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Anotace 
 
 V této práci jsou zpracovány a vyhodnocovány možnosti přijetí jednotné evropské 

měny v České republice. V první části je zmíněno něco málo o historii evropské měnové 

unie. Následně jsou zde popsány podmínky přijetí České republiky do eurozóny, které jsou 

striktně stanovené tzv. Maastrichtskými konvergenčními kritérii. V další části je pak 

vyhodnoceno současné plnění těchto kriterií ze strany České republiky a dále posouzena 

možnost vstupu České republiky do eurozóny. V závěru této práce jsou pak zároveň 

vyhodnoceny možné pozitivní i negativní dopady přijetí eura na ekonomiku České 

republiky. 
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Summary 
 
 In this work are presented and evaluated the possibility of adopting the single 

European currency in the Czech Republic. In the first part, mentioned a little about the 

history of European monetary union. Following are described the conditions of adoption of 

the Czech Republic to the Eurozone, which are strictly laid down the so-called Maastricht 

convergence criteria. In the next section is then evaluated the performance of these criteria 

of the Czech Republic as well as evaluating the possibility of the Czech Republic into the 

Eurozone. At the end of this work are also evaluated possible positive and negative 

impacts of the adoption of the euro on the economy, the Czech Republic. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

České zkratky 

 

CPI  index spotřebitelských cen 
ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 
DPH  Daň z přidané hodnoty 

EK  Evropská komise 
EMI  Evropský měnový institut 

EMS  Evropské měnové společenství 
EMU  Evropská měnová unie 

ES  Evropské společenství 
EU  Evropská unie 

HDP  Hrubý domácí produkt 
HMU  Hospodářská a měnová unie 

HICP  harmonizovaný index spotřebních cen 

 

Cizojazyčné zkratky 

 

ECB  European central bank 
(Evropská centrální banka) 

ECU  European currency Unit 
  (Evropská měnová jednotka) 
ERM  European Exchange Rate Mechanism 

(Evropský mechanismus směnných kurzů) 

ERM II European Exchange Rate Mechanism II   

(Evropský mechanismus směnných kurzů II) 

ESCB  European system central bank 
(Evropský systém centrálních bank) 



Zdeněk Křivka: Možnosti přijetí jednotné evropské měny v ČR 

2009                                                                                                                               1 

0 Úvod 
 

V současné době se stále více hovoří o možném přijetí společné evropské měny Euro i 

u nás v České republice. Především po letošním vstupu Slovenska do tzv. eurozóny se 

občané České republiky začínají intenzivněji zajímat, kdy i my budeme naše slovenské 

sousedy následovat. Vzhledem k tomu, že tuto společnou měnu začaly jako první používat 

ekonomicky nejsilnější státy Evropy, jako např. Rakousko, Německo, Francie či Belgie, 

vzbuzuje tato měna v mnoha občanech České republiky dojem, že každá země, která 

přijme tuto měnu za svou vlastní, bude rázem na úrovni zmíněných zemí či dokonce, že se 

snad k těmto zemím přiblížíme co do výše našich platů či cen zboží a služeb. Možná odtud 

pramení ten stále vyšší zájem některých občanů naší země o co nejrychlejší vstup do 

eurozóny. 

Je sice zřejmé, že přijetí společné evropské měny u nás bude mít zcela jistě řadu 

přínosů, ale stejně tak je nutné si uvědomit, že sebou přinese i některá negativa. A jelikož i 

mě osobně, coby běžného občana naší země, velice zajímá jaké výhody a naopak 

nevýhody sebou přechod na společnou evropskou měnu v České republice přinese a jak je 

obyčejný občan České republiky pocítí, rozhodl jsem se právě pro toto téma. 

Je však nutno říci, že kromě dopadů přechodu na společnou evropskou měnu na 

ekonomiku a suverenitu našeho státu, je zapotřebí se v prvé řadě zabývat tím, jaké má 

Česká republika vůbec šance vstoupit do eurozóny a tedy euro přijmout za svou vlastní 

měnu. Odpověď na tuto otázku není vůbec jednoduchá, protože podmínek pro vstup do 

eurozóny je mnoho a bez jejich striktního splnění nelze o zavedení eura v naší zemi vůbec 

uvažovat. Nehledě na to, že mnoho dalších podmínek musí Česká republika plnit i po 

samotném vstupu do eurozóny. O jaké podmínky se vlastně jedná ? Jak je na tom Česká 

republika s jejich plněním ? Jaké jsou prognózy jejich plnění do budoucna ? A kdy tedy 

vlastně můžeme přechod na euro očekávat ? Odpovědi právě na tyto otázky by měly být 

cílem mé práce. 

Tato práce by měla čerpat z mnoha zdrojů, přičemž o tyto zdroje není v dnešní době 

vůbec nouze. Prostřednictvím Interneru je možné se dostat ke všem možným vládním 

dokumentům týkajícím se právě vstupu do eurozóny, k analýzám České národní banky, ke 

statistikám Českého statistického úřadu či k mnoha odborným článkům tomuto tématu se 



Zdeněk Křivka: Možnosti přijetí jednotné evropské měny v ČR 

2009                                                                                                                               2 

věnujícím. Při pročítání zmíněných dokumentů člověk však zjišťuje, že informací je sice 

mnoho, ale jejich obsah je natolik odborný a obyčejnému člověku nic neříkající, že si 

nakonec člověk stejně není schopen udělat vlastní úsudek, zda do eurozóny vstoupit či 

nikoliv, zda s tímto pospíchat nebo raději vyčkat apod. A právě proto jsem se rozhodl tuto 

práci pojmout trochu obecněji, lidštěji, aby byla srozumitelná ne jenom ekonomovi, ale i 

běžnému občanovi této země, který se o předmětné otázky také zajímá a měl by se zajímat. 

Výhodou při hledání zdrojů pro tuto práci bylo, že je možno sledovat konkrétní vývoj 

mnoha zemí, které vstoupily do eurozóny mnohem dříve a právě dopad tohoto vstupu na 

ekonomiku těchto zemí je tedy již dostatečně zmapován. Problematiku plnění podmínek 

pro přijetí do eurozóny, stejně tak jako první dopady na ekonomiku země bezprostředně po 

přechodu na společnou evropskou měnu, je pak možno sledovat u čerstvého člena 

eurozóny a našeho souseda - Slovenska. 

Cílem této bakalářské práce proto bude seznámení čtenáře se základními informacemi 

o Evropské měnové unii, s podmínkami vstupu do této unie a především se současným 

stavem plnění těchto podmínek ze strany naší země, přičemž čtenáře zároveň seznámím 

s přípravami České republiky na přechod na společnou měnu a s předpokládanými dopady 

tohoto přechodu na naši ekonomiku. 
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0 Evropská měnová unie 
 

0.0 Funkce evropské měnové unie. 

 

Evropská měnová unie (EMU) je forma mezinárodní ekonomické integrace v rámci 

Evropské unie usilující o společný a jednotný trh s volným pohybem zboží, služeb, 

kapitálu a pracovních sil. Státy, které se rozhodly vstoupit do této unie, musí za tímto 

účelem přejít na společnou evropskou měnu, kterou je právě euro. V současné době je 

počet států, které vstoupily k dnešnímu dni do tzv. eurozóny, tedy do zóny s jednotným 

trhem a jednotnou měnou, celkem 16. 

 

Jednotlivá data vstupu členských zemí EMU: 
 
Země:  datum vstupu: 
 
Belgie  1.1.1999 
Finsko  1.1.1999 
Francie  1.1.1999 
Irsko  1.1.1999 
Itálie  1.1.1999 
Lucembursko 1.1.1999 
Německo  1.1.1999 
Nizozemsko 1.1.1999 
Portugalsko 1.1.1999 
Rakousko  1.1.1999 
Španělsko 1.1.1999 
Řecko  1.1.2001 
Slovinsko  1.1.2007 
Kypr  1.1.2008 
Malta  1.1.2008 
Slovensko 1.1.2009 
 
 
Měnová politika eurozóny je prováděna Evropskou centrální bankou (ECB), která 

sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. V souvislosti s tím je nutno uvést, že tato centrální 

banka tedy přebírá úkoly národních centrálních bank jednotlivých členských států (u nás 

České národní banky), mezi které patří mimo jiné : provádění měnové politiky, obchod 

s devizami, správa měnových rezerv členských států eurozóny, schvalování vydávání 

papírových eurobankovek či dohled nad peněžními ústavy. Je tedy zřejmé, že členské státy 
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tak ztrácejí určitou ekonomicko-politickou suverenitu, jelikož např. nemohou již sami 

reagovat na vnější ekonomické vlivy změnami své měny a nemohou ovlivňovat 

konkurenceschopnost ekonomicky slabší země. Měnová politika Evropské centrální banky 

je určována s ohledem na ekonomický vývoj celé eurozóny jako celku. 

 

0.0 Historie a vývoj evropské měnové unie. 
 

Proces prohlubování hospodářské spolupráce v západní Evropě začal po druhé světové 

válce. Oblastí nejintenzivnější hospodářské spolupráce se stalo Evropské hospodářské 

společenství, pro které je dnes běžně používán název Evropská unie (EU). Na počátku 

devadesátých let byl v tomto integračním celku završen proces vytváření jednotného trhu, 

pro který je charakteristický volný pohyb zboží, služeb, pracovních sil, kapitálu a princip 

svobodného podnikání. K integraci jednotného trhu však chyběl důležitý jednotící prvek - 

společná měna. Existence různých národních měn vytvářela rizika při vzájemném obchodu 

a dodatečné náklady související se směnou národních měn.  

 

Jakýmsi předstupněm Evropské měnové unie byl Evropský měnový systém (ERM), 

který zavedl navázání evropských měn na Evropskou měnovou jednotku (ECU), což byla 

tzv. košová měnová jednotka zemí Evropského společenství, která sloužila k zúčtování 

mezinárodních operací. Vznik ECU je datován ke dni 13. března 1979. Tato měnová 

jednotka byla využívána až do zavedení eura, tedy do 1. ledna 1999. 

Samotná Evropská měnová unie vznikla na základě tzv. Delorsovy zprávy [1], která 

popisovala založení Evropské měnové unie ve třech stádiích. Tuto zprávu z dubna roku 

1989 vytvořila skupina expertů vedená předsedou komise Evropského společenství 

Jacquesem Delorsem, přičemž zpráva pojednávala o nezbytných podmínkách vybudování 

Hospodářské a měnové unie států Evropského společenství. 

Politický směr k vybudování Hospodářské a měnové unie (HMU) potvrdilo nejvyšší 

zasedání Evropské rady v Maastrichtu v prosinci 1991. Tam byl také v únoru 1992 

podepsán komplex smluv, které novelizovaly a doplňovaly zakládající akty Společenství, 

který nese název Smlouva o Evropské unii [2], běžně označovaná jako Maastrichtská 

smlouva.  
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3 stádia založení Evropské měnové unie : 

 

1. stádium (1.7.1990 až 31.12.1993)  

- dne 1.7.1990 byly v Evropské unii plně liberalizovány kapitálové transakce 

- byla vypracována Maastrichtská smlouva, která jasně stanovila tzv. 

Maastrichtská konvergenční kritéria, tedy kritéria pro vstup do EMU 

 

2. stádium (1.1.1994 až 31.12.1998)  

- dne 1.1.1994 byl vytvořen Evropský měnový institut (EMI), který měl posilovat 

spolupráci meze jednotlivými členskými státy Evropské unie 

- 16.12.1995 byly doladěny podrobnosti týkající se budoucí společné měny, 

mimo jiné třeba její současný název „Euro“ 

- 16.7.1997 až 17.7.1997 rozhodla Evropská rada na zasedání v Amsterdamu o 

vytvoření tzv. Paktu stability a růstu, který měl zabezpečit rozpočtovou 

disciplínu členských zemí po přijetí eura. Při tomto zasedání byl dále vytvořen 

nový Evropský měnový systém (ERM II), který zavedl k 1.1.1999 navázání měn 

na novou společnou měnu euro, oproti předchozímu Evropskému měnovému 

systému (ERM), který byl vázán na ECU. 

- 3.5.1998 bylo určeno 11 členských zemí Evropské unie, které splňovaly 

potřebná kritéria a mohly tak k datu 1.1.1999 vstoupit do třetího stádia vytváření 

Evropské měnové unie. Jednalo se o Německo, Rakousko, Francii, Belgii, 

Finsko, Irsko, Itálii, Lucembursko, Nizozemí, Portugalsko a Španělsko. 

- 1.7.1998 byla založena Evropská centrální banka 

- 31.12.1998 byly zavedeny fixní poměry mezi jednotlivými měnami všech 

jedenácti zemí, které vstupovaly do třetího stádia tohoto procesu 

 

3. stádium (1.1.1999)  

- 1.1.1999 svou funkci začala plnit Evropská centrální banka, která tímto začala 

provádět společnou měnovou politiku 

- 1.1.2002 byly dány do oběhu bankovky a mince společné měny Euro 
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Následně mezi členy Evropské měnové unie vstoupily též Řecko, Slovinsko, Kypr, 

Malta a naposledy dne 1.1.2009 též sousední Slovensko. V současné době je tedy 

v eurozóně již celkem 16 zemí Evropské unie. 

 

0.0 Vztah České republiky k Evropské měnové unii. 
 

Česká republika se stala členem Evropské unie dnem 1. května 2004. Již tímto 

vstupem do Evropské unie se zároveň zavázala k budoucímu přijetí společné evropské 

měny a k povinnosti činit kroky k tomu, aby byla na přistoupení do eurozóny co nejdříve 

připravena, avšak konkrétní termín, ke kterému se Česká republika rozhodne vstoupit do 

eurozóny a přijmout tak společnou evropskou měnu za svou vlastní, není striktně stanoven 

a tento si určí sama vláda naší země. Tento termín by měl být stanoven tak, aby v dané 

době byly řádně plněny Maastrichtská konvergenční kritéria, což souvisí s ekonomickou i 

politickou situací naší země. Těmito kritérii a jejich plněním se pak budu zabývat v dalších 

částech této práce. 
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0 Příprava ČR na přijetí Eura 
 

Česká republika v souvislosti s přípravou na vstup do Evropské měnové unie 

vypracovala tzv. Národní plán zavedení eura v České republice [3], který stanoví 

především technické řešení a organizační a právní náležitosti tohoto plánovaného 

přechodu. Tímto plánem jsou stanoveny některé základní principy, a to především : princip 

právní jistoty, princip ochrany spotřebitelů a princip minimalizace nákladů se zavedením 

eura spojených. 

 

Princip právní jistoty 

Princip právní jistoty stanoví, aby všechny uzavřené smlouvy (hypoteční, pojistné, 

nájemní a další), které obsahují údaje v českých korunách, zůstaly po zavedení eura nadále 

platné. 

 

Princip ochrany spotřebitele 

Princip ochrany spotřebitele upravuje zásady zavedení eura tak, aby nebylo možné 

zneužití tohoto přechodu k neodůvodněnému zvyšování cen. K tomuto účelu bude využito 

tzv. duální označování cen zboží a služeb tak, že tyto budou uváděny vždy jak v nové 

měně - v euru, tak i v původní domácí měně  - v korunách, a to v přepočtu dle oznámeného 

oficiálního přepočítávacího koeficientu. 

 

Princip minimalizace nákladů 

Princip minimalizace nákladů upravuje způsob přechodu na novou měnu tak, aby byl 

co nejohleduplnější vůči výdajům soukromých subjektů i státních orgánů, jelikož dle 

Národního plánu zavedení eura v České republice si každý subjekt (soukromý i veřejný) 

bude muset náklady na zavedení eura hradit sám ze svých vlastních zdrojů. 
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0.0 Možné způsoby zavedení eura – tři scénáře 
 

Existují v zásadě tři možné scénáře postupů při zavádění eura a je na každé z 

přistupujících zemí, jaký z těchto scénářů si zvolí. Tyto scénáře se zabývají způsobem 

vstupu do eurozóny z hlediska technických příprav. 

 

0.0.0 Scénář s využitím přechodného období  
 

Scénář s využitím přechodného období, nazývaný též „Madridský scénář“, využívá 

přechodného období, trvající maximálně 3 roky, po které se euro zavádí pouze 

v bezhotovostním styku a po ukončení tohoto období se euro zavádí i ve styku 

hotovostním. Tímto způsobem přešly na euro zakládající státy eurozóny. 

Výhodou tohoto způsobu přechodu je dostatek času na technické a další přípravy, 

avšak na druhé straně se toto tříleté období může zdát až zbytečně dlouhé, a to především 

z pohledu nákladů na udržování dvou měnových okruhů při vedení účtů. Grafické schéma 

tohoto scénáře je znázorněno na obrázku č. 1. 

 
Obrázek č. 1   Schéma Madridského scénáře 
 

 
 

[11] 
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0.0.0 Scénář s využitím jednorázového přechodu 
 

Scénář s využitím  jednorázového přechodu, nazývaný též „Velký třesk“ (anglicky 

„Big Bang“), zcela vypouští přechodné období předchozího scénáře a zavádí euro zároveň 

jak v bezhotovostním, tak i v hotovostním styku. Tohoto scénáře využilo jako první 

Slovinsko při jeho vstupu do eurozóny a jelikož se ukázalo, že se jedná oproti 

Madridskému scénáři o jednodušší, ale zároveň i levnější, formu přechodu na euro, 

následovaly Slovinsko i další státy přistupující do eurozóny. 

Výhodou tohoto způsobu přechodu je již zmíněná relativní jednoduchost spojená 

s vynaložením menších nákladů. Na druhé straně je tento způsob výrazně náročnější na 

přípravu a koordinaci přechodu. Tato náročnost vyplývá z toho, že je nutné, aby všechny 

subjekty naší země, spadající do veřejného i soukromého sektoru, byly po všech stránkách 

na plánovaný přechod, uskutečněný v jeden jediný den „D“, řádně připraveny. Grafické 

schéma tohoto scénáře je znázorněno na obrázku č. 2. 

 

 
Obrázek č. 2   Schéma scénáře tzv. Velkého třesku 
 

 
 

[11] 
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0.0.0 Scénář jednorázového přechodu s využitím „fáze s postupným zrušením“ 
 

Scénář jednorázového přechodu s využitím „fáze s postupným zrušením“, 

nazývanou též fází „Phasing Out“, je obdobný jako u scénáře „Velkého třesku“, pouze 

s tím rozdílem, že v některých specifických oblastech, jako je např. platba daní či fakturace 

malých odběratelů, lze po určitou dobu využívat platby stále v původní měně. Tato doba je 

stanovena na maximálně 12 měsíců. Ve všech ostatních oblastech však dochází taktéž 

k jednorázovému přechodu z původní měny na euro, a to v hotovostním i bezhotovostním 

styku. 

Mezi výhody tohoto scénáře patří, stejně jako u „Madridského scénáře“, delší doba 

poskytnutá veřejnému i soukromému sektoru na přizpůsobení se tomuto přechodu alespoň 

v určitých oblastech.  Nevýhodou je pak  prodloužení období, kdy by např. banky či jiné 

peněžní ústavy musely přepočítávat částky placené stále v původní měně na eura, což by 

stejně jako u „Madridského scénáře“ vedlo ke zvýšení jejich nákladů. Nevýhodou je pak 

samozřejmě i skutečnost, že tento scénář přechodu na euro zatím žádná z členských zemí 

eurozóny nevyužila. Grafické schéma tohoto scénáře je znázorněno na obrázku č. 3. 

 
Obrázek č. 3   Schéma scénáře s „fází postupného zrušení“ 

 

 
 

[11] 
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0.0.0 Přijetí konkrétního scénáře přechodu na euro v České republice. 
 

 Zmiňované scénáře určují způsob vstupu do eurozóny z hlediska technických 

příprav a nejsou přímo spojeny s určením konkrétního data přijetí eura v České republice. 

Z toho důvodu bylo vhodné vybrat si konkrétní scénář co nejdříve, byť dosud nebylo 

rozhodnuto o termínu vstupu do eurozóny ani o termínu vstupu do systému ERM II. Přijetí 

konkrétního scénáře je totiž důležité pro bankovní, podnikatelský i veřejný sektor 

především z toho důvodu, aby se tyto sektory mohly již dopředu řádně připravit na 

případný vstup do eurozóny a zanalyzovat tak i veškeré nároky a dopady těchto příprav. 

 Český republika si pro budoucí přijetí eura vybrala druhý z uvedených scénářů, 

často nazývaný také jako „Velký třesk“. Tento scénář byl schválen vládou České 

republiky již dne 25. října 2006. Po stránce koordinační jde asi o nejnáročnější variantu, 

avšak na druhé straně jde o nepřehlednější způsob tohoto přechodu. Také nejlépe odpovídá 

současné situaci, kdy již euro na evropském trhu běžně funguje, a to jak v bezhotovostních, 

tak i v hotovostních transakcích. 

 Jak by měl tento přechod na společnou měnu u nás probíhat si popíšeme 

v jednotlivých etapách a pro přehlednost je pak přiloženo i grafické schéma tohoto scénáře 

(viz. Obrázek č. 4). 

 

1. etapa – začíná stanovením termínu přijetí eura 

                     - probíhají technické přípravy na zavedení eura 

                     - končí rozhodnutím o zrušení výjimky na zavedení eura 

 

      2. etapa – začíná rozhodnutím o zrušení výjimky na zavedení eura 

                     - pokračuje plněním konvergenčních kritérií 

                     - stanovení fixního koeficientu na přepočet kurzu EUR/CZK 

                     - duální označování cen 

 

      3. etapa – délka této etapy je pouhých 14 dní 

                     - skutečná výměna oběživa (CZK za EUR) 

         - platby v hotovosti je možno provádět v obou měnách 

         - platby bezhotovostní již pouze v eurech 
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      4. etapa – délka této etapy je 12 měsíců 

         - platby v hotovosti již pouze v eurech 

         - platby bezhotovostní pouze v eurech 

         - trvá duální označování cen (do konce této etapy) 

 

     5. etapa – veškeré platby (hotovostní i bezhotovostní) pouze v eurech 

         - již jednotné označování cen (pouze v eurech) 

         - koruny za eura je možno měnit už jen na pobočkách ČNB 

 

 
 
Obrázek č. 4   Grafické schéma scénáře jednorázového přechodu (Velkého třesku) v ČR 
 

 
 
[12] 
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3.2 Podmínky přijetí jednotné evropské měny (Maastrichtská kritéria) 

 

 Podmínky pro přijetí jednotné evropské měny jsou jak pro Českou republiku, tak i 

pro všechny ostatní státy Evropské unie, striktně dány a vyplývají ze Smlouvy o Evropské 

unii [2] (tzv. Maastrichtská smlouva), která byla podepsána v Maastrichtu dne 7.2.1992 a 

v platnost vstoupila dne 1.11.1993. Tato smlouva kromě toho, že změnila název Evropské 

společenství na Evropskou unii, stanovila tzv. konvergenční kritéria, bez jejichž plnění 

nelze o vstupu do eurozóny vůbec uvažovat. Tato kritéria jsou dále specifikována 

v Protokolu o konvergenčních kritériích [4] a v Protokolu o postupu při nadměrném 

schodku [5]. Jedná se o následující konvergenční kritéria. 

 

0.0.0 Kritérium cenové stability 

 
Kritérium cenové stability  - stanoví, že průměrná roční inflace nesmí překročit o 

více jak 1,5 % průměrnou roční inflaci tří členských zemí s největší cenovou 

stabilitou (tj. s nejnižší inflací). Kritérium je sledováno na základě 

harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP). 

 

0.0.0 Kritérium udržitelnosti veřejných financí 

 
Kritérium udržitelnosti veřejných financí – stanoví, že : 

 

 ) výše hrubého veřejného dluhu, tj. podíl veřejného dluhu na HDP, nesmí 

překročit 60%, kromě případů, kdy se poměr dostatečně snižuje a blíží se 

uspokojivým tempem k referenční hodnotě. Pod pojmem „hrubý veřejný 

dluh“ se rozumí celkový hrubý dluh sektoru vládních institucí. 

 

 ) a dále, že deficit veřejného rozpočtu, tj. podíl deficitu státního rozpočtu na 

HDP nesmí překročit 3 %. Pod pojmem „deficit státního rozpočtu“ se 

rozumí čisté výpůjčky sektoru vládních institucí. Plnění kritéria deficitu 

veřejného rozpočtu však umožňuje dvě výjimky, a to v případě, že : 
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• předmětný poměr podstatně a nepřetržitě klesal a dosáhl úrovně, která se 

blíží doporučované hodnotě 

 

• a nebo překročení referenční hodnoty bylo pouze výjimečné a dočasné a 

zároveň poměr zůstal blízko k referenční hodnotě. 

 

3.2.3 Kritérium stability směnného kurzu 

 
Kritérium stability směnného kurzu – stanoví, že měnový kurz musí být zafixován 

v rámci mezinárodních měnových kurzů alespoň 2 roky před vstupem do EMU. 

(tzn. povinnost po dobu minimálně dvou let před šetřením dodržovat fluktuační 

rozpětí stanovené mechanismem směnných kurzů ERM II , aniž by byl směnný 

kurz vystaven silným tlakům, zejména nesmí členský stát v tomto období 

z vlastního podnětu devalvovat dvoustranný střední kurz své měny vůči měně 

kteréhokoli jiného členského státu). 

 

3.2.4 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

 
Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb – stanoví, že minimálně jeden rok před 

šetřením nesmí průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského státu 

překročit o více než 2 % průměrnou dlouhodobou nominální úrokovou míru tří 

členských států s největší cenovou stabilitou. Dlouhodobé úrokové sazby jsou 

vypočítány na základě výnosu do doby splatnosti 10letých vládních dluhopisů na 

sekundárním trhu. 

 

 

Kromě těchto základních kritérií obsahuje Maastrichtská smlouva [2] také další 

požadavky, mezi které patří např. podmínka slučitelnosti právních předpisů jednotlivých 

zemí s legislativou Evropského společenství, což se týká především statutu Evropského 

systému centrálních bank (ESCB) a Evropské centrální banky (ECB). 
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3.3 Plnění podmínek přijetí jednotné evropské měny ze strany ČR 

 

0.0.0 Plnění kritéria cenové stability 

 
Kritérium cenové stability  - v současné době neplníme, jelikož jak uvádí poslední 

Konvergenční zpráva z května 2008 [6], vypracovávaná Evropskou národní bankou právě 

za účelem vyhodnocování dosažené konvergence členských států Evropské unie, v bodě 

4.2: „V referenčním období od dubna 2007 do března 2008 dosáhla v České republice 

dvanáctiměsíční průměrná míra inflace měřená indexem HICP úrovně 4,4 %, což je 

výrazně nad referenční hodnotou, která podle Smlouvy činí 3,2 %. Podle nejnovějších 

informací by dvanáctiměsíční průměrná míra inflace měřená indexem HICP měla v 

nadcházejících měsících dále růst.“ [6]. 

Hodnota 4,4 % je průměrnou hodnotou za 12 měsíců v referenčním období od 

dubna 2007 do března 2008, když se však podíváme jak se tato průměrná roční inflace 

nadále v České republice vyvíjí (viz. Tabulka č. 1), nelze předpokládat, že by se 

v  nejbližších měsících dostala pod požadovanou referenční hodnotu 3,2 %. S ohledem na 

to je patrné, že splnění tohoto konvergenčního kritéria bude i do budoucna značný 

problém. 

  
Tabulka  č. 1   Průměrná míra inflace měřená za posledních 12 měsíců, vyjádřená v % 

 

Rok Měsíc 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2007 2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,2 2,5 2,8 
2008 3,4 3,9 4,3 4,7 5,0 5,4 5,8 6,1 6,4 6,6 6,5 6,3 
2009 5,9 5,4           

 

[13] 

 
Pozn.  

Uvedená hodnota (4,3 %) v tabulce Českého statistického úřadu (viz. Tabulka č. 1) je mírně odlišná od 

hodnoty (4,4 %) uváděné ve výstupech Eurostatu (Evropského statistického úřadu), kdy se však nejedná o 

chybu ani o výjimečnou odchylku, jelikož výstupy Eurostatu se často mírně liší od výstupů Českého 

statistického úřadu. 
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Podle některých odborníků by se mělo jednat pouze o dočasné zvyšování inflace, 

které by mělo být zapříčiněno zejména tzv. proinflačními šoky, ke kterým patří především 

úpravy nepřímých daní v souvislosti s reformou veřejných financí a s harmonizací 

s právem Evropské unie – tj. zvýšení snížené sazby DPH, zvýšení spotřební daně na 

cigarety či zavedení ekologických daní, ale též výrazný růst světových cen potravin a 

energií. Po odeznění těchto jednorázových vlivů by podle odborníků mělo dojí opět 

k výraznému snížení míry inflace, a to až k hranici požadované referenční hodnoty (3,2 

%). Toto snížení by jsme pak měli zaregistrovat již v roce 2009. Podle hodnot uvedených 

v Tabulce č. 1  je sice patrné, že růst inflace se zastavil v měsíci říjnu roku 2008 na 

hodnotě 6,6 % a v dalších čtyřech měsících již inflace mírně klesá, avšak jestli půjde o 

trvalý trend ukáže až čas.  

Vzhledem ke shora uvedenému je tedy zřejmé, že pokud výrazné zvýšení inflace 

bylo skutečně následkem zejména proinflačních šoků, měla by se Česká republika 

v období bezprostředně před vstupem do ERM II a následně po dobu pobytu v ERM II 

zcela vyhnout úpravám nepřímých daní či jiným administrativním opatřením v oblasti 

spotřebitelských cen, které by mohly mít za následek opět nežádoucí proinflační šoky. 

 

0.0.0 Plnění kritéria udržitelnosti veřejných financí 

 
Kritérium udržitelnosti veřejných financí – v současné době zatím plníme. 

Ohledně vyhodnocení tohoto kritéria Konvergenční zpráva z května 2008 [6] uvádí: „V 

referenčním roce 2007 vykázala Česká republika rozpočtový schodek ve výši 1,6 % HDP, 

tedy výrazně pod referenční hodnotou. Prognóza Evropské komise pro rok 2008 

předpokládá pokles na 1,4 % HDP. Poměr veřejného dluhu k HDP klesl v roce 2007 na 

28,7 % a předpokládá se, že v roce 2008 klesne dále na 28,1 %, a zůstane tedy hluboko 

pod referenční hodnotou 60 %.“  [6].  

 Vzhledem k tomu, že obě dosažené hodnoty jsou výrazně pod hranicí referenčních 

hodnot, a to téměř na 50 % referenčních hodnot, je zřejmé že stav veřejných financí 

v České republice je s ohledem na požadavky Evropské měnové unie velice příznivý. 

Pokud se pak podíváme na prognózy vývoje stavu veřejných financí v letech následujících 

(viz. Tabulky č. 2 a č. 3), je patrné, že ani do budoucna by neměla mít naše země jakékoliv 

problémy s plněním tohoto konvergenčního kritéria. 
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Tabulka č. 2   Vládní deficit vůči HDP - současný a předpovídaný (%) 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hodnota kritéria 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

Česká republika 3,0 3,6 2,7 1,6 1,4 1,6 1,5 1,2 

 

[10] 

 

 

Tabulka č. 3  Vládní dluh vůči HDP - současný a předpovídaný (%) 

 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hodnota kritéria 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Česká republika 29,8 29,6 28,7 28,1 27,9 26,8 25,5 

 

[10] 

 

0.0.0 Plnění kritéria stability směnného kurzu 

 
Kritérium stability směnného kurzu – v současné době nelze hodnotit, jelikož 

plnění tohoto kritéria po České republice dosud není požadováno a k jeho plnění se naše 

země zaváže až vstupem do mechanismu směnných kurzů ERM II.  

 

 Je sice možné říci, že celkově kurz koruny dlouhodobě posiluje (viz. Graf č. 1), 

avšak s ohledem na současnou světovou krizi finančních trhů nelze přesně určit další vývoj 

kurzu naší měny a tedy ani přesně odhadnout, zda by jsme toto konvergenční kritérium 

v následujících letech byly schopni splnit či nikoliv. Klíčovým parametrem bude také střed 

kurzového pásma, který bude stanoven pro českou korunu při vstupu do ERM II. 

 

 K této problematice je v Konvergenční zprávě [6] mimo jiné uvedeno: „Během 

sledovaného období vykazovala koruna relativně vysokou míru volatility vůči euru“ [6]. A 

právě tato vysoká míra volatility (kolísání kurzu) by mohla být hlavním problémem při 

případném hodnocení kritéria stability směnného kurzu. 
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Graf  č. 1   Vývoj nominálního kurzu CZK/EUR 

 
[10] 
 
 

0.0.0 Plnění kritéria dlouhodobých úrokových sazeb 

 
Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb – v současné době plníme bez 

problémů. I toto kritérium je pak vyhodnoceno v poslední Konvergenční zprávě [6], a to 

následovně: „Průměrná úroveň dlouhodobých úrokových sazeb v referenčním období od 

dubna 2007 do března 2008 činila 4,5 %, a byla tedy výrazně pod referenční hodnotou.“ 

[6]. 

 
Tabulka  č. 4   Roční průměr dlouhodobých úrokových sazeb (současný a předpovídaný) 

 

 2005 2006 2007 08/08 2008 2009 2010 2011 

Průměr 3 zemí EU s nejnižší inflací 3,4 4,2 4,4 4,4 4,6 3,9 3,2 3,2 

Hodnota kriteria 5,4 6,2 6,4 6,4 6,6 5,9 5,2 5,2 

Česká republika 3,5 3,8 4,3 4,7 4,7 4,4 4,3 4,2 
 

[10] 
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 Vzhledem k dlouhodobě dobrým výsledkům na úseku vývoje úrokových sazeb a 

též s ohledem na prognózované výsledky do let následujících je patrné, že v této oblasti by 

Česká republika neměla mít ani do budoucna problém při plnění předmětného 

konvergenčního kritéria. 
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4 Zhodnocení 

4.1 Možnosti přijetí eura v České republice 

Jak jsem již zmínil na začátku této práce, jednou z podmínek přijetí eura je vstup 

České republiky do Evropského měnového systému ERM II a následná účast v tomto 

systému po dobu minimálně dvou let před přijetím eura, přičemž po dobu těchto dvou let 

budeme již vázáni plněním všech Maastrichtských konvergenčních kriterií. V případě, že 

tato kritéria plněna nebudou, může se pobyt v ERM II prodloužit. Jakékoliv delší 

setrvávání v ERM II s oddálením přijetí eura však není pro Českou republiku, ani pro 

kterýkoliv jiný stát, vůbec výhodné, jelikož neplnění konvergenčních kritérií během pobytu 

v ERM II již může mít dopad na naši zemi v podobě sankcí či dalších nepříjemných 

opatření. Proto by bylo zcela jistě vhodné do systému ERM II vstoupit teprve tehdy, až 

budeme schopni skutečně a bez problémů plnit všechny konvergenční kritéria a ostatní 

podmínky vstupu do eurozóny, což v současné době jednoznačně nejsme. 

K nejbližšímu možnému datu přijetí eura lze říci, že i kdyby Česká republika 

vstoupila do systému ERM II např. již k 1.1.2010, bylo by možné, při splnění všech 

potřebných podmínek, přejít na společnou evropskou měnu nejdříve k 1.1.2012. 

S ohledem na současný stav naší ekonomiky, především s ohledem na neplnění 

kritéria měnové stability, přičemž nepředpokládám, že by míra průměrné roční inflace 

v České republice měla v následujícím období nějak výrazně klesat, se domnívám, že 

stejně nebude vhodné do ERM II vstoupit ani k 1.1.2010 a tedy dle mého názoru nelze 

očekávat samotné přijetí eura ani v roce 2012. 

 

4.2 Předpokládané dopady případného přijetí eura v ČR 

Kromě otázky týkající se data samotného vstupu do eurozóny a tedy přechodu na 

společnou evropskou měnu euro, se většina občanů České republiky zajímá o otázku 

dopadů tohoto vstupu na ekonomiku a hospodaření naší země a především o to, jak tuto 

změnu běžný člověk v jeho běžném životě vlastně pocítí. Je nutno říci, že tyto dopady 

budou jak kladného tak i záporného charakteru. 
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4.2.1 Kladné dopady – výhody užívání jednotné měny 

 
• Euro je měnou velkého a likvidního finančního trhu, který je největším na světě a 

reprezentuje světově nejvýznamnější kulturní i ekonomickou oblast. 

 

• Zavedení jednotné měny přináší transparentnost a srovnatelnost cen v členských  

zemích eurozóny a v souvislosti s tím by mělo docházet i k daleko většímu 

sbližování cen jednotlivých států, než je tomu dosud. 

 

• Euro by mělo přinést více přeshraničních obchodů a investic, a to především díky 

zrychlení a zjednodušení přeshraničních plateb v euru, které se stanou v podstatě 

platbami „vnitrostátními“. 

 

• Mezi státy odpadne kurzové riziko, tzn. že odpadá potřeba zajištění proti 

kurzovému riziku pro měny členských států eurozóny a náklady tak mohou být 

počítány jen proti jedné měně - proti euru. 

 

• Jedním z důsledků zavedení eura by mělo být též sjednocení daňových systémů, 

zejména v oblasti daní z přidané hodnoty. 

 

0.0.0 Negativní dopady – nevýhody a riziky spojená se zavedením eura 

 
• Neomezený pohyb kapitálu může přinést nebezpečí přelévání zdrojů z oblastí s 

nižší produktivitou do oblastí, kde je produktivita vyšší. 

 

• Vlády a centrální banky jednotlivých států ztratí kontrolu nad vlastní měnou a tím i 

možnost přizpůsobit vývoj měny stavu národního hospodářství.  

 

• Náklady vynaložené na přípravu a samotný přechod na společnou měnu (technické 

zabezpečení, produkce nové měny, likvidace staré měny atd.) 
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0.0.0 Jak pocítí přijetí eura běžný občan ČR 
 

Bezprostředně po přijetí eura v České republice se pro běžného občana naší země nic 

zásadního nezmění. Veškeré finanční prostředky, ať již půjde o vklady či úvěry, se v den 

vstupu do eurozóny převedou, na základě předem stanoveného jednotného fixního kurzu, 

z korun na euro. 

Od tohoto okamžiku začne občan pobírat svou mzdu v eurech. Hodnota jeho mzdy se 

však nikterak nezmění, nebude ani bližší mzdám vypláceným ve vyspělejších státech 

Evropské unie ani např. nižší než doposud. I v tomto případě půjde pouze o přepočet výše 

původně pobírané mzdy na základě stanoveného kurzu. 

Stejným způsobem budou přepočítány i ceny zboží a nabízených služeb v naší 

republice. Ani tyto ceny, resp. hodnota zboží a služeb, nedojde žádné změny. Opět půjde o 

přesný převod dle stanoveného kurzu. Prodejci budou mít navíc povinnost označovat 

veškeré ceny duálně, tedy jak v původní měně (v korunách), tak v nové měně (v eurech). 

Toto duální označování cen bude povinné již 5 měsíců před samotným vstupem do 

eurozóny a dále ještě 1 rok po tomto vstupu. Tím by mělo být zamezeno jakémukoliv 

neopodstatněnému zvyšování cen při novém označování cen zboží a služeb a také zákazník 

tak bude mít lepší přehled o cenách a tedy i o  případném podražení. K nepatrnému 

zdražení může dojít pouze v souvislosti se zaokrouhlováním cen vyjadřovaných v euru. 

Ochranou před nestandardním přemrštěném zaokrouhlování cen směrem nahoru by měl 

být etický kodex a spolupráce s organizacemi na ochranu spotřebitele, které by měly 

takovéto neopodstatněné zvyšování monitorovat. 

Vzhledem k uvedeným skutečnostem je zcela zřejmé, že ekonomická situace 

běžného občana naší země se v prvních dnech po přijetí eura nikterak nezmění. Stále si ze 

své měsíční mzdy bude moci pořídit stejné množství zboží či využít stejné množství služeb 

jako tomu byl zvyklý doposud. Taktéž vydá ze své mzdy stejný poměr finančních 

prostředků na úhradu měsíčních splátek již dříve poskytnutých úvěrů a stejně tak mu 

budou vypláceny výnosy z případných investic. 

 Jednou z mála změn by pak mohlo být snížení cen zboží, které se k nám dováží ze 

zahraničí, především z ostatních zemí eurozóny, a to vzhledem k tomu, že odpadnou 

náklady dovozců na směnu korun za eura - pokud však dovozci tyto ušetřené náklady 
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vůbec do svých cen promítnou. I v tomto případě by se však jednalo o tak nepatrnou 

změnu ceny, že by ji občan téměř nepocítil. 

 Další možností poklesu cen zboží bude také samotná skutečnost, že spotřebitel bude 

moci lépe porovnávat ceny zboží u nás s cenami stejného zboží v zahraničí, a to v jedné 

měně, bez nutnosti jakéhokoliv přepočtu, což v případě znatelných rozdílů pravděpodobně 

povede ke srovnávání cen domácích prodejců. Tímto by upadl trend, týkající se především 

příhraničních oblastí, kdy občané naší země vyjíždí nakupovat určité zboží např. na 

Slovensko nebo do Německa, jelikož i s vynaloženými náklady na cestu je to pro ně 

mnohdy značně výhodnější. 

 Další a asi jedinou pro běžného občana výraznější změnou bude možnost 

vycestovat na zahraniční dovolenou bez nutnosti výměny koruny za zahraniční měnu. Toto 

se samozřejmě týká pouze států, ve kterých již euro v tuto dobu bude platit. Mezi oblíbené 

rekreační přímořské destinace však patří např. Řecko, Itálie nebo Španělsko, kde euro již 

platí a tedy mnoho turistů tuto výhodu zcela jistě přivítá. Lze také předpokládat, že 

s přechodem na společnou měnu se sníží i samotné ceny zájezdů, což se opět nejvíce 

dotkne zájezdů do zemí eurozóny. 

 Toliko k dopadům přechodu na společnou měnu, které postihnou občana naší země 

bezprostředně po přijetí eura. Jinou a podstatnější otázkou však je, jaký vliv bude mít 

přijetí eura z dlouhodobého hlediska. V tomto případě se již jedná o dopad na ekonomiku 

celé země, který v konečném důsledku opět pocítí i sám občan. Odpověď na tuto otázku 

však není nikterak jednoduchá a vše záleží především na tom, jak bude česká ekonomika 

na vstup do eurozóny v dané době připravena. Vzhledem k tomu nelze v současné době na 

tuto otázku korektně odpovědět, jelikož by se jednalo o prognózy k různým variantám naší 

připravenosti. K tomuto lze snad jen říci, že v posledních letech dohání Česká republika 

cenovou hladinu eurozóny převážně pomocí změny kurzu koruny. Posilování cenové 

hladiny může probíhat posilováním kurzu koruny nebo výší inflace, popř. kombinací 

obojího. Po vstupu do eurozóny by však kurz koruny byl zablokován a tedy jediná možnost 

jak nadále vyrovnávat cenovou hladinu naší země s eurozónou by bylo zvyšování inflace, 

což je nežádoucí. V současné době je cenová hladina naší země vůči průměru cenové 

hladiny eurozóny zhruba na 60 % a je tedy na místě vyčkat na dobu, kdy se s cenovou 
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hladinou eurozóny srovnáme a tak nám nebude hrozit po přijetí eura extrémní nárůst 

inflace. 

 

0.0 Můj osobní postoj k zavedení eura u nás. 

Můj osobní názor na přijetí společné evropské měny u nás je takový, že se v zásadě 

těším na tuto významnou změnu. I mne, stejně jako mnoho ostatních občanů naší 

republiky, láká možnost vycestovat do zahraničí (v rámci eurozóny) bez toho aniž bych si 

musel směňovat peníze. Taktéž mne láká možnost přímého porovnávání cen zboží a služeb 

v naší zemi s cenami ostatních členských států eurozóny, a to bez jakýchkoliv kalkulací. 

Dokonce uvítám i dohled Evropské centrální banky nad hospodařením a ekonomickou 

situací v České republice (v rámci hodnocení konvergenčních kritérií), jelikož při 

současném hospodaření naší vlády, i vlád předchozích, je na místě, aby byl na vládu 

vyvíjen určitý tlak směřující k tomu, aby vláda pravidelně nevykazovala vysoký schodek 

veřejných financí a aby snižovala míru zadluženosti naší země.  

Co se týče ztráty samostatné měnové politiky naší země, tak tato mne mrzí především 

z pohledu ztráty současné měny – Koruny české, coby určitého národního symbolu a 

tradice, ale též z pohledu ztráty určité suverenity našeho státu. Na druhé straně mi ztráta 

samostatné měnové politiky nevadí z toho pohledu, že by jsem měl nějaké vážnější obavy 

o naší budoucí ekonomiku a hospodářský vývoj. Domnívám se, že pokud do eurozóny 

jednou vstoupily takové silné státy jako Neměcko, Rakousko či Francie a rozhodly se také 

odsouhlasit ztrátu své vlastní měnové politiky, nejednalo se z jejich strany zcela jistě o 

jakýkoliv unáhlený krok, ale o promyšlené, pečlivě zvážené, propočítané a prodiskutované 

rozhodnutí. A jak je dnes po několika letech vidět, ani jeden z těchto států tímto 

rozhodnutím nikterak výrazněji netratil na svém ekonomickém a hospodářském postavení. 

Ztráta možnosti reagovat na ekonomické změny prostřednictvím měnového kurzu či 

úrokových sazeb je sice podstatná změna a je zřejmé, že tak ztratíme velice důležitý 

regulační prostředek, nicméně i bez této možnosti jsou členské státy eurozóny schopny 

určitým způsobem reagovat na negativní ekonomické změny a tedy nevidím důvod, proč 

bychom se s tímto nebyli schopni vyrovnat i my. 
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Na závěr však musím uvést, že byť jsem se dosud vyjadřoval více méně pro přijetí 

eura v České republice, nejsem v žádném případě zastáncem co nejrychlejšího vstupu do 

eurozóny. Jak je z této práce patrné, Česká republika by se měla především na vstup do 

systému ERM II a na následný vstup do samotné eurozóny řádně připravit, abychom 

z přechodu na euro mohly co nejvíce vytěžit a aby naší zemi v této souvislosti nehrozila 

žádná větší rizika, jako např. postihy za neplnění konvergenčních kritérií po dobu pobytu 

v ERM II apod. Vzhledem k současnému stavu naší ekonomiky a našeho hospodářství 

však na tento přechod, resp. na vstup do systému ERM II, připraveni nejsme a dovoluji si 

odhadnout, že ani v nebližší době připraveni nebudeme. Já osobně by jsem nejprve vyčkal, 

až se naší vládě podaří zajistit udržitelné plnění všech konvergenčních kritérií, po dobu 

alespoň 1 roku a teprve poté by jsem bez obav rozhodl o vstupu do systému ERM II.  

Nehledě na to, že není kam spěchat, když koruna v současné době oproti euru sílí, vývoz 

zboží roste a naší ekonomice se tak relativně daří. 
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0 Závěr 

 

Závěrem tedy mohu pouze shrnout, že v současné době Česká republika   n e p l n í 

základní podmínky pro přijetí eura, kterými jsou tzv. Maastrichtská konvergenční kritéria. 

V případě, že by tyto podmínky byly plněny, byl by nejbližší možný termín přijetí eura 

v České republice cca k 1.1.2012, a to za podmínky, že by Česká republika vstoupila do 

systému ERM II již ke dni 1.1.2010, jelikož přijetí společné měny je podmíněno právě 

minimálně dvouletým „pobytem“ v tomto systému a navíc striktním plněním všech 

konvergenčních kritérií po celou tuto dobu. Mezi základní konvergenční kritéria patří : 

kritérium cenové stability, kritérium udržitelnosti veřejných financí, kritérium stability 

směnného kurzu a kritérium dlouhodobých úrokových sazeb. 

 

Mezi ekonomické ukazatele, které hovoří pro   n e p ř i j e t í   eura v České republice, 

patří vysoká míra inflace, která výrazně překračuje povolenou referenční hodnotu, čímž 

není plněno kriterium cenové stability. Nejlépe pak na tom není ani kritérium stability 

směnných kurzů, které sice dosud blíže hodnotit nelze, jelikož ještě nejsme v ERM II, ale 

je zřejmé, a to i přes dlouhodobě sílící kurz koruny, že v poslední době dochází k  vysoké 

míře kolísání tohoto kurzu a právě to může být důvodem nesplnění předmětného kritéria. 

 

Mezi ekonomické ukazatele, které hovoří pro   p ř i j e t í   eura v České republice, 

patří kromě dosažení konvergence v udržitelnosti veřejných financí (tj. hrubého veřejného 

dluhu a deficitu veřejného rozpočtu) a v nominálních úrokových sazbách, též  vysoká míra 

otevřenosti české ekonomiky a velká obchodní provázanost s eurozónou. 
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