zúčastněné země. 

 

V letech 1992 – 1993 bylo nutné ERM upravit z důvodu ekonomických krizí, které 

postupně zasáhly všechny členské státy. Lidé přestávali měnové unii věřit, což vedlo 

k navýšení spekulativního kapitálu. Fluktuační pásmo muselo být navýšeno na ± 15 %, jinak 

by mnoho zemí nebylo schopno jej dodržet.  

1.4.3 Úvěrový mechanismus 

Úvěrový mechanismus se skládal z 3 úvěrových zdrojů, které měly sloužit ke krytí 

deficitů platebních bilancí:  

1. velmi krátkodobé financování – byly to půjčky poskytnuté jednou centrální bankou 

jiné centrální bance na dobu 45 dní s možností prodloužení až o 3 měsíce, 

2. krátkodobá úvěrová pomoc – půjčky poskytnuté jednou centrální bankou druhé  

na krytí výlučně nepředvídaných a nahodilých deficitů platební bilance na dobu  

3 měsíců s možností dvakrát tuto dobu prodloužit o další 3 měsíce. Rozsah těchto 

půjček byl limitován dlužnickými a věřitelskými kvótami. Dlužnická kvóta 

stanovovala maximální částku, kterou mohla jedna země pro daný účel čerpat  

a věřitelská kvóta určovala množství peněz, které na daný účel mohly být poskytnuty. 

Věřitelská kvóta byla dvakrát vyšší než kvóta dlužnická, aby bylo zajištěno dostatečné 

množství úvěrových zdrojů. 
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3. systém střednědobé finanční výpomoci – používán v případě, že by deficit platební 

bilance mohl ohrozit fungování Společenství. Jednalo se o dohodu mezi státy a ne 

mezi centrálními bankami. Úvěr mohl být poskytnut pouze po splnění předem 

stanovených finančních a ekonomických podmínek na dobu 2 až 5 let při tržních 

úrokových sazbách 

 

EMS ke dni 31. prosince 1998 ukončil svou činnost a jeho prvky byly 

transformovány do EMU. Košová jednotka ECU byla přeměněna na nekošové euro. Měna 

byla převáděna v relaci 1 ECU = 1 Euro. ERM se přeměnilo na ERM II a jeho osou se stalo 

euro. Evropský fond měnové spolupráce se transformoval na Evropský měnový institut  

a později na Evropskou centrální banku, na kterou byly převedeny měnové pravomoci 

členských zemí EMU.  

1.5 Delorsova zpráva 

Schůzka představitelů ES v Hannoveru v červnu 1988 přinesla další impuls 

k prohloubení spolupráce v hospodářské a měnové oblasti. Zejména z iniciativy Francie, Itálie 

a Německa byl ustanoven Výbor pro hospodářskou a měnovou unii. V čele této pracovní 

skupiny stál předseda Komise ES Jacques Delors, dále se skládala z guvernérů centrálních 

bank členských zemí ES, třech nezávislých expertů a dalšího člena Komise ES. Tento výbor 

vypracoval plán na přechod členských zemí ES k hospodářské a měnové unii. V dubnu 1989 

byla předložena Radě „Zpráva o hospodářské a měnové unii v zemích Evropského 

společenství“, která byla také nazývána Delorsovou zprávou. Tato zpráva se nakonec stala 

závaznou při vytváření skutečné hospodářské a měnové unie v rámci ES, stanovovala 

základní organizační principy.  

 

První část zprávy hodnotí dosavadní pokusy o vytvoření EMU a poukazuje  

na důvody jejich neúspěchu. Jako hlavní příčinu vidí to, že se do ERM nezapojily všechny 

členské země ES a v nedostatečné koordinaci fiskální politiky, což způsobuje značné deficity 

státních rozpočtů některých zemí. 

 

Druhá část obsahuje plán přechodu k EMU. Tato zpráva navazuje na Wernerovu 

zprávu, z které převzala vlastní pojetí měnové unie. Pro tuto měnovou unii je charakteristické: 

- plná a neodvolatelná směnitelnost národních měn, 

- liberalizace pohybu kapitálu a plná integrace bankovního sektoru a finančních trhů, 
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- zavedení pevných měnových kursů bez kursových rozpětí, 

- ustanovení jediné centrální banky s pravomocemi v měnové politice, 

- vytvoření společného fondu rezerv cizích měn.9 

 

Delorsova zpráva však toto pojetí EMU rozšířila ještě o zavedení jednotné měny, 

která by neměla fungovat vedle národních měn, ale měla by je nahradit. Požadavek jednotné 

měny byl zdůvodňován: 

- snahou demonstrovat neodvolatelný a nenávratný přechod k měnové unii, 

- úsporou transakčních nákladů souvisejících s konverzí národních měn, 

- snadnějším prováděním společné měnové politiky na úrovni nadnárodních institucí.10 

 

Delorsova zpráva také určuje základní cíle, funkce, strukturu a organizaci ESCB, 

který měl být konstruován na federativním principu. Stanovuje však jen základní rysy 

budoucího měnového uspořádání a další specifikace by měla být předmětem jednání 

mezivládní konference.  

 

Dalším rozdílem Delorsovy zprávy oproti Wernerově zprávě bylo, že nepočítala 

s posílením úlohy společného rozpočtu Evropských společenství a s užší koordinací fiskálních 

politik členských zemí. Delorsův návrh předpokládal totiž větší cenovou pružnost a vyšší 

mobilitu výrobních faktorů v členských zemích. Evropský parlament a ECOFIN měli však 

mít pravomoc stanovit limity pro velikost deficitů rozpočtů členských zemí a pro jejich 

celkové zadlužení. Delorsova zpráva také upravovala postavení ECU, které mělo být 

využíváno do spuštění měnové unie a poté nahrazeno společnou měnou.  

 

Delorsova zpráva ve své původní podobě našla podporu pouze u Francie, Belgie, 

Itálie a Dánska. Proto na schůzce v Maastrichtu následovala revize této zprávy. Došlo 

k úpravě toho, že vstup do první etapy je automaticky souhlasem k účasti na dalších etapách. 

Nejprve také měla být věnována větší pozornost konvergenci v hospodářské oblasti, tedy 

hospodářská unie by měla předcházet měnové unii. Byla konkretizována časová specifikace 

jednotlivých etap. Chudší země si také prosadily zvýšení výdajů na regionální politiku, 

                                                 
9 CSc. MARKOVÁ, Jana Ing., doc. Mezinárodní měnové instituce. Praha: Oeconomica, 2002. 254 s.  
  ISBN 80-245-0431-6, str. 180. 
10 Tamtéž, str. 180. 
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protože měnová politika je měla zbavit možnosti využívat měnového kurzu k ovlivňování 

jejich konkurenceschopnosti na světových trzích.  

1.5.1 Rozdělení etap vytvoření hospodářské a měnové unie podle Delorsovy 

zprávy 

Na schůzce nejvyšších představitelů členských zemí ES dne 27. června 1989 byla 

odsouhlasena pouze první etapa, na ostatních se členské státy neshodly. První etapa měla být 

zahájena nejpozději 1. července 1990 a bylo dohodnuto uspořádání další mezivládní 

konference, jejímž cílem mělo být stanovení cílů a termínů dalších etap.  

 

Podle původních plánů mělo v první etapě dojít k prohloubení koordinace 

hospodářských a měnových politik členských zemí, přičemž pravomoci národních orgánů 

neměly být dotčeny. Všechny měny členských států měly vstoupit do ERM a měl být zahájen 

proces posilování nezávislosti národních centrálních bank. Delorsova zpráva také počítala již 

v první etapě s rozšířením pravomocí Výboru guvernérů centrálních bank a se změnou 

pravomocí institucí EU v této oblasti.  

 

Závazný konec první etapy byl v říjnu 1990 v Římě Radou stanoven na 31. prosince 

1993. Pro její konec, musely být splněny také další podmínky a to, že do této doby bude 

vytvořen JVT a bude ratifikována nová smlouva o EU. Ne všechny záměry se však k 1. lednu 

1993 podařilo naplnit. Problémovou byla zejména oblast kurzové stability, protože ne 

všechny země vstoupily do ERM a Itálie a Velká Británie byly nuceny důsledkem krize v září 

1992 z něj vystoupit. Ne všechny země také měly stejné oscilační pásmo v tomto 

mechanismu. Pozitivní ale byl především proces liberalizace pohybu kapitálu a finančních 

trhů.  

 

Dne 1. ledna 1994 země vstoupily do druhé etapy tvorby EMU a funkci Evropského 

fondu měnové spolupráce (FECOM) převzal Evropský měnový institut (EMI), který měl  

za úkol podporovat spolupráci mezi centrálními bankami jednotlivých členských zemí a tím 

přispět k přechodu do třetí etapy EMU. Ve třetí etapě jej následně nahradila Evropská 

centrální banka (ECB).  

 

Třetí etapa byla zahájena 1. ledna 1999, což stanovovala již Maastrichtská smlouva 

ve svém Protokolu o přechodu do třetí etapy hospodářské a měnové unie. Tento protokol 
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udává: „Nebude-li do konce r. 1997 stanoven termín zahájení třetí etapy, urychlí dotyčné 

členské státy, orgány Společenství a další zúčastněné subjekty v průběhu r. 1998 veškeré 

přípravné práce umožňující Společenství vstoupit s konečnou platností do třetí etapy dnem  

1. ledna 1999 a umožňující ECB a ESCB zahájit od tohoto dne svou činnost v plném 

rozsahu“11. K tomuto datu se členy EMU staly: Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, 

Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko. V daném roce 

začalo být euro používáno v bezhotovostním styku a od 1. ledna 2002 se začaly používat také 

v hotovostním styku euro bankovky a mince. V uvedeném roce již bylo členem EMU  

i Řecko, které přistoupilo v r. 2001 po splnění konvergenčních kritérií. Z nových členských 

zemí již 1. ledna 2007 přijalo euro Slovinsko, 1. ledna 2008 Kypr a Malta a 1. ledna 2009 

Slovensko.  

1.6 Evropská měnová unie 

Evropská měnová unie je oblast, v které členské státy využívají jednotnou měnu, 

tedy euro. Přijetí této měny s sebou přináší značné výhody, avšak také určité náklady  

a možnosti ohrožení. Proto se v následující části zaměřím na nutnost přesvědčení  

o výhodnosti přijetí eura, na rozdíl mezi nominální a reálnou konvergencí  

a na technicko – systémová opatření, která je potřeba udělat před přijetím eura.  

1.6.1  Politicko – psychologické aspekty a přístupy 

Všechny země musí svůj vstup do eurozóny schválit. V některých zemích 

schvalování probíhá referendem, v jiných o něm rozhodují mocenské orgány. O tomto však 

musí být jednotlivé země psychologicky přesvědčeny, respektive lidé, kteří o přistoupení 

rozhodují, a velký podíl na tomto přesvědčení zajisté má také politická situace v kandidátské 

zemi. Proto jednotlivé země do EMU přistupují postupně. Před vstupem země do EMU musí 

splňovat rovněž konvergenční kritéria, která byla stanovena Maastrichtskou smlouvou.  

1.6.2 Nominální a reálná konvergence národních ekonomik 

V Maastrichtské smlouvě byla stanovena tzv. nominální konvergenční kritéria  

pro přijetí eura. Těmito kritérii jsou: 

- průměrná míra inflace země v období jednoho roku před prověřením o vstupu  

do závěrečného stádia nesmí převýšit o více jak 1,5 procentního bodu míru inflace 

                                                 
11 Protokol o přechodu do třetí etapy hospodářské a měnové unie 
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nejvýše tří členských zemí, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších 

výsledků, 

- dlouhodobá nominální úroková míra nesmí v roce před prověřením země o možnosti 

vstupu do závěrečného stádia převýšit o více jak 2 procentní body úrokovou sazbu 

nejvýše tří členských států, které dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších 

výsledků, 

- deficit veřejných financí nesmí převýšit 3 % HDP, 

- státní dluh nesmí převýšit 60 % HDP země v době, kdy bude prověřován vstup  

do EMU, pokud země neprokáže, že tento poměr se neustále snižuje k referenční 

hodnotě anebo je její překročení výjimečné a dočasné, 

- měnový kurz členské země nesmí překročit rozpětí dané Evropským měnovým 

systémem a alespoň dva roky před prověřením možnosti vstupu do závěrečného stádia 

devalvovat svou měnu oproti měnám členských zemí EU. 12 

V současné době je však splnění těchto podmínek mnohem složitější než dříve, protože 

v době jejich přijetí se týkaly přibližně stejně vyspělých ekonomik.  

 

Kromě nominálních konvergenčních kritérií jsou důležité pro vstup také splněné 

veličiny reálné konvergence. Ty se s nominálními kritérii prolínají a vzájemně ovlivňují. 

Reálnou konvergencí bývá označováno snižování rozdílů mezi ekonomikami méně vyspělými 

s vyspělejšími. Nejčastěji bývá vyčíslována pomocí ukazatele hrubého domácího produktu  

na obyvatele v paritě kupní síly. Avšak veličiny reálné konvergence a jejich limity, které by 

měly být splněny, nejsou nikde pevně stanoveny. Veličinami reálné konvergence mohou být 

také dynamický růst, exportní výkonnost, která se projeví ve vyrovnaném běžném účtu 

platební bilance, prohlubování ekonomické propojenosti se zeměmi eurozóny, zvyšování 

kvalifikace pracovních sil ad.  

1.6.3  Technicko – systémová opatření 

Velké finanční prostředky jsou při přijetí eura vynakládány na vytištění bankovek  

a vyražení mincí. Nemalé finanční prostředky pohltí také změna platné legislativy týkající se 

národní měny, vytvoření a zavedení nových počítačových programů, změny účetnictví, 

zavedení nové dokumentace, převod národních ekonomických agregátů (HDP, SR, apod.) 

z národní měny na euro, emise státních obligací na místo v národní měně v eurech apod. 

                                                 
12 BRůŽEK, Antonín, SMRČKOVÁ, Gabriela, ZÁKLASNÍK, Martin. Evropská měnová integrace a Česká 
republika. Praha: Velryba, 2007. 197 s. ISBN 978-80-85860-19-1, str. 34 
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Protože se zavedení eura týká z velké části bankovního sektoru, tak musí být v této oblasti 

vynaloženy také značné prostředky. Ty jsou vynakládány především na rekvalifikování 

zaměstnanců, nákup a zavedení nového softwaru a hardwaru, zavedení nových účtů  

pro klienty a finančních operací v euroměně či na aplikaci měnové politiky realizované ECB.  

 

Značné ušetření finančních prostředků způsobilo však používání eura také na všech 

evropských burzách. Po vzniku eura tak vznikl po USA druhý největší akciový trh na světě.13 

                                                 
13 BRůŽEK, Antonín, SMRČKOVÁ, Gabriela, ZÁKLASNÍK, Martin. Evropská měnová integrace a Česká 
republika. Praha: Velryba, 2007. 197 s. ISBN 978-80-85860-19-1, str. 41 
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2. Vstup ČR do EU a strategie přijetí eura 

V této kapitole se blíže seznámím s kontaktem ČR s ES, který sahá již do 70. let 20. 

stol. a následným přistoupením ČR k EU. Poznám také, jaké existují scénáře zavedení eura, 

jaké jsou jejich klady a zápory a pro kterou z variant se rozhodla ČR. A dále mimo jiné 

získám znalosti o základních dokumentech, které ČR již vypracovala pro přijetí eura.  

2.1 Vstup ČR do EU 

Nyní již ale přistoupím k první části, která se bude zabývat postupným zapojováním 

ČR do procesů ES od r. 1978.  

2.1.1 První kontakty ČR s EU 

První spojení ČR a ES proběhlo již v roce 1978, když tehdy ještě Československá 

socialistická republika uzavřela s ESUO na půdě GATT tzv. autolimitační sektorové ujednání 

pro obchod s hutnickými výrobky. V roce 1982 byla poté podepsána bilaterální textilní 

dohoda mezi ČSSR a EHS. V dubnu 1988 začala srovnávání zákonů ES a ČSSR, tzv. 

screening. První dohoda průřezového charakteru byla sjednána 19. prosince 1988 a stala se jí 

Dohoda o obchodu průmyslovými výrobky mezi ČSSR a EHS platná od 1. dubna 1989 a její 

závaznost byla stanovená na 4 roky. Ode dne 15. března 1989 působila v Bruselu také 

československá mise. Tímto byly zahájeny diplomatické vztahy mezi danými subjekty. Kvůli 

následným změnám v Československu však došlo k pozbytí platnosti této dohody a byla tedy 

již 7. května 1990 v Bruselu ujednána nová Dohoda mezi ČSFR, EHS a Evropským 

společenstvím pro atomovou energii o obchodu, obchodní a hospodářské spolupráci, tzv. 

kooperační dohoda, která předešlou dohodu prohlubovala. Byla platná na 10 let a umožňovala 

následné změny. Byla však zrušena vstupem v platnost Evropské dohody o přidružení ČSFR, 

Maďarska a Polska k Evropským společenstvím přijaté 16. prosince 1991. Tato dohoda 

obsahovala harmonogram pro vytvoření zóny volného obchodu mezi ČR a ES do 1. ledna 

2002. Současně byla podepsána Prozatímní dohoda o obchodu a otázkách s obchodem 

souvisejících mezi ČSFR a EHS a ESUO závazná od 1. března 1992.  

 

Po rozdělení ČSFR na Českou republiku a Slovenskou republiku dne 1. ledna 1993 

došlo k působení mise ČR při Evropských společenstvích v Bruselu, která se 1. května 2004 

přeměnila na Stálé zastoupení ČR při EU. Dne 4. října 1993 byla v Lucemburku podepsána 

Evropská dohoda zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými 
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společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé. Tato dohoda umožňovala 

jednostranné odstoupení při porušení podstatných smluvních závazků druhou stranou  

či při nedodržení lidských práv a svobod. V platnost vstoupila 1. února 1995.  

2.1.2 Žádost o přistoupení a Smlouva o přistoupení 

Oficiálně o členství v EU Česká republika požádala dne 23. ledna 1996 v Římě.  

Dne 26. dubna 1996 převzala také dotazník EK, který Komise požadovala pro vypracování 

posudku k žádosti ČR o členství. Po vyplnění byl dotazník odevzdán v prosinci 1996.  

Na lucemburském summitu bylo dne 13. prosince 1997 oficiálně pozváno ke vstupu do EU 11 

kandidátských zemí. Na tomto summitu byla také stanovena tzv. lucemburská skupina 

tvořená Kyprem, Maďarskem, Polskem, Estonskem, Slovenskem a Českou republikou, 

s kterou byly na jaře 1998 svolány bilaterální mezivládní konference. Jednání o přistoupení 

s ČR byla zahájena 31. března 1998 a screening byl zahájen 3. dubna 1998. Po ukončení 

předběžných technických jednání začaly v listopadu 1998 schůzky o přistoupení ČR do EU  

na ministerské úrovni. Od této chvíle byly také pravidelně každý rok vydávány EK Pravidelné 

zprávy o pokroku ČR v přípravách na členství v EU. První z nich byla vyhotovena  

4. listopadu 1998 a poslední 5. listopadu 2003, tato zpráva byla nazvána Souhrnná 

monitorovací zpráva o přípravách ČR na členství.  

 

Dne 16. dubna 2003 byla v Aténách podepsána Smlouva o přistoupení ČR a dalších 

zemí k EU mezi 15 členskými státy a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou 

republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou 

Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko a Slovenskou republikou. Za ČR byla 

smlouva podepsána Václavem Klausem, Prezidentem ČR, Vladimírem Špidlou, předsedou 

vlády, Cyrilem Svobodou, místopředsedou vlády a ministrem zahraničních věcí a Pavlem 

Teličkou, vedoucím delegace ČR pro jednání o přistoupení k EU a velvyslancem a vedoucím 

Mise ČR při Evropských společenstvích. V ČR byla tato smlouva schválena referendem  

o přistoupení ČR k EU, které se konalo ve dnech 13. a 14. června 2003 a při 55,21% volební 

účasti skončilo poměrem 77,33 % kladných hlasů a 22,67 % odpůrců členství a následně byla 

ratifikována Prezidentem republiky. Již zmíněná smlouva vstoupila v platnost  

1. května 2004, kdy se také jmenované státy staly členskými státy EU.  
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Po vstupu do EU byla ČR přiznána 2 místa v Evropském parlamentu do voleb  

na volební období 2004 – 2009 a 5 míst v Radě EU do 31. října 2004.  V současné době má 

ČR již 22 míst v Evropském parlamentu a 12 míst v Radě.  

 

2.1.3 Přechodná období dojednaná pro ČR 

Tato přechodná období byla sjednána v rámci Smlouvy o přistoupení: 

 

Volný pohyb kapitálu 

1. Přechodné období na nabývání zemědělské půdy a lesů v délce 7 let pro osoby, které 

nemají trvalý pobyt na území ČR. Po třech letech bude přechodné období revidováno. 

Případná změna (tj. zkrácení nebo zrušení přechodného období) bude schválena 

Radou EU na základě jednomyslného rozhodnutí. 

2. Přechodné období na nabývání nemovitostí určených k vedlejšímu bydlení  

pro cizozemce z ostatních členských zemí EU v délce 5 let od vstupu ČR do EU. 

 

Zemědělství 

1. Přechodné období do 31. 12. 2006 na dosažení plné harmonizace hygienických 

parametrů s podmínkami platnými v EU pro celkem 52 zpracovatelských podniků. 

2. Přechodné období do 31. 12. 2009 pro již používané neobohacené klecové systémy 

pro nosnice, které nesplňují technický požadavek na výšku klece stanovený směrnicí 

Rady 1999/74/ES. 

 

Daně 

1. Přechodné období pro zachování snížené sazby daně z přidané hodnoty u dodávek 

tepelné energie do 31. 12. 2007. 

2. Přechodné období na zdanění dodávek stavebních prací pro účely bydlení  

do 31. 12. 2007. 

3. Přechodné období na zachování nižších sazeb spotřební daně u cigaret a tabákových 

výrobků do 31. 12. 2006 pro dosažení 57% úrovně zdanění a jednoleté přechodné 

období (tj. do konce r. 2007) pro přizpůsobení se novému acquis v této oblasti. 

4. Trvalá výjimka osvobozující osoby s obratem nižším než 35 tisíc EUR od registrace 

plátce DPH. 
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5. Trvalá výjimka na spotřební daň z lihu u pěstitelského pálení s cílem zachovat tradiční 

domácí výrobu ovocných destilátů. 

 

Energetika 

1. Přechodné období pro vytvoření úplných povinných nouzových zásob ropy a ropných 

produktů do 31. 12. 2005. 

2. Přechodné období do konce roku 2004 pro aplikaci článku 18 směrnice 98/30/ES  

o vnitřním trhu s plynem (liberalizace trhu s plynem). 

 

Životní prostředí 

1. Přechodné období do 31. 12. 2005 na nakládání s odpady – směrnice 94/62/ES  

o obalech a obalových odpadech. PO pro dosažení cílových hodnot u recyklace  

a opětovného využití obalu (článek 6 směrnice). 

2. Přechodné období do 31. 12. 2010 na kvalitu vody – směrnice 91/271/EHS  

o městských odpadních vodách (čištění komunálních vod). Jedná se o přechodné 

období pro praktickou implementaci požadavku na výstavbu čistíren odpadních vod  

u obcí a kategorie 2 000 – 10 000 EO (ekvivalentních obyvatel). 

3. Přechodné období do 31. 12. 2007 na implementaci směrnice 2001/80/ES o omezení 

emisí znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (resp. na plnění 

stanovených emisních limitů pro SO2) pro dva podniky: teplárnu Přerov a Novou Huť, 

a. s.  

 

Různé  

Přechodné období v délce pěti let pro postupný náběh příspěvků do základního 

kapitálu a rezerv Evropské investiční banky s tím, že k první platbě dojde nejdříve v druhé 

polovině roku 2005. 14 

 

                                                 
14 PEČINKOVÁ, Ivana. Euro versus koruna: rizika a přínosy jednotné evropské měny pro ČR. Brno: Centrum pro 
studium demokracie a kultury, 2008. 215 s. ISBN 978-80-7325-138-3., str. 47 
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2.2 Legislativní úprava zavedení eura 

V této části se seznámím s evropskou legislativní úpravou zavedení eura. Přiblížím 

jak části zakládacích smluv, které se touto oblastí zabývají, tak části sekundárního práva, 

které je dále rozšiřují.  

2.2.1 Primární právo 

O vstupu nového členského státu do EU a následně do eurozóny pojednává Smlouva  

o založení ES především v čl. 121 a 122. Čl. 121 odst. 1 definuje podmínky vstupu čl. státu 

EU do eurozóny, tzv. maastrichtská kritéria. Čl. 122 určuje postup rozhodování o přijetí 

nového čl. státu do eurozóny.  Rozhodnutí o zrušení výjimky ze zavedení jednotné měny 

přijímá Rada EU na návrh Komise po konzultaci s Evropským parlamentem a po projednání 

v Radě EU zasedající ve složení hlav států nebo vlád (tzv. politická dimenze). Toto 

rozhodnutí je založeno na hodnotících zprávách, které vypracovávají nezávisle na sobě 

Komise a ECB. Součástí tohoto rozhodnutí je mimo jiné přesné stanovení termínu vstupu  

čl. státu EU do eurozóny a přepočítací koeficient.  

2.2.2 Sekundární právo 

Sekundární právo upřesňuje podmínky vstupu do eurozóny stanovené v primárním 

právu. Původním dokumentem bylo nařízení č. 974/98 o zavedení eura, které bylo později 

změněno nařízeními č. 2596/2000 a č. 2169/2005. V těchto nařízeních nalezneme jednotlivé 

scénáře přechodu na jednotnou měnu. Nařízení z r. 2000 upravovalo původní nařízení s cílem 

umožnit nahrazení řecké měny eurem. V těchto nařízeních nalezneme také důležité lhůty  

pro přijetí eura. Těmito lhůtami je přechodné období, které může trvat maximálně 3 roky, ale 

čím kratší bude, tím lépe a také že bankovky a mince národní měny ztrácejí postavení 

zákonného platidla nejpozději šest měsíců po skončení přechodného období. U států,  

ve kterých je datum přijetí eura totožné s datem výměny hotového oběživa, sledujeme také 

období postupného zrušení, které trvá nejdéle jeden rok ode dne přijetí eura.  
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2.3 Scénáře zavedení eura 

Pro zavedení eura ČR mohla vybírat z následujících scénářů. Všechny je analyzovala 

v dokumentu „Volba scénáře zavedení eura v ČR“. Dva ze tří zmíněných scénářů byly již 

použity, a proto mohla ČR posuzovat také průběh a náklady přijímání eura podle konkrétních 

zemí a zkušeností.  

2.3.1 Scénář s využitím přechodného období (tzv. madridský scénář) 

Tento scénář byl praktikován hlavně při prvním zavádění eura v r. 1999. Vyznačuje 

se využitím eura nejprve v bezhotovostním styku a až následně po skončení přechodného 

období se začínají používat také eurobankovky a euromince. Výhodou tohoto scénáře je 

dostatečný čas na technické přípravy, jako je ražba mincí, předzásobení bank a podniků  

a příprava právního prostředí. Má však také své nevýhody, protože s sebou přináší další 

náklady způsobené nutnou správou dvou okruhů při vedení účtů ve dvou měnách. V dnešní 

době se již příliš nevyužívá.  

 

Obrázek 2.1: Madridský scénář zavedení eura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_scenar_prijeti.html  

 

2.3.2 Jednorázový přechod na euro (tzv. velký třesk nebo Big Bang) 

Tento scénář je v současné době nejpoužívanější. Vyznačuje se přijetím eura 

v bezhotovostní i hotovostní podobě v jednom okamžiku. Mezi jeho klady patří menší 

nákladovost než u madridského scénáře, koncept je jasnější a průhlednější a vzhledem 

k tomu, že euro již existuje, je považován za nejlépe vyhovující. Nevýhodou je však větší 
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náročnost na připravenost soukromých i veřejných subjektů k přijetí eura. V nařízení  

č. 974/98 a jeho pozdějších změnách není tato forma přímo jmenována, je zde však 

definována možnost zavést bezhotovostní i hotovostní euro ke stejnému datu, tedy 

s přechodným obdobím v délce 0 časových jednotek.  

 

 

Obrázek 2.2: Scénář Big Bang (velký třesk) zavedení eura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_scenar_prijeti.html 

 

Pro tuto formu přijetí eura se rozhodla i Česká republika stejně jako většina nových 

členských států EU. V ČR tuto variantu schválila vláda usnesením č. 1200 ze dne 25. října 

2006. Nad rámec již deklarovaných hlavních výhod tohoto scénáře členové pracovní skupiny 

v ČR argumentačně podpořili vybranou variantu následovně: 

- odpadá riziko nedokonalé koordinace více akcí při postupném zavádění nové měny,  

- odborníci i veřejnost si budou vědomi nezvratnosti procesu i odpovědnosti za jeho 

průběh, nebude vytvářen další čas pro spekulace, 

- v oblasti legislativy existuje nejvyšší míra právní jistoty, 

- při volbě scénáře „velký třesk“ může být celý proces završen v rámci jednoho 

volebního období vlády, která bude rozhodovat jak o scénáři, tak o datu přijetí eura, 

a také schvalovat příslušný národní plán, 

- bezhotovostní i hotovostní platební styk již v euru probíhá, 

- omezení nutnosti „krátkodobých přechodných“ změn programového vybavení, 

- nižší investice do transakčních systémů a informačních technologií,  
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- po provedení nutných příprav mohou bankovní systémy přejít na bezhotovostní euro 

prakticky ze dne na den, 

- účetní snadnost a rychlost, jednoznačnost – úspora nákladů, dtto pro oblast 

informatiky a statistiky.15 

 

I v případě velkého třesku je možné získat více času na zavedení nové měny  

a vykonání potřebných změn. V případě, že by ČR vstoupila do ERM II o několik měsíců 

dříve, než je plánováno, tak po uplynutí 2 let může požádat o zpracování mimořádné 

Konvergenční zprávy, přičemž Rada by již rozhodla o zrušení výjimky a ČR by tím mohla 

získat možnost např. výroby mincí o něco dříve. Více času pro nutné přípravy by získaly  

i ostatní subjekty.  

 

2.3.3 Phasing - Out („období postupného zrušení“) 

Tento scénář je možné použít pouze v kombinaci s velkým třeskem. Vyznačuje se 

současným přechodem na euro jak v hotovostním, tak bezhotovostním styku, avšak národní 

legislativou mohou být stanoveny výjimky pro některé právní nástroje (např. fakturace 

malých podnikatelů, placení daní apod.). Období postupného zrušení může mít délku 

maximálně jednoho roku po zavedení eura.  

 

Obrázek 2.3: Scénář Phasing Out zavedení eura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_scenar_prijeti.html 

                                                 
15 Volba scénáře zavedení eura v České republice  
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2.4 Strategie přijetí eura 

Již podepsáním Smlouvy o přistoupení ČR a dalších zemí k EU se ČR zavázala 

přijmout euro. Tento krok však není jednoduchý a vyžaduje dlouhodobou přípravu, aby země 

z tohoto aktu mohly těžit více výhod, než kolik činí jejich vynaložené náklady. Proto je 

důležité připravit si strategii přijetí eura, podle které se celý proces provede.  

2.4.1 Strategie a vývoj v EU od jejího přijetí 

Česká republika je již od svého vstupu do EU dne 1. května 2004 účastníkem třetí 

fáze hospodářské a měnové unie. Do současnosti má však statut členské země s dočasnou 

výjimkou pro zavedení eura. Ve Strategii přijetí eura z roku 2003 bylo načasování vstupu  

do měnové unie podmíněno rychlostí reálného a nominálního přibližování české ekonomiky 

k ekonomikám zemí eurozóny. Do kurzového mechanismu ERM II chce ČR vstoupit jen  

na nezbytně dlouhou dobu, tedy na 2 roky. Stejný způsob se rozhody použít také Polsko  

a Maďarsko. Do ERM II proto ČR vstoupí až ve chvíli, kdy bude mít přesně stanovený termín 

přijetí eura, které je podmíněno realizací některých reforem pro zajištění udržitelnosti 

získávání výhod ze společné měny. Reformy jsou pro ČR však důležité rovněž z důvodu 

dalšího zdravého rozvoje českého hospodářství. Již od okamžiku rozhodnutí o vstupu  

do ERM II je potřeba zahájit technické přípravy. Tyto přípravy by totiž podle potřebných 

úkolů, které na sebe budou logicky navazovat, měly trvat alespoň 3 roky. Navíc náklady 

spojené se zavedením eura budou hrazeny samotnými soukromými subjekty, a proto je 

potřeba přesně stanovit termín zavedení eura, aby všichni zúčastnění byli schopni efektivně 

rozložit všechny své nutné výdaje.  

 

Již při přijetí eura v roce 1999 bylo očekáváno, že členské země provedou potřebné 

reformy. Mnoho členských zemí však nevyvinulo dostatečné úsilí k jejich realizaci, což 

v kombinaci s nepříznivou fází hospodářského cyklu vedlo ke zpomalení ekonomického růstu 

celé eurozóny. Tímto bylo poukázáno na to, že pro hospodářský úspěch členských států 

eurozóny jsou důležité jejich domácí hospodářské politiky.  

 

Vláda a ČNB se ve Strategii z roku 2003 zavázaly každoročně hodnotit připravenost 

ČR na její přistoupení k eurozóně jak z hlediska současného a očekávaného plnění 

maastrichtských konvergenčních kritérií, tak z hlediska ekonomické sladěnosti ČR 
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s eurozónou. Hodnocení ústilo v doporučení vládě, zda v roce následujícím po vyhodnocení 

iniciovat proceduru směřující ke vstupu koruny do mechanismu ERM II.16 

 

Za pozitivní posun ČR lze považovat stabilizaci inflace na nízké úrovni při nízkých 

úrokových sazbách a silném ekonomickém růstu. Pozitivní je též zvyšující se otevřenost  

a konkurenceschopnost české ekonomiky. Naopak negativní vliv má vývoj veřejných financí 

a do současné doby chybějící reformy, kterými by bylo zajištěno dlouhodobé vyrovnané 

hospodaření veřejného sektoru, zpružnění fungování české ekonomiky a zejména trhu práce. 

Toto všechno se odrazilo v nesplnění původního termínu přijetí eura v letech 2009 – 2010.  

 

V listopadu roku 2005 byla vládou ČR zřízena funkce Národního koordinátora 

zavedení eura v ČR a Národní koordinační skupina pro zavedení eura. Tato skupina 

vypracovala návrh jednorázového zavedení eura, který byl v říjnu 2006 přijat Vládou ČR,  

a Národní plán zavedení eura v ČR schválený Vládou ČR v dubnu 2007.  

2.4.2 Schopnost české ekonomiky fungovat v rámci eurozóny 

Mezi faktory, které podporují zavedení eura, patří vysoká a rostoucí otevřenost české 

ekonomiky spolu s obchodní provázaností s eurozónou. Ta je partnerem pro 60 % českého 

vývozu a 50 % českého dovozu, celá Evropská unie pro více než 85 % českého vývozu  

a 70 % českého dovozu. Česká ekonomika se navíc vyznačuje i vysokým přílivem přímých 

investic z eurozóny. Silné ekonomické propojení české ekonomiky s eurozónou vytváří 

předpoklady pro zvyšování cyklické sladěnosti s touto oblastí.17 Co se týče finančního 

sektoru, tak zatím ČR zaostává v poměru k HDP, ale co se týče struktury, tak jsou oba sektory 

již relativně podobné. Od roku 2003 došlo také k výraznému přiblížení ekonomické úrovně 

ČR k průměru eurozóny. Vyšší míra dosažené reálné konvergence působí na přiblížení 

cenové hladiny, a snižuje tak budoucí tlaky na rovnovážné posilování reálného kurzu, které 

by po přijetí eura vedly k inflačnímu diferenciálu oproti průměru eurozóny a s tím spojeným 

nižším domácím reálným úrokovým sazbám.18 

 

Pokud jde o celkovou ekonomickou aktivitu, můžeme stále pozorovat značnou 

rozdílnost v hospodářském cyklu v ČR a eurozóně, přičemž k významnému sbližování 

nedochází. Ze strukturálního hlediska si česká ekonomika i nadále zachovává oproti průměru 
                                                 
16 Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně ze dne 29. 8. 2007 
17 Tamtéž 
18 Tamtéž 
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eurozóny vysoký podíl průmyslu na HDP, který pomalu stále roste. V oblasti průmyslu však 

můžeme sledovat vysokou cyklickou sladěnost s eurozónou.  

 

2.5 Národní plán zavedení eura v ČR 

Národní plán zavedení eura v ČR je dokument stanovující technické, legislativní  

a organizační kroky, které je potřeba uskutečnit pro bezproblémové a úspěšné zavedení eura  

v ČR. O vyhotovení tohoto dokumentu rozhodla Vláda ČR ve svém usnesení ze dne  

23. listopadu 2005 č. 1510 o institucionálním zajištění zavedení eura v ČR.  Jelikož v prvním 

plánu nemohou být obsaženy všechny případné problémy, které mohou nastat, má být plán 

každoročně aktualizován, v případě potřeby se tak může stát i častěji. Plán obsahuje zásady 

popsané v následující části.  

2.5.1 Základní zásady zavedení eura 

Jednorázové zavedení eura 

Euro bude zavedeno v jeden okamžik v bezhotovostní i hotovostní podobě.  

 

Duální cirkulace 

Krátké období, během kterého bude možno využívat jak eura, tak koruny. Bude 

docházet k postupnému vyměňování národní měny za euro mimo jiné tím, že obchodníci 

budou vydávat již jen eura. V bezhotovostním styku bude možno využívat již jen eura. Toto 

období bude trvat 2 kalendářní týdny.  

 

Zajištění kontinuity právních nástroj ů 

Zavedení eura nezpůsobí změnu či zrušení platnosti smluv a jiných právních 

nástrojů. Částky v těchto dokumentech uvedené v korunách se převedou na eura pomocí 

přepočítacího koeficientu a nedojde ani ke změně úrokových sazeb vztahujících se k těmto 

nástrojům.  

 

Pravidla pro použití přepočítacího koeficientu 

Přepočítací koeficient bude stanoven Radou EU ve zvláštním nařízení a bude 

závazný pro všechny zúčastněné subjekty. Tento koeficient bude obsahovat 6 platných číslic  

a bude vyjadřovat množství korun za jedno euro (tedy 1 euro = XX,XXXX CZK). Přepočítací 

koeficient nebude smět být zaokrouhlován a ani jinak upravován.  
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Pravidla zaokrouhlování a zarovnávání 

Při zaokrouhlování přepočtené částky bude docházet k zaokrouhlení koncové částky  

i u souhrnně účtovaných služeb na nejbližší eurocent. Za tento přepočet nebude smět být 

účtován žádný poplatek. V určitých případech bude stanoveno specifické zaokrouhlování  

a to zejména u daní, poplatků a blokových pokut.  Při přepočtu na eura nesmí dojít 

k poškození občanů.  

 

K zarovnání se přistoupí ve chvíli, kdy použití přepočtené částky není vhodné 

z důvodu nedostatečné transparentnosti či přehlednosti. Principy a podmínky využití 

zarovnání jsou stanoveny obecným zákonem o přijetí eura a jsou jimi: výjimečnost, 

odůvodněnost, posuzování případ od případu, nutnost dodržení zásady právní jistoty  

a dostatečné informování veřejnosti.  

 

Duální označování cen 

Duální označování cen je období, které slouží pro to, aby si občané zvykli  

na oceňování zboží, služeb apod. v nové měně. V této době budou tyto položky označeny jak 

částkou v korunách, tak již i v eurech. Délka tohoto období je doporučená půl roku před 

přijetím eura a rok po jeho přijetí. Toto duální označování bude povinné pouze ve vztahu 

k fyzickým osobám, nikoli pro podnikatele. Ve vztahu k podnikatelům je toto povinné pouze 

po vzájemné dohodě.  

 

2.5.2 Institucionální zabezpečení zavedení eura v ČR 

Dne 23. listopadu 2005 Vláda ČR svým usnesením č. 1510 schválila dokument 

Institucionální zajištění přijetí eura v ČR (příloha č. 1). Tímto usnesením schválila také 

zřízení funkce národního koordinátora zavedení eura a vytvoření Národní koordinační 

skupiny pro zavedení eura v ČR (NKS). Hlavním orgánem pověřeným řízením a koordinací 

všech činností souvisejících se zavedením eura v ČR se stalo Ministerstvo financí ČR. 

 

NKS byla složena kromě národního koordinátora pro zavedení eura, který stojí 

v jejím čele, ze zástupce ČNB jmenovaného guvernérem ČNB a zástupců Ministerstva 

zahraničních věcí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva spravedlnosti ČR, 

Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva informatiky ČR jmenovaných jednotlivými ministry. 

Na začátku roku 2007 byl o jmenování svého zástupce požádán také úřad místopředsedy 



32 
 

vlády pro evropské záležitosti. NKS byla ustanovena dne 20. února 2006. NKS byla po svém 

ustanovení rozdělena do jednotlivých pracovních skupin, které se zabývaly konkrétními 

oblastmi a zpracovávaly odborné posudky pro sestavení Národního plánu pro zavedení eura.  

 

Pracovními skupinami jsou:  

- Pracovní skupina pro legislativu (řízená Ministerstvem spravedlnosti ČR),  

- Pracovní skupina pro finanční sektor (ČNB),  

- Pracovní skupina pro informatiku a statistiku (Ministerstvo informatiky ČR),  

- Pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu (Ministerstvo financí ČR),  

- Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele (Ministerstvo průmyslu 

a obchodu ČR) a  

- Pracovní skupina pro komunikaci (Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s ČNB). 

 

V rámci Ministerstva financí ČR je zřízen Organizační výbor NKS, který se zabývá 

organizačním a administrativním zázemím celého procesu přijetí eura. V r. 2007 byla 

v každém ústředním orgánu vytvořena funkce koordinátora zavedení eura, který komunikuje 

s NKS a jejími pracovními skupinami, koordinuje přípravy na zavedení eura v rámci své 

instituce a shromažďuje náměty a připomínky pro přijetí eura. Tohoto koordinátora si zvolili 

podobně Asociace krajů ČR, Svaz měst a obcí ČR a jednotlivé podniky.  

 

2.5.3 Legislativní potřeby zavedení eura  

Před zavedením eura v ČR je kromě různých technických změn potřeba provést také 

změny legislativní. Prvním krokem bylo vytvoření Národního plánu zavedení eura v ČR, 

který stanovuje úkoly pro jednotlivé pracovní skupiny. Pracovní skupinu pro legislativu čeká 

novelizace veškerých právních předpisů, ve kterých se objevuje pojem česká měna, koruna 

nebo česká koruna či jsou jinak ovlivněny českou měnou. Nově bude vydán Obecný zákon  

o zavedení eura, který stanoví konkrétní termíny potřebných prací a upřesní potřebné kroky 

zavedení eura. Tento zákon bude muset nabýt platnosti ještě přede dnem přijetí eura, nejméně 

18 – 24 měsíců. Účinnosti poté nabude dnem zavedení eura, avšak některé jeho části ještě 

dříve. Na tento zákon bude navazovat metodika duálního označování cen, která přesně 

stanoví, jak má být zboží, služby, ceníky, výpisy z účtů a další dokumenty upraveny, aby 

v nich byly vyjádřeny ceny jak v eurech, tak ještě v období duálního označování i českými 

korunami. Přede dnem zavedení eura bude muset vejít v účinnost také nový zákon o ČNB, 
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který bude upravovat její kompetence vlivem přenesení některých pravomocí na ECB  

či na ESCB. Novely ostatních zákonů budou moci vstoupit v účinnost až dnem přijetí eura. 

Z důvodu, že své právní akty mohou vydávat také územní samosprávné celky, bude muset 

dojít k úpravě rovněž těchto právních předpisů.  

 

Postupné přijímání těchto zákonů a novelizací bude řízeno Harmonogramem 

legislativních prací se zavedením eura. Úpravy veškerých zákonů se budou muset  

při přepočítání na euro řídit principem zaokrouhlování ve prospěch občana, což znamená 

např. u daňových zákonů, že dojde k zaokrouhlování dolů a naopak u přepočítávání platů 

k zaokrouhlování nahoru.  

 

2.6 Harmonogram zavedení eura 

Konkrétní podoba harmonogramu je závislá na stanovení data zavedení eura. Jeho 

předběžná podoba je následující: 

Příprava paragrafovaného znění zákona:  4 měsíce 

Vnitřní připomínkové řízení:    3 týdny (včetně vypořádání připomínek) 

Mezirezortní připomínkové řízení:   2 měsíce (včetně vypořádání připomínek) 

Konzultace ECB:     1 měsíc min. 

Legislativní rada vlády:    2 měsíce 

Projednání a schválení návrhu zákona vládou  

a zpracování vládního návrhu zákona:   1 měsíc 

Projednávání zákona Parlamentem:   7 měsíců 

Prezident, Sbírka zákonů:    1 měsíc  

Nabytí platnosti Obecného zákona:    18 - 24 měsíců před dnem zavedení eura 

Nabytí účinnosti Obecného zákona:    den zavedení eura19 

 

Z těchto dat se dá odvodit, že ideální doba pro tvorbu paragrafového znění zákona je 

36 – 42 měsíců přede dnem zavedení eura. Dřívější příprava by mohla způsobit nepřesnosti  

a neaktuálnosti ve chvíli, kdy bude euro přijato.  

                                                 
19 
http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xbcr/euro/Obecny_zakon_o_zavedeni_eura_v_CR_zakladni_principy_doc.d
oc 
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3. Kvantifikace přínosů a nákladů přijetí eura 

V následující kapitole se pokusím kvantifikovat, zda v české ekonomice převažují 

přínosy nad náklady přijetí eura, či je tomu obráceně. I přesto, že tyto hodnoty jsou jen velice 

těžce vyčíslitelné z důvodu, že na ně nemusí mít vliv pouze to, že začneme používat 

jednotnou měnu, ale také stálé ekonomické procesy.  

3.1 Přínosy přijetí eura 

V této části se zaměřím na přínosy, které přijetí eura přinese podnikatelům  

a občanům ČR. Teoreticky jsem je již zhodnotila v první kapitole této práce a nyní již 

přistoupím ke konkrétním údajům. Nejprve přiblížím teritoriální strukturu zahraničního 

obchodu ČR, z které značná část přínosů vychází. Následně se konkrétně zaměřím  

na transakční náklady, kurzové riziko a cenovou transparentnost.  

 

3.1.1 Teritoriální struktura zahrani čního obchodu ČR 

V případě, kdy chce některá země vstoupit do měnové unie, se dá za velmi vhodnou 

považovat její obchodní propojenost s již členskými zeměmi. Čím více je země s ostatními 

propojená, tím snáze může dojít k jejímu začlenění. Pokud jde o ČR, tak její propojenost 

s členskými státy eurozóny a vůbec celé EU je velmi vysoká. V roce 2008 se EU 27 podílela 

na českém vývozu 85,1 % a na dovozu 67 %.  

 

Při detailnějším pohledu na teritoriální strukturu českého vývozu zjistíme, že vývoz 

v meziročním srovnání vzrostl pouze ve vztahu k 8 zemím EU 27, např. na Slovensko (o 6,3 

%), do Polska (o 8 %), Rumunska (13,4 %) a ze starých čl. zemí EU do Rakouska (o 2,9 %). 

Naopak k poklesu vývozu došlo nejvíce do Španělska, Spojeného království, Belgie, 

Maďarska a Itálie. Do EU 27 došlo k poklesu vývozu oproti předchozímu roku o 0,8 %. 

Vývoz do států mimo EU se nejvíce zvýšil vzhledem k Rusku o 18 % a naopak k největšímu 

snížení došlo do USA o 9,8 %.   

 

Při prostudování českého dovozu zjistíme, že došlo ke zvýšení ze států mimo EU, 

kdežto naopak z EU 27 k jeho snížení. K poklesu se státy EU došlo o 5,2 %. Dovoz vzrostl 

pouze z 6 zemí EU a to např. ze Slovenska, Polska a Rumunska (celkově o 9,3 mld. Kč). 

Naopak největší snížení zaznamenal dovoz z Německa (o 29,5 mld. Kč), Nizozemska (o 19,2 
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mld. Kč), Francie (o 12,4 mld. Kč), Spojeného království (o 7,3 mld. Kč) a Itálie (o 6,2 mld. 

Kč). Největší nárůst dovozu ze států mimo EU byl zaznamenán z Ruska (o 39,8 mld. Kč), 

Číny (o 24,7 mld. Kč) a z Norska (o 5,5 mld. Kč). Naopak největší propad byl zjištěn u USA 

(o 4,2 mld. Kč). I přesto však zůstává největší podíl českého zahraničního obchodu tvořen 

právě obchodem se státy EU.  

 

V celkové bilanci zahraničního obchodu dosáhla ČR kladného salda ve výši 69,4 

mld. Kč, což je o 18,5 mld. méně, než v roce 2007. Přebytek zaznamenala se státy EU 

v celkové hodnotě 491,7 mld. Kč, zatímco se státy mimo EU měla záporné saldo ve výši 

422,3 mld. Kč. Nejvyšší kladné bilance ČR dospěla s Německem, Slovenskem a Spojeným 

královstvím v celkové výši 272,5 mld. Kč. Oproti tomu nejvyšší schodek měla s Čínou, 

Ruskem a Japonskem, kde deficit činil 352,9 mld. Kč. V hodnoceném období od ledna  

do října 2008 byla ČR jednou z 9 zemí EU a jednou ze dvou zemí nových členských států EU 

(společně s Maďarskem), které dosáhly přebytku obchodní bilance. Obchodní bilance celé  

EU 27 skončila schodkem ve výši 123,8 mld. EUR. 20 

 

Obrázek 3.1: Obchodní bilance ČR podle hlavních teritoriálních uskupení v letech 2007 a 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cvzo020509analyza09.doc 

                                                 
20 http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/cvzo020509analyza09.doc 
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3.1.2 Transakční náklady 

Pod transakčními náklady si můžeme představit poplatky, které občané či podniky 

platí za směnu jedné měny za druhou, také za platby prováděné na účtech v eurech  

či poplatky, které jsou placeny za vedení eurových účtů v bankách.  

 

Jelikož EU tvoří pro ČR největší podíl oblastí, do kterých vyváží, a tedy přijímá 

platby v eurech a naopak z ní také více jak polovinu zboží a služeb dováží, čímž provádí 

platby v eurech, jsou transakční náklady za euro velice významnou nákladovou složkou, která 

bude po vstupu do eurozóny odstraněna. Podle odhadů ČNB při prostudování bankovních 

výnosů z měnových transakcí jsou transakční náklady v ČR předpokládány ve výši cca 0,5 % 

HDP.21 Při přepočtu tedy zjistíme, že by došlo k úsporám nákladů za r. 2007 cca 17,651 mld. 

Kč.  

 

Při srovnání podílu zahraničního obchodu s EU na celkovém zahraničním obchodu 

ČR zjistíme, že v letech 2001 – 2007 došlo k nepříliš velkým procentním změnám. Proto 

můžeme předpokládat, že také transakční náklady za euro byly v jednotlivých letech přibližně 

stejné, tedy již zmíněných 0,5 % HDP. Z tohoto důvodu nyní zkusme vytvořit časovou řadu, 

ve které porovnáme velikost úspor na transakčních nákladech, kdyby již bylo v ČR zavedeno 

euro, viz tabulka 3.1 a obrázek 3.2.  

 

                                                 
21 http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Vintrova_Ruzena__VSEM_pdf.pdf, snímek 22 



37 
 

Transakční náklady

17,651

14,074

16,07814,9195

12,8855

12,322
11,761

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

roky

m
ld
. 
K
č

Tabulka 3.1: Srovnání výše transakčních nákladů v letech 2001 – 2007 

 

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
 

Výše HDP 2 352,2 2 464,4 2 577,1 2 814,8 2 983,9 3 215,6 3 530,2 
 

Zahrani ční 

obchod 

(%) 

80,29 78,90 79,35 79,64 78,59 78,23 78,17 

 

Transak ční 

náklady v 

mld. K č 

11,761 12,322 12,8855 14,074 14,9195 16,078 17,651 

 

 

Poznámky: 

      

Výše HDP je uváděna v mld. Kč v běžných cenách 

Zahraniční obchod udává podíl zahraničního obchodu s EU na celkovém zahraničním 

obchodu ČR 

Zdroje dat: 

Ročenka zahraničního obchodu ČR – 2007 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr:_makroekonomicke_udaje/$File/HLMAKRO.xls 

 

Obrázek 3. 2: Výše transakčních nákladů v letech 2001 - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Ročenka zahraničního obchodu ČR – 2007 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/cr:_makroekonomicke_udaje/$File/HLMAKRO.xls 

(vlastní úprava) 
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V případě, kdy budeme počítat, že se podíl transakčních nákladů na HDP nezměnil, 

zjistíme, že i přes mírně klesající podíl obchodu se zeměmi EU na celkovém zahraničním 

obchodu ČR dochází ke stále zvyšující se hodnotě transakčních nákladů v jednotlivých letech.  

3.1.3 Kurzové riziko 

Se zahraničním obchodem samozřejmě souvisí také kurzové riziko, které představuje 

nebezpečí pro podnikatele, investory a částečně také pro zaměstnance žijící na území ČR 

zaměstnaných v jiném členském státě, kde pobírají mzdu v eurech a naopak žijících v cizině, 

ale pobírajících mzdu v českých korunách. Nejzávažnějším problémem je zejména časté 

kolísání měnového kurzu. V důsledku této změny může dojít ke ztrátám způsobeným 

zhodnocením kurzu pro vývozce a investory v zahraničí či znehodnocením kurzu pro dovozce 

a zahraniční investory u nás. Toto riziko je zapříčiněno uzavíráním smluv v jiný okamžik než 

v době plnění. V neposlední řadě mají časté změny kurzu velký význam na tvorbu devizových 

rezerv, které činí 83 % aktiv v bilanci ČNB. Z toho 32,9 % tvoří eura. Stejný problém však 

nastává při čerpání prostředků z fondů EU, kde je částka pro každý stát stanovena v eurech  

a pro cílovou zemi je tedy ovlivňována měnovým kurzem.  

 

Kurzové riziko neboli tzv. „eurový deštník“ je důležité spíše pro země, které mají 

vysoké deficity zahraničního obchodu a běžného účtu platební bilance. Běžný účet platební 

bilance ČR se sice pohybuje již mnoho let (od r. 1994) v záporných číslech, avšak platební 

bilance je od r. 2005 kladná, a proto nedochází k tak velkému kurzovému riziku.  

 

Obrázek 3. 3: Devizové rezervy ČR v eurech v letech 1999 – 2008 

 
Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/devizove_rezervy/drs_rada.htm 

(vlastní zpracování) 
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Při sledování vývoje rezerv ČR v eurech v daném období podle obrázku 3.3 zjistíme, 

že do konce r. 2002 docházelo k jejich setrvalému nárůstu, avšak od té doby dochází průběžně 

k jejich poklesu, nárůstu nebo jak je vidět v letech 2006 až do poloviny r. 2008 téměř stabilní 

výši.  

 

Obrázek 3. 4: Devizové rezervy ČR v Kč v letech 1999 – 2008 

 
Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/devizove_rezervy/drs_rada.htm 

(vlastní zpracování) 

 

I v tomto grafu (obrázek 3.4) můžeme sledovat podobný vývoj v letech 1999 – 2002 

jako v předchozím případě, tedy setrvalý nárůst rezerv. V dalších letech již je však trend 

odlišný. V případě korunových rezerv je stav mnohem rozkolísanější než u eurových rezerv. 

Nemůžeme proto přesně stanovit, jaká bude výše úspor po přijetí eura v této oblasti. Záleží 

opravdu na konkrétním roce a dané výši rezerv v tomto období.  

 

3.1.4 Cenová transparentnost 

Cenová transparentnost může mít vliv spíše pouze v příhraničních oblastech, kde je 

možné, aby docházelo ke srovnání cen se sousedními státy, které již používají euro a k jejich 

následnému přibližování. Ve vzdálenějších oblastech toto příliš významné nebude, protože 

možnost nákupu např. základních potravin a jiných věcí denní spotřeby není moc 

realizovatelná ve vzdálených oblastech z důvodu nárůstu nákladů cenou dopravy.  
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Výhodu cenové transparentnosti můžeme spatřovat tedy pouze v tom, že 

v příhraničních oblastech mohou z důvodu stále nižších cenových sazeb v ČR ve srovnání se 

státy EU (pro ČR zejména Německem a Rakouskem) obchodníci zaznamenat nárůst svých 

příjmů. Tato výhoda může být ale také snížena tím, že by mohlo dojít k rychlejšímu nárůstu 

cen v těchto oblastech, než v ostatních částech ČR, z důvodu zvýšené poptávky.  

 

3.2 Náklady přijetí eura 

Náklady přijetí eura budou nejvíce viditelné právě v okamžiku, kdy bude euro 

přijato. Z nejznatelnějších nákladů to bude asi stažení staré měny z oběhu a její likvidace  

a tvorba nové měny a její předání do oběhu. Dále to bude také převedení technických zařízení 

na eura apod. 

 

3.2.1 Bankovky a mince 

K 31. prosinci 2007 bylo v ČR (v hodnotovém vyjádření) v oběhu 353,7 mld. Kč. 

Oproti r. 2006 to byl nárůst o 32,2 mld. Kč, což činí 10 %. Došlo tedy ke zpomalení nárůstu 

objemu peněžních prostředků v oběhu, ale i tak je to stále více než dlouhodobý průměr, který 

činí 9,4 %. Množství bankovek se zvýšilo o 8,2 % (25,7 mil. kusů) a množství mincí o 6,3 %  

(98,5 mil. kusů). Celkový počet tedy činil 340,7 mil. kusů bankovek a 2 686,3 mil. kusů mincí 

v oběhu.  
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Obrázek 3. 5: Vývoj výše oběživa od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/downloa

d/vyrocni_zprava_2007.pdf 

Podle obrázku 3.5 tedy můžeme říci, že každým rokem přibývá množství bankovek  

a mincí v oběhu a tím tedy i náklady potřebné na jejich stažení a likvidaci.  

 

Konkrétní čísla nákladů na stažení české měny z oběhu, tisk a ražbu nových 

bankovek a mincí či zaškolení pracovníků na rozpoznávání padělků a ani výše nákladů 

potřebných pro kontakt s občany zatím bohužel ČNB podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím (poslední novela 274/2008 Sb.,) neposkytuje, protože 

podle § 2 odst. 4 se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí 

rozhodnutí a vytváření nových informací.  
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Obrázek 3. 6: Struktura oběživa v Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: 

http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/o_cnb/hospodareni/vyrocni_zpravy/downloa

d/vyrocni_zprava_2007.pdf 

 

3.3 Reálná konvergence ČR k eurozóně 

Reálná konvergence ČR k eurozóně může být jak přínosem, tak i nákladem přijetí 

eura. Záleží, jakého stupně sladěnosti země v době svého přístupu dosáhla. Jak je na tom tedy 

ČR?  

3.3.1 Reálná konvergence 

Značný problém v reálné konvergenci ČR k eurozóně představuje zejména HDP. 

Zde reálné konvergence není dosaženo v podstatě vůbec. Spíše naopak v mnoha případech 

dochází k opačnému vývoji než k postupnému sjednocování, jak můžeme vidět na obrázku 

3.7. Významný vliv má také rozdílnost struktury tvorby HDP, kdy ČR má vyšší podíl 

průmyslu a nižší podíl některých služeb na HDP. 22 

 
 

 

                                                 
22http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Vyhodnoceni_Maastricht_2007_akt21032008_pdf.pdf 
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Obrázek 3. 7: Vývoj HDP v EA a v ČR 1997 - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Eurostat, výpočet ČNB 

 

Poznámka:  

V dnešní době sice EA (European area) již zahrnuje 16 států, avšak náš graf končí na konci 

roku 2007, kdy měla teprve 13 členů.   

 

Existují ovšem také oblasti, kde již k jisté konvergenci došlo. Těmi jsou nominální 

úrokové sazby, které už od r. 2002 mají nulový nebo záporný rozdíl. Dále je to také 

obchodní a vlastnická provázanost, kde díky vysokému podílu obchodu se zeměmi EU  

na celkovém zahraničním obchodu ČR došlo ke zvýšení konvergence. Dochází i mimo jiné 

k růstu vlastnické provázanosti a přílivu přímých zahraničních investic do české ekonomiky.  

A v neposlední řadě ke zvyšování reálné konvergence přispívá taktéž finanční sektor a v jeho 

rámci bankovní sektor. K přibližování pomalu napomáhá zvyšování úvěrových emisí. Toto 

s sebou samozřejmě může nést riziko v nemožnosti splácení domácnostmi či firmami, avšak 

při důsledném prověřování žadatelů může být i toto riziko značně eliminováno.   

 

3.3.2 Přizpůsobovací mechanismy 

Z důvodu zrušení možnosti ovlivňování ekonomiky monetární politikou, je nutné 

přijetí dalších opatření, které pomohou zvládnout situaci v případě, že by došlo k nějakým 

asymetrickým šokům.  

 

V oblasti veřejných financí se jedná převážně o jejich deficit. Ten by se měl 

v dlouhém období pohybovat kolem 1 % HDP. To tedy znamená, že v době růstu by mělo 

docházet k vyrovnanému nebo i mírnému přebytku, aby bylo čím krýt schodky v době recese 
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a mohlo docházet ke snižování státního dluhu. V ČR bohužel prozatím dochází k navyšování 

schodku i v době růstu. Proto je potřeba provést zejména zdravotní a důchodovou reformu 

z důvodu stárnutí populace v ČR.  

 

Další důležitou možností, jak regulovat asymetrické šoky je pružnost mezd a cen. 

Pružnost mezd i cen je v ČR velice nízká a to především směrem dolů. Nepříliš silný vliv  

na stanovování výše mezd má podle posledních studií také kolektivní vyjednávání. Tím tedy 

zatím ČR přichází o další jednu z podstatných možností, jak reagovat na případné asymetrické 

šoky.  

 

Ani co se týká trhu práce, na tom není ČR nejlépe a nenapomáhá mu ani legislativní 

podpora. Značné problémy se týkají především lidí s nízkou kvalifikací či vyšším nebo příliš 

nízkým věkem. Podstatné potíže způsobuje dlouhodobá a strukturální nezaměstnanost, která 

je ještě regionálně velmi rozdílná. Příčinou může být mimo jiné nízká regionální, profesní  

a odvětvová mobilita pracovních sil a tím vznikající nesoulad mezi nabídkou práce  

a poptávkou po práci. Toto je podpořeno také nepříliš dobře fungujícím trhem s byty. A navíc 

podle tradiční povahy Čechů, kteří jsou značně vázáni na své obydlí, není ani předpoklad, že 

by docházelo k jejich odchodu za prací do zahraničí po úplném uvolnění pohybu pracovních 

sil od r. 2011. Dalším problémem mohou proto být další noví přistěhovalci.  

 

Ale abychom nepoukazovali pouze na špatné věci, tak i na českém trhu práce 

dochází k postupnému i když pomalému zlepšování. Již došlo k poklesu celkového zdanění 

zejména u nízkopříjmových skupin. Dále také už nedochází k tak rychlému nárůstu minimální 

mzdy, což umožňuje vytvářet nová pracovní místa, i když ne vždy příliš dobře ohodnocená.  

 

A pozitivní vliv může mít také stabilita a výkonnost bankovního sektoru. V poslední 

době došlo v ČR k poklesu podílu ohrožených úvěrů na úroveň jen o málo vyšší než 

v ostatních státech eurozóny. Bankovní sektor v ČR je vysoce ziskový, což zvyšuje jeho 

odolnost proti vnějším šokům.  
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3.4 Stav příprav zavedení eura v ČR 

V této práci jsem se zabývala různými oblastmi připravenosti ČR na vstup  

do eurozóny. Byly jimi otevřenost ČR, mobilita pracovní síly, flexibilita mezd, cen a trhu 

práce, mobilita kapitálu, atd. Porovnávala jsem také pohyb HDP na obyvatele v EA a ČR. 

Závěrem bych tedy chtěla shrnout, které oblasti můžeme považovat za kladné pro ČR a které 

za nevýhodné, jinými slovy řečeno, v kterých oblastech je již ČR připravena a v kterých ještě 

není.  

 

Klady ČR 

- vysoká míra otevřenosti české ekonomiky, 

- velká obchodní i vlastnická provázanost s eurozónou i s EU, 

- příliv přímých zahraničních investic (FDI) z EU, 

- dosažení konvergence v míře inflace, 

- dosažení konvergence v nominálních úrokových sazbách, 

- dlouhodobá stabilizace veřejných rozpočtů (zatím není zcela splněno). 

 

Nevýhody ČR 

- úroveň HDP na obyvatele, 

- cenová hladina, 

- trh práce, 

- regionální mobilita (trh s byty, deregulace, dopravní infrastruktura), 

- mezinárodní mobilita (jazykové bariéry, omezení pracovat v rámci zemí EU), 

- sladěnost ekonomického cyklu.23 

                                                 
23 
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/konference_projevy/vystoupeni_projevy/
download/Rezabek_2008_12_SdruzeniRMSK.pdf, snímek 37 
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Závěr 

K přijetí eura jako národní měny se ČR zavázala již svým podpisem Smlouvy  

o přistoupení v r. 1996. Od svého vstupu do EU v r. 2004 se účastní třetí fáze vstupu  

do EMU, i když do současné doby zatím využívá statutu členské země s dočasnou výjimkou 

pro zavedení eura. Tato výjimka jí může být zrušena pouze Radou EU na návrh Komise. ČR 

v současné době není ani členem ERM II, jelikož se rozhodla do něj vstoupit pouze  

na nejkratší nutnou dobu, tedy na 2 roky před vstupem do EMU.  

 

Cílem této bakalářské práce bylo analyzovat přínosy a náklady přijetí eura pro ČR, 

kvantifikovat je a rozhodnout, zda je v tomto ohledu ČR připravena na vstup do EMU. 

Postupným studováním a snahou získat informace jsem zjistila, že k mnoha informacím není 

přístup nebo ještě nebyly kompetentními orgány vůbec zpracovány. Ke konkrétním odhadům 

jsem došla jen u některých položek, spíše tedy u příjmových. U nákladových položek jsem 

konkrétní vyčíslení nezjistila, a proto není ani možné je zatím porovnávat.  

 

Proto se pokusím dojít k závěru alespoň z pohledu reálné konvergence. Značnou 

výhodou ČR jistě je její vysoká obchodní propojenost s členskými státy EMU. Tato 

provázanost je jak v oblasti obchodu, tedy vývozu a dovozu, tak i v oblasti přímých 

zahraničních investic. Pozitivní je také připodobnění struktury finančního sektoru, hlavně tedy 

bankovního sektoru. Jinak v oblasti reálné konvergence k připravenosti ČR zatím příliš 

nedošlo. Velkým problémem může být nesladěnost vývoje HDP, kdy jeho cykly jsou značně 

rozdílné, mnohdy i opačné, místo aby se sjednocovaly. Potíže mohou způsobit také zatím 

nerealizované reformy, které měly přispět k podpoře stabilizace veřejných rozpočtů. 

Případným způsobem ovlivňování asymetrických šoků po ztrátě monetární politiky mohou 

být pružné ceny a mzdy či mobilita pracovníků, která souvisí také s fungujícím trhem s byty. 

Bohužel musím konstatovat, že ani v této oblasti ČR zatím není příliš dobře připravena, i 

když k mírnému pokroku došlo.  

 

Závěrem bych tedy řekla, že ČR v současné době ještě není dostatečně připravena 

k přijetí společné měny tak, aby mohla získávat veškeré přínosy, které jí tento krok nabízí.   

Je potřeba ještě udělat mnoho práce, než bude moci dojít k hladkému procesu přijetí s co 

nejnižšími náklady. 
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RESUMÉ 
 

V první kapitole této bakalářské práce jsem se zaměřila na základní pojmy 

související s Evropskou měnovou unií, na možnosti ovlivňování ekonomiky po ztrátě vlastní 

monetární politiky a také jsem obecně definovala pravděpodobné přínosy a náklady přijetí 

eura. Pro dobrou orientaci jsem rovněž shrnula historický vývoj vzniku Evropské měnové 

unie a rozepsala informace o důležitých dokumentech, které tento proces provázely.  

V druhé kapitole jsem se soustředila již konkrétně na ČR, na její vstup do EU a na 

přechodná období, která se jí podařila při tomto kroku vyjednat. Seznámila jsem se také 

s evropskou legislativou, která souvisí s přijetím eura. Rozebrala jsem možné scénáře 

zavedení eura, strategii jeho přijetí a dokumenty, které jsou k tomuto kroku již v ČR 

připraveny.  

Ve třetí kapitole jsem se pokusila kvantifikovat přínosy a náklady přijetí eura pro 

ČR. Soustředila jsem se mimo jiné i na reálná konvergenční kritéria, podle kterých jsem 

závěrem zhodnotila připravenost ČR na přijetí eura.  

 

 

SUMMARY 

In the first part of this bachelor thesis I focused on the primary terms associated with 

European monetary union, on the possibilities influence economy after missing own monetary 

policy and I generally defined likely benefits and costs of euro adoption too. For good 

indication, I also summarized the historical development of emergence of the European 

monetary union and I put information about important documents that accompanied this 

process.  

In the second part I have concentrated specifically on the Czech Republic yet, on its 

entry to the EU and on the transitional periods which were negotiated by Czech Republic. I 

met with the European legislation related to the adopted of euro. I analyzed possible scenarios 

for the introduction of the euro, strategy of its adopted and documents which are preparing for 

this step in the Czech Republic.  

In the third part I tried quantify benefits and costs of adopted euro for the Czech 

Republic. I concentrated also to the real convergence criteria by which I finally assessed 

readiness Czech Republic to adopt the euro.  

 


