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1 Úvod 

Česká republika vstoupila 1. května 2004 do Evropské unie. Podle mého názoru vstup 

do EU přinesl naši zemi posílení postavení v evropském i mezinárodním měřítku, podílení 

se na společné zahraniční a bezpečnostní politice, volný pohyb osob, sluţeb, kapitálu a 

zboţí, coţ nám umoţňuje zapojení se do vnitřního trhu, či moţnost vyuţití prostředků 

z fondů, které jsou nástroji evropské strukturální politiky k zabezpečení růstů ţivotní 

úrovně našich obyvatel a zmenšování regionálních rozdílů v Evropské unii.  

Se vstupem do Evropské unie se Česká republika zavázala přijmout společnou 

evropskou měnu euro. Zavedení eura se dotkne všech obyvatel České republiky, proto je 

termín přijetí eura politickou otázkou a určí jej vláda. 

Pro svou diplomovou práci jsem si vybral téma „Zavedení eura v České republice se 

zaměřením na konvergenční kritérium stavu veřejných financí,“ protoţe povaţuji otázku 

přijetí eura v České republice a vůbec fungování eurozóny v dnešním globalizovaném 

světě za aktuální téma, které je z mého pohledu velmi důleţité. Samotným zavedením eura 

se zabývá mnoho autorů, proto jsem se rozhodl nahlédnout na zavedení eura i z pohledu 

stavu veřejných financí v České republice, protoţe Česká republika neplní jedno z kritérií 

pro vstup do eurozóny, a to kritérium vládního deficitu, podle kterého nesmí výše vládního 

deficitu překročit 3 % HDP České republiky. 

Cílem mé diplomové práce je popis přípravy, principů a dopadů zavedení eura v České 

republice a plnění konvergenčních kritérií s konkrétním pohledem na české veřejné 

finance. Zároveň srovnávám přístupy vlády a jednotlivých politických stran k vývoji 

vládního deficitu a vládního dluhu. V závěru, pomocí zjištěných informací a svých 

zkušeností, navrhuji vlastní řešení tvůrcům hospodářské politiky, která by pomohla 

ke sníţení vládního dluhu a vedla k vyrovnaným rozpočtům, a tedy i splnění 

konvergenčního kritéria pro zavedení eura v České republice.  

Práce je členěna do dílčích tematických celků. První část popisuje vývoj, fungování a 

konvergenční kritéria eurozóny, etapy přechodu k jednotné evropské měně. Dále se zabývá 

Maastrichtskými kritérii pro přijetí eura, Paktem stability a růstu a nově přijatým Paktem 

pro posílení ekonomiky eurozóny. Další část se zaměřuje na zavedení eura, konkrétní 
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plnění jednotlivých konvergenčních kritérií, dopady zavedení eura a názory občanů na 

zavedení eura v České republice. Závěrečná kapitola věnuje velkou pozornost stavu 

veřejných financí v České republice. Konkrétně se zabývá saldy státního rozpočtu, vládním 

deficitem a vývojem vládního dluhu České republiky. V závěru navrhuji opatření směřující 

k řešení pro sníţení vládního dluhu a vyrovnané rozpočty.  

Osobně si myslím, ţe by vláda České republiky měla zaujmout jasné stanovisko 

k otázce přijetí eura. Zda euro přijmou, či ne a kdy. Pozitivní je snaha vlády reformovat 

veřejné finance s cílem zastavit rostoucí dluh a dosáhnout v roce 2016 vyrovnaných 

veřejných rozpočtů.  

Při vypracování diplomové práce jsem vyuţil následující metodologii: teoretické 

informace jsem zpracoval na základě literatury a veřejně dostupných zdrojů, vývoj 

veřejných rozpočtů v České republice a komparaci jednotlivých informací jsem provedl na 

základě analýzy konkrétních údajů a statistik. Statistické údaje jsem čerpal z Eurostatu, 

Českého statistického úřadu a Ministerstva financí České republiky. Navrhnutá řešení 

vychází z mých znalostí a zkušeností. Inspirovaly mne také návrhy jednotlivých 

politických stran.  
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2 Vývoj, fungování a konvergenční kritéria eurozóny 

 

2.1 Vývoj evropské měnové integrace 

První krok k evropské integraci začal domluvou šesti států s cílem zachovat 

po II. světové válce mír mezi evropskými vítěznými a poraţenými zeměmi. Motivací zemí 

k integračním ambicím byly devastující dopady války. Začátkem sedmdesátých let si ale 

představitelé společenství uvědomili, ţe musí své ekonomiky navzájem uvést do souladu a 

potřebují měnovou unii. Vlivem závislosti na dolaru a ropné krize bylo zavedení 

společného měnového systému potřebným prvkem stabilizace. Byla to důleţitá etapa, 

kterou budu v této kapitole podrobněji popisovat hlavně z jejího faktického vývojového 

hlediska.
1
  

Proces to byl těţký a mnozí mu o to více věřili. Musím na tomto místě ale podotknout, 

ţe hodnocení dosavadního vývoje eurozóny i po letech není jednoznačné. Roste nedůvěra 

a úvahy o konci eurozóny. Světová krize, která je podle mnohých odborníků nejhorší od 

dob světové hospodářské krize v meziválečném období, odkryla obrovské nedostatky 

v celém systému jejího fungování. Eurozóna prochází první těţkou zkouškou. Ani já sám 

si nejsem jist, zda Estonsko, které zavedlo euro 1. ledna 2011, v tuto chvíli udělalo 

správně. Nebo přijetí Estonska oficiálně potvrzuje přeţití eurozóny? To brzy ukáţe vůle 

zúčastněných členů eurozóny. Teď bych se ale vrátil k chronologii vývoje eurozóny. 

Významným mezníkem ve vývoji evropského společenství byl vznik Evropské 

hospodářské a měnové unie (EMU) vytvořené z evropských států, kterým se líbí myšlenka 

jednotné měny eura a jednotné hospodářské politiky. Sedmnáct zemí z 27 členských států 

Evropské unie (EU) jiţ euro přijaly (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, 

Lucembursko, Malta, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, 

Slovinsko, Španělsko a 1. ledna 2011 i Estonsko). Mezi země platící eurem patří i státy, 

které nejsou členy EU, tzv. zúčastněné státy na základě dohody s EU nebo i bez ní 

                                                           
1
 Kapitola je zpracována podle citovaných publikací;  materiálu ČNB „Měnová integrace EU a její etapy“ 

[cit. 6. 12. 2010] dostupného z WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/mezinarodni_vztahy/cr_eu_integrace/index.html>  a informací internetového serveru 

„EU4journalists“ [cit. 12. 12. 2010] dostupného z WWW: <http://www.eu4journalists.eu>.  
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(Monako, San Maríno, Andorra, Kosovo, Černá Hora a Vatikán). Tři členské státy 

(Dánsko, Švédsko a Velká Británie) zatím přijetí eura neplánují. U zbývajících sedmi 

členských států, které jsem ještě nejmenoval (Bulharsko, Česká republika, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Polsko a Rumunsko), by mělo dojít k připojení k eurozóně v následujících 

deseti letech.  

Po skončení II. světové války totiţ většina měn vyspělého světa byla těsně navázána na 

dolar v rámci tzv. „zlatého měnového standardu“ v rámci Brettonwoodského měnového 

systému. Byla to mimo jiné nadvláda dolaru, která dopomohla zrodu myšlenky společné 

měny. Tato pozice dolaru a nucená devalvace četných evropských měn vedla evropské 

politiky k vytvoření geografického prostoru s jednou měnou. Inspirací pro vznik měnové 

unie a také důkaz, ţe spolupráce v měnové oblasti mezi státy Společenství můţe fungovat, 

můţeme nalézt v Evropské platební unii (EPU). „Evropská platební unie zahájila činnosti 

v červenci 1950. Vznikla na platformě členství V OEEC,
2
 která pokrývala ve své době aţ 

70 % světového obchodu. Základní pracovní náplň EPU ve stručnosti spočívala v tom, ţe 

kaţdý měsíc tato instituce shromáţdila pohledávky a závazky vzniklé v průběhu 

obchodování mezi členskými zeměmi OEEC, které převedla na jediný věřitelský účet 

(dluţnický stav) a stala se jednou z jeho stran. Dílčí měsíční salda se kumulovala a podle 

dohodnutých pravidel se vypořádávala. Evropské země přestaly být vůči sobě dluţníky a 

věřiteli, neboť své závazky a pohledávky směřovaly vůči EPU. Výhodné bylo i schéma 

mnohostranného započítávání pohledávek a závazků, které sniţovalo potřebu 

nedostatkového dolaru a zlata pro účely placení. EPU byla vystavována zatěţkávacím 

zkouškám, k jejichţ zvládnutí bylo zapotřebí dobré vůle všech účastníků. Proto EPU náleţí 

k jedněm z prvních institucí, na jejichţ půdě se nedávní frontoví protivníci učili 

vzájemným ústupkům ve prospěch společného projektu, na jehoţ zdárném fungování měli 

všichni zájem. K prospěchu společné věci byla nalézána kompromisní řešení, třebaţe 

mohla být vnímána a interpretována jako vměšování se do domácích hospodářských 

politik. Přínosy EPU byly omezeny na historicky relativně krátké období, během něhoţ se 

obnovovaly běţné obchodně-platební zvyklosti rozvrácené II. světovou válkou. Postupem 

                                                           
2
 Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) byla zaloţena v roce 1948. Členy se stala 

většina západoevropských zemí. Prvním úkolem OEEC bylo rozdělování americké pomoci v rámci 

Marshallova plánu. Úspěšně se angaţovala při odstraňování obchodních podmínek mezi evropskými 

zeměmi. V roce 1961 se transformovala na Organizaci pro hospodářskou spolupráci (OECD). 
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času se však hospodářská situace evropských zemí výrazně zlepšovala, vzájemný obchod 

se úspěšně rozvíjel a rostoucí vývozy z Evropy vedly k posilování devízových rezerv. Na 

pořad dne se proto mohlo dostat obnovení směnitelnosti členských měn EPU. V roce 1958 

EPU ztratila účel, pro který byla vytvořena, a proto mohla být jednomyslnou dohodou 

zrušena. Zanechala však po sobě dojem úspěšného projektu, který posílil sebevědomí o 

schopnostech Evropy dohodnout se na vzájemně prospěšných formách měnové 

spolupráce,“ tvrdí Dědek (2008, s. 12). 

Plány na vytvoření jednotné evropské měny začaly v roce 1969 Barreho zprávou, 

přednesenou na zasedání Evropské rady (ER) v prosinci 1969 v Haagu, kde byl vytvořen 

tzv. Wernerův výbor. Výbor zpracoval Wernerovu zprávu. Dokument demonstroval 

„vytváření stádií hospodářské měnové unie“, který ale vybízel k nutnosti přenesení 

některých pravomocí z národních úrovní na nadnárodní úroveň (orgány Evropského 

společenství) s cílem úspěšného vytvoření měnové unie. Zpráva definovala dva základní 

znaky unie, a to vzájemně zafixovaný směnný kurz měn a jednotnou měnovou politiku, 

kde by centrální měnová instituce řídila rozpočtovou politiku a byla podřízena 

Evropskému parlamentu (EP). 

Dále plán navrhoval tři stupně  vytvoření hospodářské a měnové unie v období deseti 

let a cílem nalézt nové perspektivy integrace. Bohuţel, i přes připravenost Wernerův plán 

neuspěl. Přispěla k tomu měnová a ropná krize ze začátku 70. let, a také nesoulad zájmu 

Francie a Německa, které ale nakonec Werner přece jenom skloubil. 

Wernerova zpráva specifikovala Evropskou měnovou unii jako dokončení jednotného 

trhu (volný pohyb osob, sluţeb, zboţí a kapitálu). Dále jiţ zmíněný přechod národních 

pravomoci a zodpovědnosti na úroveň Společenství s moţností řízení měnové politiky. 

Systém zároveň předpokládal vytvoření organizace centrálních bank Evropského 

společenství.  

V Basileji v roce 1972 ústřední banky států Belgie, Švédska, Dánska, Francie, Norska, 

Spolkové republiky Německa, Nizozemska a Velké Británie uzavřely mezi sebou dohodu. 

Šlo o intervenční systém měn daných států vůči americkému dolaru (měnové rozpětí ± 
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2,25 % od bilaterálního kurzu) pod názvem evropský měnový had. Měnový had trval do 

roku 1978.
3
  

Prvním velkým krokem v měnové oblasti bylo zřízení Evropského měnového systému 

(EMS) v roce 1979 z iniciativy Helmuta Schmidta a Giscarda d‘ Estaing. EMS byl zaloţen 

za účelem stabilizace měnových kurzů, zlepšení vzájemné konvergence členských států a 

podpoře hlubší měnové integrace směrem k vytvoření hospodářské a měnové unie. EMS 

byl vystavěn na třech bodech – Evropské měnové jednotce (ECU), mechanismu měnových 

kurzů a úvěrovém nástroji Evropského fondu pro měnovou spolupráci. Vzhledem k tomu, 

ţe ECU je povaţována za symbol EMS, tak bych se ji v následujících řádcích krátce 

věnoval. 

ECU vznikla z názvu staré francouzské zlaté mince (écu-d’or) a anglické zkratky 

evropské měnové jednotky (European Currency Unit) a byla to uměle vytvořená měnová 

jednotka konstruovaná jako koš členských měn. Váhy jednotlivých měn v koši odráţely 

ekonomickou sílu členských států a upravovány byly v pětiletých intervalech. ECU plnila 

funkci zúčtovací jednotky Společenství a slouţila jako rezervní měna, kterou pouţívaly 

centrální banky v případě intervencí na devizovém trhu. Jiţ v  roce 1985 se ECU stalo 

pátou nejpouţívanější měnou a její emisi prováděl Evropský fond měnové spolupráce. 

Ten sdruţoval 20 % devizových rezerv uvedených členů. Pokračovatelem fondu se stal v 

roce 1994 Evropský měnový institut (EMI), který se pak přetransformoval na současnou 

Evropskou centrální banku (ECB). V dané době byly poskytovány 3 typy úvěrové pomoci 

ve formě velmi krátkodobé výpomoci – na devizové intervence, formou swapových 

operací, úročení váţenou mírou diskontních sazeb členů a dobou úvěru 45 dní. Druhou 

výpomocí byly krátkodobé za účelem krytí deficitů platebních bilancí států a státům 

stanoveny dluţnické a věřitelské kvóty na dobu 3 měsíců. Třetí, střednědobé výpomoci, 

byly poskytnuty na dohodě mezi státy na období v rozpětí 2 a 5 let.  

V letech 1998 – 1999 byly orientačně zafixovány vzájemné kurzy měn a následně 

zřízen Evropský měnový systém II (ERM-II).
4
  

                                                           
3
 WIEDENFELD, W.; WESSELS, W. Evropská unie od A do Z. Příručka evropské integrace. 1. vyd. Praha: 

Univerzita Karlova, 1997, s. 158, ISBN 80-7184-413-6.  
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Dědek (2008, s. 58) píše o Evropské měnové jednotce následující: „Poptávka po novém 

účetně-evidenčním médiu vyvstala po rozpadu brettonwoodského systému, který učinil 

nefunkčním tehdy pouţívané účetní jednotky, jeţ vázaly svoji hodnotu na zlatý obsah 

amerického dolaru. Politicky bylo neprůchodné, aby účetní knihy Společenství byly nadále 

vedeny v plovoucím dolaru či aby upřednostňovaly jednu konkrétní menu členské země. 

Světovým trendem byla téţ tzv. démonizace zlata, která usilovala oprostit národní měny od 

jakékoliv vazby na váhové mnoţství tohoto drahého kovu. Proto řešení angaţovat jako 

peněţní měřítko hned všechny členské měny, svázané v určitých mnoţstvích do speciální 

košové jednotky, nepostrádalo politicky atraktivní jiskru, upevňující vnímání vlastní 

identity. Navíc se jednalo o řešení vesměs praktické, neboť zprůměrovávalo kurzové 

výkyvy členských měn, coţ v období zvýšené divergence poskytovalo účetnímu 

hospodářství společných politik větší stabilitu.“  

                                                                                                                                                                                
4
 WIEDENFELD, W.; WESSELS, W. Evropská unie od A do Z. Příručka evropské integrace. 1. vyd. Praha: 

Univerzita Karlova, 1997, s. 161-163, ISBN 80-7184-413-6. 
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2.2 Etapy přechodu k jednotné měně 

Smlouvu o Evropské unii (Maastrichtská smlouva) můţeme označit jako hlavního 

činitele v ekonomické integraci Evropy, která vstoupila v platnost v roce 1993. Jedním 

z cílů Maastrichtské smlouvy bylo vytvoření hospodářské a měnové unie s jednotnou 

evropskou měnou pro členské státy.  Přechod k eurozóně byl rozdělen do tří etap, kterým 

se budu věnovat v následujících podkapitolách. 

 

2.2.1 1. etapa přechodu k jednotné měně (od 1. 7. 1990 do 31. 12. 1993) 

Díky sbliţování trhů členských států začínáme v druhé polovině 80. let hovořit o 

Jednotném evropském trhu. Vyústěním byla společná měna, jedna měna pro jednu Evropu. 

V současnosti je eurozóna největším obchodním blokem na světě, který pokrývá téměř 1/5 

veškerého světového obchodu
5
 a po americkém dolaru je euro druhá nejdůleţitější měna 

v mezinárodním měnovém systému: „Eurozóna dosahuje přibližně stejně vysokého HDP 

jako Spojené státy a stejně jako dolar, také evropská měna je vysoce užívanou měnou v 

mezinárodním obchodě.“
6
  

Na základě Delorsovy zprávy
7
 (většina doporučení z této zprávy se dostala to 

Maastrichtské smlouvy), rozhodla ER v červnu 1989, ţe první etapa přechodu k jednotné 

evropské měně bude zahájena 1. července 1990. K tomuto dni byla zrušena v podstatě 

veškerá omezení pohybu kapitálu mezi členskými státy. První etapa oficiálně začala 

zrušením kontroly měnových kurzů. To uvolnilo pohyb kapitálu v rámci Společenství. V 

roce 1992 byl třístupňový plán formalizován v textu Maastrichtské smlouvy, včetně 

ekonomických konvergenčních kritérií stanovených pro přijetí společné měny.  

                                                           
5
 Dokument o Společné obchodní politice [online]. [cit. 24. 2. 2011] dostupný z WWW: <www.vsfs.cz>. 

1. 6
 FOREX a nejvíce obchodované měnové páry [online]. Finance [cit. 24. 2. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.finance.cz/zpravy/finance/162543-forex-a-nejvice-obchodovane-menove-pary/>. 

7
 V červnu 1988 na zasedání Evropské rady v Hannoveru byla ustavena pracovní skupina pod vedením 

tehdejšího prezidenta Evropské komise Jacquese Delorse, která byla pověřena mandátem navrhnout 

konkrétní kroky vedoucí k hospodářské a měnové unii. Vypracovaná studie, která se do širokého povědomí 

dostala pod názvem Delorsova zpráva, byla představena v dubnu 1989 a schválena byla na zasedání 

Evropské rady v červnu toho samého roku. 
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V Maastrichtské smlouvě, Kodaňských kritériích a Rámcových smlouvách můţeme 

nalézt kritéria pro členství v EU a pro přijetí eura. Maastrichtská smlouva z roku 1992 

vstoupila v platnost 1. listopadu 1993. V tomto roce ER v Kodani přijala druhý dokument, 

který stanovil tzv. Kodaňská kritéria. Tento dokument upřesňoval obecné cíle 

Maastrichtské smlouvy. Třetí dokument, ve kterém můţeme nalézt kritéria pro přijetí eura, 

je Rámcová smlouva. S kaţdým kandidátem na vstup do EU je potřeba tuto smlouvu 

vyjednat. Tato kritéria dále upřesňuje legislativa EU a průběţné rozhodování evropské 

justice. Pro mě je zajímavá skutečnost, ţe proces přístupu do EU, ve kterém se kandidát 

zavazuje i pro vstup do eurozóny, sice stanovuje kriteria přijetí členů, ale vystoupení z 

eurozóny vůbec nebyl a doposud není právně dořešen. Vstup do eurozóny měl být původně 

nezvratitelný. 

Tato popisovaná etapa zavázala členské státy k posilování nezávislosti centrálních bank 

a uţší spolupráci centrálních bank. Hlavním cílem této etapy bylo dovršení jednotného trhu  

a zlepšení hospodářské konvergence států (sleduje se inflace, výše úrokových sazeb a 

kurzová stabilita). První etapu vývoje eurozóny můţeme přirovnat k situaci současných 

kandidátských zemí, které před vstupem do EU musí splnit Kodaňská kritéria.  

Na závěr této podkapitoly bych rád, neboť mne to velmi zaujalo, vyzdvihl a ocitoval 

Dědka (2008, S. 144): „Pokud Delorsova zpráva nakonec také doporučovala určité posílení 

společného rozpočtu, pak měla na zřeteli pouze účinnější působení regionálních a 

strukturálních politik. Akceptovala názor, ţe liberalizace trhů umocněná prostředím 

měnové unie s sebou nese riziko diferencovaných dopadů na členské země s rozdílnou 

ekonomickou úrovní. A proto zamýšlela čelit tomuto nadnárodnímu riziku z nadnárodní 

úrovně dostatečně robustním programy regionální a strukturální pomoci. Od národních 

rozpočtů naopak Delorsova zpráva očekávala bezpodmínečnou ukázněnost. Připomenula, 

ţe vysoké rozpočtové deficity by značně komplikovaly společnou měnovou politiku a 

vytvářely by trvalá ohniska politického napětí. Proto se i přimlouvala za aplikaci vodítek 

pro obezřetné chování národních rozpočtů, zprvu zaloţených na dobrovolné koordinaci, po 

přechodu do stádia měnové unie jiţ podpořených sankcemi. Vášnivé reakce vyvolal 

zejména návrh na stanovení stropů pro rozpočtové deficity, který nejednomu politikovi 

s keynesiánskou ekonomickou průpravou nechal částečně zhořknout ideu měnové unie.“  
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2.2.2 2. etapa přechodu k jednotné měně (od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1998)  

Druhá etapa byla technickou přípravou pro jednotnou měnu. Dle „madridského 

scénáře“
8
 z roku 1995 bylo stanoveno přechodné období mezi zavedením eura jako 

prostředkem pro účetní operace a zavedením eura jako hotovostního platidla. 

V této etapě vznikla nová instituce, Evropský měnový institut.
9
 Jeho úlohou bylo 

koordinovat měnovou politiku členských zemí. Zároveň členské země měly usilovat o 

zajištění nezávislosti svých centrálních bank. V roce 1997 ER v Amsterodamu rozhodla o 

vytvoření Paktu stability a růstu a ustavila ERM-II.
10

 O rok později Evropská rada 

v Bruselu vybrala jedenáct zemí, které byly připraveny k přijetí eura. Následně vznikla 

ECB, která byla zaloţena v roce 1998 Smlouvou o EU. Ta pokračovala v plnění úlohy 

Evropského měnového institutu. Jejím posláním byla tvorba měnové politiky pro 

Evropskou unii a ve spolupráci s národními bankami měla sledovat plnění konvergenčních 

kritérií, které směrovalo země k měnové stabilitě a tím k přechodu k závěrečné etapě.
11

  

 

2.2.3 3. etapa přechodu k jednotné měně (od 1. 1. 1999 do současnosti) 

Třetí, závěrečná, etapa měla podle Smlouvy o EU začít jiţ v roce 1997, ale pouze za 

předpokladu, ţe by ER
12

 rozhodla o tom, ţe většina členských zemí jiţ splnila 

konvergenční kritéria. Členské země však tento úkol v termínu nesplnily. Maastrichtská 

                                                           
8
 Tento scénář označuje situaci, kdy euro je nejprve zavedeno pouze v bezhotovostní podobě a po uplynutí 

přechodného období (v délce nejvýše tří let) je uvedeno téţ do hotovostního oběhu formou bankovek a mincí. 

Uvedený způsob zvolili zakládající členové eurozóny. 

9
 EMI byl zaloţen v roce 1994 ve Frankfurtu nad Mohanem. 

10
 Evropský mechanismus směnných kurzů II vznikl 1. ledna 1999 jako nástupce Evropského mechanismu 

směnných kurzů. Země zapojené do ERM-II musí kurzy svých měn udrţovat v povoleném maximálním 

fluktuačním pásmu ± 15 % od stanoveného středního kurzu (centrální parity) k euru, pro Dánsko je 

stanoveno uţší fluktuační pásmo ± 2,25 %. Zároveň nesmí dojít k devalvaci centrální parity, revalvace 

centrální parity je přípustná. Alespoň dvouleté setrvání v ERM-II za výše uvedených podmínek je jedním z 

konvergenčních kritérií, jejichţ splnění je nutnou podmínkou pro přijetí země do eurozóny. 

11
 HAD, M.; URBAN, L. Evropská společenství. 1. vyd. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1997,  s. 93, 

ISBN 80-85864-38-6. 

12
 Evropská rada ve sloţení hlav států a předsedů vlád. 
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smlouva tak stanovila, ţe třetí etapa začne začátkem roku 1999 a zúčastní se jí jen ty 

členské země, které splní dohodnutá kritéria. Také se počítalo s tím, ţe směnné kurzy měn 

zúčastněných zemí se vzájemně zafixují a pevně se stanoví jejich kurzy vůči nové 

evropské měnové jednotce. 

Třetí etapa se dělí do dvou období: 

 První období: od 1. 1. 1999 do 31. 12. 2001  

1. ledna 1999 bylo přijato euro ve své nehmotné podobě.  Euro se stalo virtuální 

měnovou jednotkou pro 11 zemí (Belgie, Irsko, Francie, Itálie, Portugalsko, Španělsko, 

Finsko, Lucembursko, Německo, Nizozemsko a Rakousko). Řecko se k nim připojilo 

1. ledna 2001. Mechanismus měnových kurzů ERM byl nahrazen ERM-II. ECB začala 

prosazovat jednotnou měnovou politiku a začalo stanovené tříleté přechodné období, které 

mělo trvat do 1. ledna 2002.  

 Druhé období: od 1. ledna 2002 do současnosti 

Fyzické zavedení bankovek a mincí bylo zahájeno od 1. 1. 2002. Všechny transakce, 

kontrakty byly jiţ uzavírány a realizovány pouze v euru. Zároveň vznikla dohoda o 

dvouměsíčním „duálním“ období, v průběhu kterého budou moci státy vyuţívat současně 

novou měnu i svou národní měnu.
13

  

Kaţdý stát, který se mohl připojit k 1. lednu 2002 k eurozóně, musel splnit 

konvergenční kritéria, která upravovala Maastrichtská smlouva. O těchto kritériích se více 

zmíním v následujících kapitolách hlavně z toho důvodu, ţe se v poslední době stále častěji 

objevuje otázka, zda je splnění uvedených kritérií postačující podmínkou pro hladké přijetí 

eura a úspěšné členství státu v eurozóně. 

                                                           
13

 Zavedení eura [cit. 24. 2. 2011] dostupný z WWW: <http:// www.zavedenieura.cz />. 



 

12 

 

2.3 Spletitá cesta k vzniku eurozóny, překážky a výhody 

Cesta k jednotné měně euro nebyla vůbec jednoduchá a jednoznačná. V této kapitole se 

budu věnovat zajímavým faktům v cestě k přijetí eura a jednotlivým výhodám  

a nevýhodám.  

Zavedení eura je výhodné pro podnikatele i turisty. Ušetří náklady spojené s převodem 

domácí měny za zahraniční. Podnikatelům zároveň odpadly náklady na vedení 

vnitropodnikového účetnictví v několika měnách, a také se jim sníţilo riziko kolísaní 

směnných kurzů měn. Vzniklo dokonce „Sdružení pro Evropskou měnovou unii,“ jehoţ 

základem i cílem byla skutečnost, ţe měnová unie ušetří minimálně 15 miliard na 

transakčních nákladech.
14

 Jednoduše řečeno, euro přineslo v praxi výhody jako odstranění 

kurzového rizika, moţnost být plnohodnotnými hráči na evropském i zahraničním trhu, 

celkovou transparentnost cen a nákladů v jednotné měně v rámci zdravé hospodářské 

soutěţe v unii (vyjádření cen v euru umoţňuje jednoduché srovnávání cen). 

Zavedení eura má i své odpůrce. Mezi uváděnými argumenty proti zavedení eura patří 

ztráta suverenity a moţnosti kontroly nad vlastní fiskální a hospodářskou politikou, 

nehledě na příliš velkou převahu Francie a Německa.  

Je potřeba si uvědomit, ţe obchod mezi jednotlivými členskými státy představuje 70 % 

celkového objemu obchodu v EU. Eurozóna se doplňuje s evropským jednotným trhem, 

který znamená volný pohyb lidí, zboţí, sluţeb a kapitálu v Evropské unii. Kromě toho, ţe 

euro odstraňuje vysoké transakční náklady a nejistotu ve stabilitě kursů, představuje také 

prostředek pro efektivnější jednotný trh.  

Na tomto místě je potřeba zmínit i fakt, ţe se v současné době diskutuje, zda euro jako 

jednotná měna přeţije. Podle Centra pro výzkum ekonomiky a podnikání (CEBR) má euro 

v příštích 10 letech jen 20 % šanci na přeţití.
15

 Podle CEBRu se finanční krize jiţ na jaře 

tohoto roku rozšíří z Řecka a Irska i do dalších zemí, které mají problémy se schodky 

                                                           
14

 Měnová unie pro a proti [online]. Euroskop [cit. 24. 2. 2011] dostupný z WWW: 

<http://www.euroskop.cz/323/sekce/menova-unie---pro-a-proti/>. 

15
 Přežije eurozóna rok 2011? [online]. ČT 24 [cit. 24. 2. 2011] dostupný z WWW: 

<http://www.ct24.cz/ekonomika/111337-prezije-eurozona-rok-2011-podle-cebru-je-sance-1-5/>. 
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veřejných rozpočtů (CEBR zmiňuje jako rizikové tyto země -  Itálie, Španělsko, 

Portugalsko, Belgii i Francii).   

Podle mého názoru euro současnou krizi přeţije. Vlády jednotlivých členských zemí 

nedovolí pád eura. Podle šéfa stabilizačního fondu Klause Reglinga se eura dobrovolně 

nevzdá ţádná země: "Pro slabší země by to byla ekonomická sebevražda, stejně jako pro ty 

silnější."
16

 Podobný názor sdílí hlavně německá kancléřka Merkelová a francouzský 

prezident Sarkózy. Zároveň se ztotoţňuji s názorem, ţe by měla být přehodnocena i otázka 

časového horizontu přijetí eura po vstupu státu do EU. Stát by měl pečlivě a důkladně 

zváţit výhody a nevýhody tohoto kroku. Myslím, ţe volba termínu by měla být podmíněná 

jak připraveností konkrétní národní ekonomiky, tak i celkovým vývojem v eurozóně. Ten 

totiţ také můţe pro kandidující státy představovat určitá rizika. Stačí se podívat na příklad 

Visegrádské čtyřky (V4),
17

 kde kromě Slovenska se do eurozóny nikdo další nehrne. 

Obavám podlehlo i Polsko, které se na vstup do eurozóny připravovalo v roce 2012. Přitom 

právě Polsko bylo jedinou zemí unie, které se podařilo vyhnout recesi po vypuknutí 

světové hospodářské krize. Proto krok Estonska, které se připojilo k eurozóně 1. ledna 

2011, povaţuji v dané chvíli za trochu odváţný a z pozice eurozóny spíše symbolický. 

 

2.4 Maastrichtská kritéria 

Jedná se o kritéria, která musí kaţdá kandidátská země splňovat před přijetím eura. 

V mé diplomové práci se chci podrobně věnovat kritériím udrţitelnosti veřejných financí 

(kritériu veřejného deficitu a kritériu hrubého veřejného dluhu), která se nejvíce skloňují 

v debatách o přijetí eura v České republice. Nejdříve popíšu jednotlivé konvergenční 

kritéria, tak jak je definuje na svých stránkách Evropské komise (EK). 

Maastrichtská kritéria byla ustanovena v 90. letech 20. století, byla implementována na 

země, které hodlaly přijmout euro. Jsou nastaveny tak, aby účastnické země prokázaly 

úroveň ekonomického vývoje, který vytváří předpoklad stability eura. Konvergenční 

                                                           
16

 Euro přežije [online]. Tiscali [cit. 24. 3. 2011] dostupný z WWW: <http://zpravy.tiscali.cz/kanclerka-

merkelova-euro-prezije-ale-57483>. 

17
 Visegrádská čtyřka, téţ Visegrádská skupina, je aliance čtyř států (Česká republika, Polsko, Maďarsko, 

Slovensko) střední Evropy. 
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kritéria tedy spíše slouţí k tomu, aby nová země svým vstupem do eurozóny neohrozila 

stabilitu společné měny. Eurozónu mohou tvořit pouze země, které se prokáţou vysokým 

stupněm ekonomické konvergence a makroekonomické stability.   

Pět konvergenčních kritérií stanovuje Smlouva o fungování EU. Tato kritéria musí být 

splněna kaţdým členským státem. O tom, zda jsou kritéria splněna, rozhodují ve svých 

zprávách EK a ECB. 

Konvergenční kritéria jsou stanovena takto: 

 poměr schodku veřejných financí na hrubém domácím produktu (HDP) nesmí 

překročit 3 %, 

 poměr veřejného dluhu na HDP nesmí překročit 60 %, 

 musí být zajištěn udrţitelný stupeň cenové stability, kdy průměrná míra inflace po 

dobu jednoho roku před posuzováním nepřekročí míru inflace tří členských zemí 

s dlouhodobě nejlepší cenovou stabilitou o více neţ 1,5 p.b., 

 musí být zachována stabilita dlouhodobých úrokových sazeb (dle sazeb 

dlouhodobých státních dluhopisů anebo podobných cenných papírů), kdy úroková 

sazba nesmí o více neţ 2 p.b. převyšovat úrokovou sazbu tří členských zemí 

s dlouhodobě nejlepší cenovou stabilitou.
18

  

 vstup do eurozóny je podmíněn minimálně dvouletým setrváním národní měny 

v ERM II, zároveň nesmí dojít k devalvaci centrální parity, revalvace centrální parity je 

přípustná. 

V následujících podkapitolách bych daná kritéria popsal konkrétněji. 

 

2.4.1 Kritérium schodku veřejných financí a kritérium veřejného dluhu 

Kritérium schodku veřejných financí sleduje fiskální vývoj dané země. Sleduje se 

deficit vládních institucí v metodice národních účtů ESA 95. Důleţité je zde říci, ţe velké 

rozpočtové deficity členských států eurozóny mohou způsobit inflaci. Nadměrná 

                                                           
18

 PAJAS, P.; ROSSITER, T., O Evropské unii, publikace MZV ČR. 1. vyd. Semily: Tiskárna GLOS, 2000, s. 

122, ISBN 80-86345-04-1.  
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rozpočtová expanze můţe zvýšit poptávkové tlaky, coţ vede k inflaci. ECB bude na 

rostoucí inflaci reagovat růstem společných úrokových sazeb, čímţ se důsledky rozpočtové 

nekázně mohou přenést na ostatní členy eurozóny (mají společnou měnovou politiku). 

V prostředí měnové unie také některé členské státy přestávají uvaţovat, co se můţe stát, 

kdyţ se tak moc zadluţují. Tím, ţe se vzdá členská země národní měny, se oprostí od 

rizika prudkého znehodnocení kurzu své měny. Tomu se říká chování černého pasaţéra, 

kdy se schová země za rozpočtovou kázeň ostatních členských zemí měnové unie.
19

 Moţná 

i proto je sledován vývoj rozpočtů zemí eurozóny a zemí, které se chtějí k eurozóně přidat, 

tak pozorně. 

Kritérium veřejného dluhu specifikuje podmínku, aby „poměr vládního dluhu k HDP 

nepřekračoval 60 % kromě případů, kdy se tento poměr snižuje a blíží se uspokojivým 

tempem k referenční hodnotě.“ 

 

2.4.2 Kritérium cenové stability 

Podle Smlouvy o fungování EU (čl. 140 odst. 1) je kritériem cenové stability „dosažení 

vysokého stupně cenové stability patrného z míry inflace, která se blíží míře inflace nejvýše 

tří členských států, jež dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků.“ Článek 1 

Protokolu o kritériích konvergence dále stanovuje, ţe „kritérium cenové stability znamená, 

že členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru 

inflace měřenou v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením, jež nepřekračuje 

o více než 1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše tří členských států, které v oblasti 

cenové stability dosáhly nejlepších výsledků. Inflace se měří pomocí indexu 

spotřebitelských cen na srovnatelném základě s přihlédnutím k rozdílnému vymezení pojmů 

v jednotlivých členských státech.“  

Na to, zda-li sledovaná země plní či neplní kritérium cenove stability, si musíme 

nejprve odpovědět, co jsou to nejlepší výsledky v oblasti cenové stability? Záporná inflace 

asi nebude povaţována za tu nejlepší. Také země s inflací, která by se výrazně odchýlila od 

průměrné inflace v členských zemích EU by nemusela být povaţována za tu nejlepší. 

                                                           
19

 Viz. DĚDEK, O., Historie evropské měnové integrace. Od národních měn k euru. 1. vyd. Praha: C. H. 

Beck, 2008, s. 162, ISBN 978-80-7400-076-8.  
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Důkazem toho je skutečnost, ţe v březnu 2010 bylo vyloučeno z posuzování Irsko,
20

 jehoţ 

průměrná míra inflace za období 12 měsíců (–2,3 % v březnu 2010) se významně odchýlila 

od míry inflace v eurozóně a ostatních členských státech zejména v důsledku silného 

hospodářského poklesu. V roce 1998 byla specifikována definice cenové stability
21

 

jako „meziroční růst harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) pro eurozónu 

o méně než 2 %“, která byla  v roce 2003 upravena: „hodlá udržovat míru inflace na 

hladině, která bude pod 2 %, avšak která se bude této hodnotě ve střednědobém horizontu 

přibližovat.“ 

 

2.4.3 Kritérium stability dlouhodobých úrokových sazeb 

V článku 121 Smlouvy se vyţaduje: „stálost konvergence dosažené členským státem a 

jeho účasti v mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému, která se odráží 

v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb.“ 

V protokolu o kritériích konvergence se dále stanovuje, ţe: „kritérium konvergence 

úrokových sazeb znamená, že v průběhu jednoho roku před šetřením průměrná dlouhodobá 

nominální úroková sazba členského státu nepřekračovala o více než 2 procentní body 

úrokovou sazbu nejvýše tří členských států, které dosáhly v oblasti cenové stability 

nejlepších výsledků. Úrokové sazby se zjišťují na základě dlouhodobých státních dluhopisů 

nebo srovnatelných cenných papírů, s přihlédnutím k rozdílnému vymezení pojmů v 

jednotlivých členských státech.“ 

Při zkoumání „průměrné dlouhodobé nominální úrokové sazby“ za období „jednoho 

roku před šetřením“ se tato dlouhodobá úroková sazba vypočítává jako aritmetický průměr 

za posledních 12 měsíců, za které jsou k dispozici údaje o HICP.
22

 ECB dále definuje 

referenční hodnotu vycházející z úrokové sazby nejvýše 3 členských států s nejlepšími 

                                                           
20

 Konvergenční zpráva EK 2010. 

21
 Měnová politika [online]. ECB [cit. 7. 4. 2011]. Dostupné z  WWW: 

<http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/monpol/html/mp_002.cs.html>.   

22
 Konvergenční kritéria [online]. ECB [cit. 7. 4. 2011]. Dostupné z  WWW: 

<http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.cs.html#longterm>. 
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výsledky v cenové stabilitě, jak je uvedeno výše v citaci z protokolu. Daná úroková sazba 

se určuje jako „nevážený aritmetický průměr dlouhodobých úrokových sazeb ve třech 

zemích, které dosáhly nejnižší míry inflace. Úrokové sazby se měří na základě 

harmonizovaných dlouhodobých úrokových sazeb, které byly sestaveny pro vyhodnocování 

konvergence.“
23

 

 

2.4.4 Kritérium stability měnového kurzu  

V článku 140 Smlouvy se definuje: „dodržování normálního fluktuačního rozpětí 

stanoveného mechanismem měnových kurzů Evropského měnového systému po dobu 

alespoň dvou let, aniž by došlo k devalvaci vůči měně jiného členského státu.“ 

V Protokolu o kritériích konvergence je zároveň stanoveno: „kritérium účasti v 

mechanismu měnových kurzů Evropského měnového systému, znamená, že členský stát 

alespoň po dobu posledních dvou let před šetřením dodržoval fluktuační rozpětí stanovené 

mechanismem měnových kurzů Evropského měnového systému, aniž by byl měnový kurz 

vystaven silným tlakům. Zejména pak nesměl členský stát v tomto období z vlastního 

podnětu devalvovat dvoustranný střední kurz své měny vůči měně kteréhokoli jiného 

členského státu.“
24

 

EK a ECB vyhodnocuje, zda se země účastnila mechanismu ERM II „alespoň po dobu 

posledních dvou let před šetřením.“ Jednoduše řečeno, jde o povinnost udrţovat měnový 

kurz ve stanoveném fluktuačním pásmu, které vychází se z předpokládaného rozpětí 

±15 % kolem centrálně stanovené parity.  

Posuzovat plnění jednotlivých kritérií v České republice budu v kapitole 3.3. Za 

zmínku stojí snaha o přehodnocení celého systému přístupu do eurozóny. Příkladem je 

Řecko, o kterém se spekuluje, ţe při plněné kriterii podalo nepravdivé údaje. 

 

                                                           
23

 Konvergenční kritéria [online]. ECB [cit. 7. 4. 2011]. Dostupné z  WWW: 

<http://www.ecb.int/ecb/orga/escb/html/convergence-criteria.cs.html#longterm>. 

24
 ČNB, dokument „Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické 

sladěnosti ČR s eurozónou“ ze dne 22. prosince 2010. 
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2.4.5 Pakt stability a růstu 

Fiskální konsolidace není důleţitá jen kvůli plnění maastrichtských kritérií, protoţe 

kontrolu fiskální situace v sobě zahrnuje i Pakt stability a růstu (dále jen Pakt), který platí 

pro země eurozóny. To znamená, ţe kritéria týkající se veřejných financí nejsou 

podmínkou nutnou jen pro přijetí eura, ale je třeba je sledovat i po vstupu do eurozóny. To 

je potřeba si uvědomit. S ohledem na téma mé diplomové práce si dovolím o tomto Paktu 

pár informací, i kdyţ se České republiky dotkne aţ v budoucnosti a je moţné, ţe v té době 

bude fungovat v jiné podobě.  

Pakt stability a růstu je dohodou členských států o dodrţování fiskální a rozpočtové 

kázně. V praxi se Pakt skládá z rezoluce ER přijaté 17. června 1997 v Amsterodamu a 

dvou nařízení Rady ze 7. července 1997. Obsahuje dva principy: 1. preventivní systém 

včasného varování s cílem zajistit a napravit nedostatky z hlediska rozpočtu dříve, neţ 

rozpočtový schodek přesáhne hodnoty 3 % HDP a 2. soubor varovných opatření, 

prostřednictvím kterých se na členské státy bude vyvíjet tlak s cílem limitovat nadměrné 

schodky. Pokud jiţ k nadměrnému schodku dojde, je potřeba zaujmout okamţitá opatření.  

Ke vzniku Paktu vedly obavy, ţe členské státy při odevzdání své monetární politiky 

mimo rámec svých kompetencí mohou zneuţívat fiskální politiku. Členské státy zabrání 

ekonomickým šokům pouze právě pomoci fiskální politiky. Coţ logicky znamená, ţe 

význam tohoto nástroje v jednotlivých členských státech roste. Bohuţel také při existenci 

společné měny jednotlivé vlády členských států nepociťují dostatečnou přímou 

odpovědnost za stabilitu měny a některé země tak mohou chtít problémy svých ekonomik 

řešit na úkor rozpočtového deficitu. Pakt stability a růstu je v tomto případě důleţitým 

nástrojem koordinace fiskálních politik členských států.  

V rámci jiţ zmiňované globální krize se teď očekává několik zásadních kroků. Jedním 

z nich je skutečné plnění zmiňovaného Paktu, coţ znamená sankcionování „provinilých“ 

členů, jelikoţ v době přijetí Paktu se věřilo, ţe bude velmi striktně dodrţován. Rada 

ministrů financí členských zemí (ECOFIN) tak doposud neučinila. Proto důvěryhodnost 

této listiny klesla ve chvíli, kdy i přes jasné porušení Paktu nedošlo k uvalení sankcí na dva 

velké vlivné státy, a to Francii a Německo. Tento bod patří mezi nejţhavější a dosti 

rozporuplné otázky. Kdyby před krizí byla bývala přísná rozpočtová kontrola na evropské 
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úrovni, po které tak volala Francie a Německo, problémy s ní by měly právě ony. Na 

druhou stranu si dokáţu představit, jak velké sociální a ekonomické následky drastických 

restrikcí mohou v dotčených či dalších státech zvýšit pravděpodobnost dobrovolného 

odchodu z eurozóny. Tímto krokem jednoduše odmítnou splácet dluhy, coţ by přineslo 

špatné následky pro banky a vůbec eurozónu jako takovou. 

 

2.4.6 Pakt pro posílení ekonomiky eurozóny 

Pakt pro posílení ekonomiky eurozóny, pro který se vţil název Pakt pro euro, vychází 

z únorového německo-francouzského návrhu. V únoru roku 2011 Německo spolu s Francií 

navrhlo pakt konkurenceschopnosti s cílem zastavit dluhovou krizi, na které se dohodli 

lídři eurozóny. Původní návrh dokumentu EK přicházel s dluhovou brzdou a poţadavkem 

na členské státy k začlenění limitů pro výši veřejných dluhů na úrovni 60 % HDP a 

rozpočtových deficitů, které nemají překročit hranici 3 % HDP přímo do svých ústav. 

Zároveň by se částka, o kterou celkový veřejný dluh členské země převyšuje stanovený 

60% limit, měla dle návrhu Paktu sniţovat o 1/20 kaţdý rok.  

V Paktu pro euro se dále předpokládá zvyšování důchodového věku v závislosti od 

průměrné délky ţivota, omezení předčasného odchodu do důchodu, navázaní růstu mezd 

na produktivitu práce, či návrh sjednocení firemní daně v eurozóně.  Jeho přepracovaná 

verze je Paktem o euro, který je zároveň kompromisem svého předchůdce (došlo k 

odstranění sjednocené firemní daně v eurozóně, či zmírnění poţadavku nutné změny 

ústavy členských států).   

Pakt pro euro byl přijat na summitu EU v Bruselu 24. a 25. března 2011
25

 s cílem 

posílit hospodářský pilíř měnové unie, dosáhnout nové kvality koordinace hospodářských 

politik a posílit konkurenceschopnost, coţ by mělo vést k vyšší míře konvergence. Pakt pro 

euro je primárně zaměřen na oblasti, které spadají do pravomocí členských států. K Paktu 

pro euro se z členských zemí EU nepřipojila Česká republika, Maďarsko, Velká Británie a 

Švédsko. Podle premiéra ČR se Česká republika k Paktu pro euro nepřipojila hlavně 

                                                           
25

 „Závěry Evropské rady (24. a 25. března 2011).“  
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z důvodu hrozby harmonizace daní v celé EU.
26

 Pro tuto práci je důleţitý jeden ze závazku 

Paktu pro euro a to závazek členských států dále přispívat k udrţitelnosti veřejných financí.  

Aby byl splněn tento závazek, doporučuje Pakt pro euro členským státům zaměřit 

pozornost na udrţitelnost důchodů, sociálních dávek a zdravotnictví. Členské státy by měly 

provést reformy, jejichţ součástí by mohlo být přizpůsobení důchodového systému 

demografické situaci v zemi, omezení reţimů předčasného odchodu do důchodu. Pakt pro 

euro zavazuje členské státy promítnout do své legislativy fiskální pravidla EU obsaţená 

v Paktu stability a růstu. Konečná podoba Paktu pro euro ponechává přímé daně 

v pravomoci členských států EU. Země EU by však měly zahájit diskusi nad koordinací 

daňových politik.  

K Paktu pro euro mají přístup i země, které nejsou členy eurozóny. Zájem o Pakt pro 

euro má například Dánsko. Summit schválil i vznik Evropského stabilizačního 

mechanismu (ESM).
27

 Ten je náhradou za současný záchranný fond eurozóny (ESFS), měl 

by mít úvěrovou kapacitu 500 miliard EUR s ratingem AAA (nejvyšší rating) a členské 

země eurozóny do něj budou muset přispět celkem 700 miliardami eur. Největší podíl 

připadá na Německo – 22 miliard a například na sousední Slovenskou republiku připadá 

660 milionů EUR. 

 

2.5 Dílčí shrnutí 

Na závěr této kapitoly bych chtěl říci, ţe proces vývoje jedné měny pro jednu Evropu 

ještě zdaleka nekončí. Současná krize ukázala jeho nedostatky a je nutno konstatovat, ţe 

podmínky v eurozóně jsou dnes a v této formě trochu vzdálené funkční měnové unii. Kvůli 

ekonomické, kulturní a jazykové různorodosti, přetrvávající nízké pruţnosti a mobility 

práce bude řešení zásadních problémů, o kterých jsem se výše stručně zmínil, poměrně 

těţké. Pro příklad uvedu tak často pouţívané slovo „solidarita“. Nevěří se jí, volá se po její 

                                                           
26

 Pakt pro euro nám představili jako hotovou věc [online]. Eurozprávy [cit. 24. 2. 2011] dostupný z WWW: 

< http://domaci.eurozpravy.cz/politika/25056-necas-pakt-pro-euro-nam-predstavili-jako-hotovou-vec-proto-

se-zatim-nepripojime/>.  

27
 Výsledek summitu eurozóny [online]. Euroaktiv [cit. 24. 2. 2011] dostupný z WWW: 

<http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/vysledek-summitu-eurozony-navyseni-efsf-a-novy-pakt-

pro-euro-008565>. 
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reformulaci. Tady je vhodné uvést pozici Slovenska, které se jako jediné vzepřelo pomoci 

Řecku, které podle nich nezodpovědným hospodařením s veřejnými financemi a 

vytvořením nadstandardní ţivotní úrovně svého obyvatelstva dostali svou zemi do nelehké 

situace. Slovenská politická reprezentace (a nemyslím si, ţe je jediná) vyzývá Řecko ke 

státnímu bankrotu a zracionálnění diskuse eurozóny o solidaritě. Navíc Slovensko, aby 

mohlo půjčit bohatšímu Řecku, si musí také nejdříve půjčit. Zda je cesta bankrotu správná 

a spravedlivější, je diskutabilní. Nicméně, dostáváme se znovu k problému, ţe eurozóna na 

to ve svých zásadních dokumentech nemyslela.  Také Lisabonská smlouva má v sobě 

zakotveno, ţe za své závazky bere zodpovědnost kaţdý stát. EU se tak začátkem roku 2011 

rozhodla vypracovat svůj "Marshallův plán obnovy" pro státy eurozóny, které zápasí s 

nadměrnými dluhy. A na záchraně celého projektu se bude dál pokračovat.   
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3 Zavedení eura v České republice 

 

3.1 Vývoj integrace
 
ČR do Evropské unie 

Česká republika patří do skupiny postkomunistických států, proto můţeme hovořit o 

skutečných krocích integrace aţ po roce 1989. 1. února 1995 vstoupila v platnost Evropská 

dohoda s Českou republikou zakládající přidruţení mezi Českou republikou a Evropskými 

společenstvími a jejich členskými státy. Cílem této dohody byla integrace České republiky 

do EU. Česká republika, jako průmyslová země s bohatou historií a dobrými výsledky ve 

vědě, se musela vyrovnat ve výkonnosti české ekonomiky s vyspělou trţní ekonomikou 

především západoevropských zemí. Přeci jen při srovnání například s Německem či 

Rakouskem byla podstatně chudší. Proto, a ne neopodstatněně, kladli euroskeptici otázky, 

nakolik EU naší zemi chce přijmout do svého společenství, co nám členství přinese a 

naopak, co můţeme EU přinést my. Celý proces doprovázelo jak nadšení, tak i obavy, zda 

niţší ekonomická úroveň, přetrvávající nálepka „východní země“ a nezkušenost pro nás 

nebudou dlouhodobě negativem. Na druhou stranu představa, ţe bychom se k EU 

nepřipojili a zůstali izolovaní, nebyla také přitaţlivá.    

V polovině roku 1993 ER na svém zasedání v Kodani přiznala právo zemí střední a 

východní Evropy na vstup do EU. Podmínkou vstupu do EU bylo splnit politická kritéria 

(stabilní instituce garantující demokracii, ochrana práv a respektování menšin, existence 

právního státu), hospodářská (fungující trţní hospodářství) a zavést acquis communautaire 

(ztotoţnění se s politickými, hospodářskými a měnovými cíly EU). Acquis communautaire 

Společenství
28

 neboli společné dědictví Společenství představuje podle portálu EK 

společná práva a závazky, které zavazují všechny členské státy v rámci EU. Acquis 

communautaire se stále vyvíjí a sestává z: 

 obsahu, principů a politických cílů smluv, 

 legislativy přijaté při aplikaci smluv a judikatury Evropského soudního dvora 

(ESD), 

 deklarací a rezolucí přijatých EU, 

                                                           
28

 Informace EK [online]. EK [cit. 12. 2. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_1_cs.htm>. 
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 opatření vztahujících se k společné zahraniční a bezpečnostní politice, 

 opatření vztahujících se k justici a ke spolupráci ve vnitřních věcech, 

 mezinárodních smluv uzavřených EU a smluv uzavřených navzájem mezi jejími 

členskými státy v oblasti aktivit EU. 

O členství v EU oficiálně poţádala vláda České republiky 23. ledna 1996. Začal 

vyjednávací proces o vstupu do EU, který předpokládal dosaţení členství v období od roku 

2003 aţ do roku 2005. Poţadavky integračního směřování kandidátů byly formulovány na 

zasedání ER v Kodani v roce 2002. Dne 16. 4. 2003 v Aténách uzavřela Česká republika a 

dalších devět kandidátů Smlouvu o přistoupení k Evropské unii s 15 členskými státy.
29

 

Hlavním bodem přístupových jednání byl takzvaný screening (analytické srovnávání 

legislativy kandidátských zemí s evropským právem). Do čela českého vyjednávacího 

týmu byl jmenován Pavel Telička. EK od roku 1998 kaţdoročně vydávala pravidelné 

zprávy o pokroku kandidátských zemí v přípravách na členství v EU. Česká republika si 

v rámci procesu vyjednala přechodná období, která bych rád v krátkosti zmínil. Přechodná 

období byla vyjednána v oblasti nabývání nemovitostí, zemědělské půdy a lesů občany 

zemí EU, kteří nemají trvalý pobyt na území republiky. Dále poţádala Česká republika o 

dočasné zachování niţší sazby daně z přidané hodnoty u vybraných sluţeb a zboţí 

s ohledem na sociální dopady. Nejcitlivější oblastí bylo ţivotní prostředí, kde se 

vyjednávalo odloţení poţadavků na kvalitu vod, výstavbu čistíren v obci do 2000 obyvatel, 

nakládání s obaly, či odklad emisních látek a nakonec v oblasti energetiky a zemědělství.
30

   

Parlament ČR vytvořil v obou svých komorách výbory pro evropskou integraci a 

paralelně byla vytvořena třístupňová struktura komunikace mezi Českou republikou a EU, 

a to:  

1. expertní meziministerské pracovní skupiny,  

2. centrální Pracovní výbor (výbor vedl náměstek Ministerstva zahraničních věcí ČR) a  

                                                           
29

 ČERNOCH, P.; HAD, M.; STACH, S.; URBAN, L.: Česká republika v Evropské unii, přínosy a náklady, 

1. vyd. Praha: Asociace pro studium mezinárodních vztahů, 2004. 134 s. ISBN: 80-903409-1-1.  

30
 ČERNOCH, P.; HAD, M.; STACH, S.; URBAN, L.: Česká republika v Evropské unii, přínosy a náklady, 

1. vyd. Praha: Asociace pro studium mezinárodních vztahů, 2004. 53 s. ISBN: 80-903409-1-1. 
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3. výbor vlády pro evropskou integraci.
31

  

Česká republika se stala novým členem EU 1. května 2004. Podle mne to naši zemi 

přineslo posílení postavení v evropském i mezinárodním měřítku, podílení se na společné 

zahraniční a bezpečnostní politice, volný pohyb osob, sluţeb, kapitálu a zboţí, coţ nám 

umoţňuje zapojení se do vnitřního trhu, či moţnost vyuţití prostředků z fondů, které jsou 

nástroji evropské strukturální politiky k zabezpečení růstů ţivotní úrovně našich obyvatel a 

zmenšování regionálních rozdílů v EU.  

Společně s Českou republikou se členy EU stalo Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, 

Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Jedná se tak o největší rozšíření EU 

v její historii. Členství v EU se zároveň pro nás stalo mezistupněm k další integraci, a to 

vstupu do eurozóny, k čemuţ jsme se podpisem Smlouvy zavázali. 

 

3.2 Principy zavedení eura v České republice 

Česká republika zpracovala Národní plán zavedení eura v České republice s cílem 

usnadnění přechodu české ekonomiky na euro. Šlo o organizační, technické a právní 

kroky, které musely v rámci procesu přechodu respektovat následující principy:
32

 

 princip kontinuity právních závazků, 

 princip ochrany spotřebitele, 

 princip minimalizace nákladů.  

Princip kontinuity právních závazků zaručuje, ţe všechny uzavřené smlouvy s údaji 

v českých korunách zůstanou nadále platné i po zavedení eura. Princip ochrany 

spotřebitele usiluje o tzv. duální označování, coţ znamená, ţe po oznámení oficiálního 

přepočítacího koeficientu zůstanou ceny a peněţní částky v korunách i eurech. Zároveň 

usiluje o to, aby nedošlo k neodůvodněnému navýšení cen při zavedení eura A poslední 

princip, který bych chtěl zmínit, je princip minimalizace nákladů. Kaţdý subjekt 

                                                           
31

 Zpráva o zahraniční politice České republiky za rok 2001, 2002 s. 25.   

32
 Principy zavedení eura [online]. Zavedení eura [cit. 2. 2. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.zavedenieura.cz/>. 

http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/dokumenty_plan_zavedeni_cr.html
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(veřejný i soukromý) si bude muset pokrýt náklady na zavedení eura z vlastních zdrojů. 

Proto by se měla kaţdá členská země snaţit o zajištění ohleduplného způsobu přechodu, 

aby subjektům nevznikaly zbytečné náklady. Stát by měl těmto subjektům poskytnout 

včasné a přesné informace. 

Národní plán zavedení eura v České republice popisuje postupy a změny, které je nutno 

provést v procesu zavedení eura, jejich harmonogram, způsob jejich realizace, doporučení 

pro státní správu, samosprávu a další subjekty. Je průběţně aktualizován a sloţen ze tří 

částí, přičemţ první popisuje základní principy, které jsem výše uvedl, druhá podává popis 

opatření a doporučení v šesti oblastech (banky a ostatní subjekty finančního trhu, veřejné 

finance a veřejná správa a samospráva, nefinanční sektor a ochrana spotřebitele, 

legislativní potřeby zavedení eura, zdroje informací a komunikace, informační a statistické 

systémy), která je zapotřebí splnit a třetí je výkladovým slovníkem pojmů pouţívaných při 

procesu zavedení eura.  

Uvedu další důleţité dokumenty, které jsou zaměřeny na vstup České republiky do 

eurozóny. Dokument Institucionální zajištění přijetí eura v České republice, vydaný 

vládou České republiky v listopadu 2005, umoţnil jmenování národního koordinátora pro 

zavedení eura a ustanovil Národní koordinační skupinu, kterou vede národní koordinátor. 

Ministerstvo financí ČR (MF ČR) spolu s Českou národní bankou (ČNB) a Ministerstvem 

průmyslu a obchodu vytvořilo v roce 2003 Strategii přistoupení České republiky k 

eurozóně, která formuluje moţné pozitiva a negativa přijetí eura a základní východiska 

integračního procesu. Tato strategie byla aktualizována v srpnu 2007. Dalším dokumentem 

je Konvergenční program České republiky, který je pravidelně aktualizován. Poslední 

aktualizace proběhla v lednu 2010. Programem se budu více zabývat v následující kapitole, 

jelikoţ jeho obsahem je plnění maastrichtských kritérii.
33

 Důleţitým pro rozhodnutí vlády 

o vstupu do eurozóny je materiál Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky 

s eurozónou, který je kaţdoročně vypracovávaný ČNB.  

  

                                                           
33

 Dokumenty [cit. 2. 2. 2011]. Dostupné z WWW: <http://www.zavedenieura.cz/>.  
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3.3 Plnění jednotlivých konvergenčních kritérií v České republice 

Česká republika přijala v roce 2001 Předvstupní hospodářský program se záměrem 

přípravy země na vstup do eurozóny. Obsahem byly veřejné finance. Daný dokument byl 

po vstupu do EU nahrazen Konvergenčním programem, který stanovuje výhled 

konsolidace veřejných financí tak, aby Česká republika splnila maastrichtská konvergenční 

kritéria. Vstupem České republiky do EU se stala naše země účastníkem EMU, s dočasně 

udělenou výjimkou pro zavedení eura.   

Termín přijetí eura je politickou otázkou a určí jej vláda. Zavedení eura se dotkne 

všech obyvatel České republiky, kteří by se měli dobře připravit. Samotné splnění 

konvergenčních kritérií sice neznamená, ţe by došlo k plnému sladění české ekonomiky 

s eurozónou, ale já sám jsem v minulosti věřil, ţe se české vlády budou snaţit splnit tyto 

podmínky co nejdříve, abychom mohli přijmout i euro co nejdříve. Nestalo se tak a dnes se 

můţeme alespoň poučit z chyb jiných zemí, které uţ euro přijaly. Přestoţe je termín přijetí 

eura v tuto chvíli neznámý, Česká republika se na přijetí do eurozóny připravuje formálně 

od podzimu roku 2003, kdy přijala Strategii přistoupení České republiky k eurozóně. Tuto 

strategii přijala vláda České republiky společně s ČNB, která je součástí Evropského 

systému centrálních bank (ESCB). Tato strategie nebyla splněna, a z toho důvodu proběhla 

v roce 2007 aktualizace, kde došlo zároveň k vyhodnocení strategie z roku 2003 a plnění 

konvergenčních kritérii do roku 2007. Strategie definuje předpoklady přijetí země do 

eurozóny v návaznosti na pokrok v přípravě a realizaci reforem veřejných financí s cílem 

zvýšení pruţnosti ekonomiky (trh práce a fiskální politika). Dokument prognózuje přístup 

země do eurozóny v období 2009-2010. Jednou z kapitol je dokumentace domácího i 

zahraničního vývoje, a také analýza přínosů členství a schopnost fungování české 

ekonomiky v rámci eurozóny. Zároveň se v ní vláda a ČNB zavázali k pravidelnému 

ročnímu hodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kriterií, součástí kterého je i 

doporučení či nedoporučení vstupu ČR do mechanizmu ERM II. 

Členství země v mechanismu ERM II, jak jiţ jsem zmínil, je důleţitým krokem, který 

nese také řadu výhod – stabilizaci měnového kurzu, tím minimalizaci kurzových rizik, či 

prohloubení vnitřního trhu, vyšší integraci s členskými zeměmi eurozóny atd. Existuje tady 

ovšem i určité riziko v případě zaměření se centrální banky na stabilizaci měnového kurzu, 

pokud by tím byl dotčen cíl cenové stability. V tomto případě by mohly být kurzové 
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intervence odloţeny. Nehledě na výhody či rizika, pobyt v mechanismu jako důleţitého 

mezikroku k členství v eurozóně je jednoduše nezbytný.      

Důleţité je říci, ţe České republice by nemělo jít o splnění uvedených kritérií v jednom 

daném roce, ale o snahu tato kritéria plnit dlouhodobě. Připomínám to i z toho důvodu, ţe 

se plnění těchto kritérií nedaří ani současným členům eurozóny a dokonce dochází 

k falšování statistik. Připomeňme si pět konvergenčních kritérií, o kterých jsem psal výše, 

a pojďme se konkrétně podívat, jak je plní či neplní Česká republika. Pro sledování plnění 

konvergenčních kritérií budu sledovat období v letech 2004 aţ 2010. 

 

3.3.1 Plnění kritéria cenové stability v České republice  

Plnění kritéria cenové stability v České republice můţeme sledovat v tabulce 3.1. 

Česká republika ve sledovaném období let 2004 aţ 2010 kritérium plní, s výjimkou roku 

2004, kdy došlo k úpravě nepřímých daní (inflace narostla), a let 2007 a 2008. Bohuţel 

nelze vyloučit, ţe s plánovaným zvyšováním sníţené sazby daně z přidané hodnoty (DPH) 

z 10 % na 14 % v roce 2012 a od roku 2013 na 17,5 %, můţe dojít k nesplnění tohoto 

kritéria v důsledku zvýšení inflace. 

Tab. 3.1  Vývoj harmonizovaného indexu spotřebitelských cen v letech 2004-2010 (v %)      

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměr tří zemí EU s nejniţší inflací 0,7 1 1,4 1,3 2,6 0 0,7 

Hodnota kritéria (1. řádek + 1,5 %) 2,2 2,5 2,9 2,8 4,1 1,5 2,2 

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

(průměr za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců) 
Zdroj: Konvergenční zprávy 

 

3.3.2 Plnění kritéria schodku veřejných financí v České republice 

Česká republika má problém s naplňováním tohoto kritéria a ve střednědobém 

horizontu pravděpodobně nedojde ke sníţení deficitu pod 3 % HDP. Z toho důvodu jsem 

se rozhodl vývoj vládního deficitu v této práci více popsat a zaměřit se i na budoucí 

dodrţování tohoto kritéria. Proto se mu podrobně budu věnovat ve čtvrté kapitole.  
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Sniţování deficitu veřejných financí je cílem vládních reforem. Pokud budou tyto 

reformy úspěšné, tak můţeme očekávat splnění tohoto kritéria. Neřešení problémů 

veřejných rozpočtů, resp. nerealizace nutných reforem, by mohlo vést k ustavičnému 

posouvání předpokládaného přijetí eura. Česká republika by se mimo jiné mohla dostat do 

rozporu s unijními pravidly - Paktem stability a růstu. Z tabulky 3.2 lze vyčíst, ţe od roku 

2009 se schodek pohybuje výrazně nad 3 % HDP, coţ je důsledek světové ekonomické 

krize (blíţe se budu zabývat dopady krize na veřejné rozpočty České republiky v kapitole 

4.3) a změn v dani z příjmů fyzických osob (DPFO). Kritérium ve sledovaném období bylo 

plněno v letech 2006 aţ 2008.  

Tab. 3.2  Vývoj vládního deficitu v letech 2004–2010 (v % HDP)    

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota kritéria -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Česká republika -3 -3,6 -2,6 -0,7 -2,7 -5,8 -5,1 

(metodika ESA 1995) 

Zdroj: Konvergenční zprávy 

 

3.3.3 Plnění kritéria vládního dluhu v České republice 

Kritérium vládního dluhu nahlíţí na udrţitelnost veřejných financí z dlouhodobého 

pohledu podle toho, jak se vyvíjí dluh vládních institucí. Česká republika nemá potíţe 

s naplňováním tohoto kritéria. Nicméně je to způsobeno tím, ţe výchozí úroveň tohoto 

dluhu nebyla vysoká (v roce 1993 se vládní dluh podílel na HDP 15,6 %). Z tabulky 3.3 

můţeme vysledovat, ţe v posledních dvou letech vládní dluh velmi rychle narůstá 

(přibliţně o 5 p.b. za rok). Zvyšování státního dluhu je způsobeno především schodky 

veřejných financí, o kterých jsem se zmínil v předchozí podkapitole 3.3.2. Protoţe i toto 

kritérium je velmi diskutované a v České republice dochází v posledních letech 

k výraznému nárůstu, přestoţe toto kritérium ČR plní, budu se mu věnovat podrobněji ve 

čtvrté kapitole.  

Tab. 3.3  Vývoj vládního dluhu v České republice v letech 2004-2010 (v % HDP) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Hodnota kritéria 60 60 60 60 60 60 60 

Česká republika 30,4 29,8 29,6 29 30 35,3 39,3 

(metodika ESA 1995) 

Zdroj: Konvergenční zprávy 
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3.3.4 Plnění kritéria dlouhodobých úrokových sazeb v České republice 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb Česká republika plní po celé sledované 

období a nic nenasvědčuje tomu, ţe by došlo v budoucnu k nějakým problémům. Vzdálené 

riziko v tomto směru by mohlo nastat jen v případě ztráty důvěry finančních trhů v situaci, 

ţe by česká vláda úplně rezignovala na řešení deficitů veřejných rozpočtů, coţ by mohlo 

znamenat nárůst rizikové prémie dlouhodobých úrokových sazeb a v konečném důsledku 

ohrozit plnění tohoto kritéria. Vývoj dlouhodobé úrokové sazby popisuje tabulka 3.4. 

Tab. 3.4  Vývoj dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely v letech 2004-2010 (v %)   

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Průměr 3 zemí EU s nejniţší inflací  4,28 3,37 4,24 4,4 4,2 3,9 4,3 

Hodnota kritéria (1. řádek + 2,0 p.b.) 6,28 5,37 6,24 4,6 6,2 5,9 6,3 

Česká republika 4,75 3,51 3,8 4,3 4,6 4,8 3,7 

(průměr posledních 12 měsíců) 

Zdroj: Konvergenční zprávy 

 

3.3.5 Plnění kritéria stability měnového kurzu v České republice 

Česká republika se neúčastní kursového mechanismu ERM-II. Proto ani není moţné 

kursové kritérium formálně vyhodnotit. Pro plnění tohoto kritéria bude klíčové načasování 

vstupu do mechanismu ERM-II a vhodné zvolení centrální parity.
34

 Vzhledem k tomu, ţe 

česká vláda stále nerozhodla o termínu přijetí eura v České republice, tak ani Česká 

republika neuvaţuje o vstup do mechanismu ERM-II. V souladu se Strategií přistoupení 

České republiky k eurozóně by délka pobytu v ERM-II měla být minimální, to znamená 

dvouletá, a o zapojení se do tohoto mechanismu tudíţ nelze rozhodnout dříve, neţ bude 

stanoveno cílové datum pro přijetí eura.  

I kdyţ nemůţeme hodnotit plnění tohoto kritéria, můţeme z vývoje kurzu vyvodit 

hypotetickou centrální paritu, která zhodnotí, nakolik se kurz CZK/EUR pohyboval v 15 % 

fluktuačním pásmu, a zda by v daném období Česká republika splňovala kritérium stability 

kurzu. Vývoj nominálního měnového kurzu CZK/EUR v časovém horizontu 2008-2010 

zachycuje uvedený graf 3.1, dle kterého má kurz koruny vůči euru dlouhodobě tendenci 

                                                           
34

 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kriterií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 

s eurozónou, s. 12 [online]. 2010, Společný dokument MF ČR a ČNB [cit. 14. 2. 2011] dostupný z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/>.  
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k apretaci,
35

 ale ve druhé polovině roku 2008 a na počátku roku následujícího byl značně 

oslaben. Depreciace
36

 s 23 % poklesem poukazuje na moţná rizika v plnění kurzového 

kritéria. Od března 2009 do konce roku 2010 začala koruna posilovat.  

Nastavení parity vychází z aktuální hodnoty kurzu, tedy čtvrtletního průměru před 

hypotetickým vstupem do ERM-II.
37

 

 

Graf 3.1  Vývoj nominálního měnového kurzu CZK/EUR v letech 

 

Poznámka: Pohyb měnového kurzu směrem nahoru znamená v grafu apreciaci koruny vůči euru. Hypotetická 

centrální parita je simulována průměrnou hodnotou za 1. čtvrtletí 2008. 

Zdroj: ČNB, výpočet MF ČR. Údaje do 30. 9. 2010 

  

                                                           
35

 Apreciace (zhodnocení) měny – vzestup kurzu 

36
 Depreciace (znehodnocení) měny – pokles kurzu 

37 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kriterií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 

s eurozónou, s. 12 [online]. 2010, Společný dokument MF ČR a ČNB [cit. 14. 2. 2011] dostupný z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/>.  
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3.4 Dopady zavedení eura 

Česká republika je malá otevřená ekonomika. Právě teď, v době krize, jde těţko říci, co 

by bylo pro naši ekonomiku lepší. Zavedení  nové měny je váţný krok pro jakoukoliv zemi 

bez rozdílu. V této podkapitole se proto budu snaţit vystihnout některé doposud 

zanalyzované přínosy a negativa moţného zavedení eura v České republice.  

 

Mezi očekávané přínosy zavedení eura v České republice patří: 

 účast na realizaci společné měnové politiky, 

 rozvoj odvětvového obchodu mezi Českou republikou a členskými státy eurozóny, 

 sníţení transakčních nákladů, 

 sníţení nákladů na pojištění kurzového rizika,  

 odstranění kurzové nejistoty,  

 zjednodušení účetnictví, 

 sníţení překáţek pro malé a střední podnikání při zapojení se do zahraničního 

obchodu,  

 pokles reálných úrokových sazeb,  

 sníţení cen vstupů do výroby při nákupu těchto vstupů v rámci eurozóny, 

 jednodušší implementace produktů mateřských bank u dceřiných společností 

fungujících v eurozóně. 

 

Mezi možná negativa zavedení eura v České republice se řadí: 

 ztráta nezávislé měnové politiky,  

 jednorázové náklady veřejných a podnikatelských subjektů na přizpůsobení se nové 

měně, 

 aktualizace informačních technologií,  

 jednorázové náklady finančního sektoru,  

 po určitou dobu nutnost vedení dvojích cen,  

 vyšší konkurenční tlak,  

 navýšení cen sluţeb a výrobků v důsledku zaokrouhlení,   

 zvýšení tempa růstu spotřebitelských cen,  
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 ztíţení přehlednosti situace pro starší občany. 

Obavy spojené se zavedením eura potvrzují i průzkumy veřejného mínění. Dopomohla 

k tomu celková situace v eurozóně, i vnitřní situace v České republice, která výše popsané 

obavy stupňuje. Ať jde o uvedenou ztrátu autonomní politiky či ztrátu kurzové politiky. 

V neposlední řadě zvyšuje obavy občanů před zavedením eura předpokládaný růst cenové 

hladiny a důsledky zaváděných reforem. Na druhé straně zavedení eura přispěje 

k postupnému růstu zahraničního obchodu, více to ovlivní malé a střední podnikání, 

odstraní sloţitou překáţku volného pohybu kapitálu atd. Mluvit a psát o přínosech a 

negativech eura by se dalo hodně. Zkušenosti můţeme nasbírat z pozorování zavádění eura 

a jeho dopadů v zemích eurozóny. Je nutné mít na zřeteli, ţe plnohodnotné a právoplatné 

přijetí eura znamená plnění maastrichtských kritérií. Zároveň potřebná motivace a důvěra 

ve společnou měnovou politiku eurozóny je také závislá na zdravé makroekonomické 

politice a realitě jejích členů. Naším úkolem je stabilizace veřejných financí a tedy i 

nezbytné reformy. 

 

3.5 Vstup České republiky do eurozóny 

V České republice je téma přijetí eura předmětem neustálých diskusí. Kromě výše 

rozpočtového deficitu splňuje Česká republika konvergenční kriteria. Důleţitým faktem 

z psychologického hlediska je to, ţe občané jsou na euro jiţ zvyklí ze zkušeností u 

evropských zemí. O konečném termínu rozhodne vláda na základě pravidelně 

předkládaných zpráv s hodnocením maastrichtských kriterií. Doposud nebyl vstup 

doporučen.  

Stávající celoevropská a tím i vnitrospolečenská situace, kterou jsem se výše dotkl, 

s sebou nese i jiné otázky, které trochu znervózňují a ubírají na důleţitosti a váţnosti 

plnění kritérii pro vstup České republiky do eurozóny. Proces vstupu do eurozóny ztěţuje i 

neexistence politické shody, nehledě na výraznou politickou nestabilitu. Chceme vůbec 

euro? Jaké výhody a dopady nám můţe přinést vyčkávací pozice? Ať to v konečném 

důsledku bude rok přijetí eura 2017, či 2020, měl by to být poslední a definitivní termín, 

který by si měla Česka republika pohlídat, protoţe neustále změny výrazně sniţují naší 

důvěryhodnost. 
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3.6 Názory občanů České republiky na zavedení eura 

Agentura CVVM provedla v květnu roku 2004, tedy v době vstupu České republiky do 

EU, průzkum veřejného mínění,
38

 který měl zjistit názory občanů České republiky na 

zavedení eura. Průzkumu se zúčastnilo 1007 respondentů na základě kvótního výběru. 

Respondenti odpovídali na otázku: „Souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, aby bylo za měnu 

České republiky přijato euro?“ Z následujícího grafu 3.2 je jasné, ţe v době vstupu České 

republiky do EU více neţ polovina občanů České republiky (56 %) souhlasilo s přijetím 

eura. Přibliţně třetina respondentů byla v té době proti (35 %) a zbytek občanů (9 %) 

neumělo odpovědět.  

Odpovědi respondentů jsou zachyceny v grafu 3.2. Podrobnější analýza ukazuje, ţe 

podpora přijetí eura v roce 2004 výrazně klesala s rostoucím věkem a klesající ţivotní 

úrovní respondentů. Zavedení eura v České republice v roce 2004 výrazněji podporovali 

studenti, absolventi vysokých škol a vysoce kvalifikovaní odborní zaměstnanci.  

  

Graf 3.2  Názory občanů k zavedení eura v České republice v květnu roku 2004 

 
Zdroj: Agentura CVVM, květen 2004 

                                                           
38

 O zavedení eura a přínosu České republiky EU [online]. Agentura CVVM, květen 2004 [cit. 9. 4. 2011].  

Dostupné z WWW: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100374s_pm40719.pdf>. 
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Další průzkum,
39

 který mne zaujal a souvisí se zavedením eura v České republice, 

zkoumal postoje české veřejnosti k přijetí eura v době světové finanční krize. Stejná 

agentura CVVM provedla v březnu 2009 šetření, které mělo zjistit dopady finanční krize 

na respondenty. Součásti tohoto průzkumu byl i pohled respondentů k zavedení eura. 

Výzkumu se zúčastnilo 1139 respondentů na základě kvótního výběru. Na otázku: 

„Souhlasil byste se zavedením eura?“ souhlasilo jen 44,5 % respondentů. Nesouhlas 

vyjádřilo 47,5 % respondentů. Odpovědi respondentů jsou znázorněny v grafu 3.3. Pokud 

si tento průzkum srovnáme s průzkumem, který byl prováděn v době vstupu České 

republiky do EU, tak došlo k poklesu počtu občanů, kteří by chtěli platit eurem. Podíl 

stoupenců a odpůrců eura byl tedy poměrně vyrovnaný (mírně převaţují odpůrci). 

Podrobnější analýza potvrdila podporu přijetí eura mezi studenty, absolventy vysokých 

škol a vysoce kvalifikovaných odborníků.   

 

Graf 3.3  Názory občanů k zavedení eura v České republice v březnu roku 2009 

 
Zdroj: Agentura CVVM, březen 2009 

 

                                                           
39

 Dopady světové finanční krize a postoj k zavedení eura [online]. Agentura CVVM, březen 2009 [cit. 9. 4. 

2011].  Dostupné z WWW: <http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/100907s_ev90512.pdf>. 
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Pro zjištění komplexního srovnání a nezávislého porovnání uvádím ještě výsledky 

průzkumu jiné výzkumné agentury. Agentura SANEP provedla internetový průzkum 

v březnu 2011
40

 (jedná se tedy o průzkum aktuálních nálad ve společnosti) na skupině 

10 081 dotazovaných. Zajímala se o přístup občanů České republiky k EU jako celku, 

spokojenosti občanů s fungováním České republiky v EU, o efektivitě a důvěryhodnosti 

orgánů EU a jedna z oblastí, která nás zajímá, je zavedení eura v České republice. Na 

otázku: „Domníváte se, že by Česká republika měla usilovat o zavedení eura jako své 

platební jednotky?“ Odpovědělo více neţ 73 % respondentů záporně. To znamená, ţe si 

dnes Češi nepřejí, aby se Česká republika stala členem eurozóny. Pro přijetí eura se 

vyjádřilo jen 20 % dotázaných. Detailnější výsledky je moţné vyčíst z grafu 3.4. 

 

Graf 3.4  Názory občanů k zavedení eura v České republice v březnu roku 2011 

    
Zdroj: Agentura SANEP, březen 2011 

 

Jak je moţné, ţe se za posledních několik let nálady ve společnosti k zavedení eura tak 

výrazně změnily? Odpověď nacházíme ve stejném průzkumu. Postoj většiny české 

veřejnosti můţe být ovlivněn problémy, kterým musí eurozóna čelit v souvislosti 

s hospodářskou krizí a velmi špatnou situací některých členských států. Průzkum se také 

                                                           
40

 Evropská unie [online]. Agentura SANEP, březen 2011 [cit. 10. 4. 2011].  Dostupné z WWW: 

<http://www.sanep.cz/sid=c7925ec07745722cc4d8bfb14910aaa2/pruzkumy/evropska-unie-2/>. 
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zabýval otázkou vynaloţením finančních prostředků na pomoc zadluţeným unijním 

státům, jako např. Řecku či Irsku, v případě České republiky jako člena eurozóny, kterým 

prozatím není. Toto odmítá 72,8 % respondentů. Tato záleţitost bude i jedním z důvodů, 

proč jsou Češi zdrţenliví k přijetí eura v České republice.  

Mezi další aspekty, které mohou ovlivňovat vztah Čechů k euru, bych vyjmenoval 

obavy ze zdraţování, strach ze znehodnocování úspor i třeba to, ţe Češi jsou hrdi na 

českou korunu. Pokud se vláda v budoucnu rozhodne zavést euro, součásti strategie 

k přijetí eura bude muset být i informační kampaň mezi českou veřejností.   

 

3.7 Dílčí shrnutí 

Na závěr této kapitoly si dovolím konstatovat, ţe plnohodnotné a právoplatné  

přijetí eura jako národní měny znamená plnění maastrichtských kritérií kandidátské země 

na dlouhodobém a pečlivém základě. Zároveň, jak jsem jiţ výše zmínil, potřebná důvěra ve 

společnou měnovou politiku eurozóny je také závislá na zdravé makroekonomické politice 

jejích členů pro udrţení stabilního kurzu. Pokud se budeme snaţit o zavedení eura 

v nejbliţší době, čeká nás další nezbytná reforma veřejných financí, která přiblíţí českou 

ekonomiku k přijetí eura.  

Kloním se k názorům, ţe včasné přijetí eura by naší malé a poměrně vysoce otevřené 

ekonomice pomohlo k urychlení stupně vývoje a větší provázanosti s ostatními 

ekonomikami eurozóny.  

Za negativní povaţuji dlouhé vyčkávaní s procesem přijetí eura, coţ můţe značně 

omezovat český export a nepomáhá to zahraničnímu obchodu. Dalším negativem je 

demotivace zahraničních investorů či postupný odliv kapitálu. Při pohledu na sousední 

Slovensko je hodnocení dopadů přijetí eura skutečně předčasné, jelikoţ ho Slováci přijali 

1. ledna 2009. Na čem se ale odborníci shodují, je skutečnost, ţe jiţ teď jsou vidět dva 

přínosy eura, a to měnová stabilita a výrazné posílení kredibility Slovenska. Dovoluji si 
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citovat pana Mertlíka: „Slovensko je na tom v tomto ohledu lépe než my. Pokud by Slováci 

neměli euro, dostali by nižší rating. Ratingový proces penalizuje zemi, která euro nemá.“
41

  

V následujících letech se nečeká výraznější hospodářsky růst. Při současné velmi 

křehké politické situaci, která minimalizuje, aţ znemoţňuje moţnost realizace proreformní 

politiky nutné ke stabilizaci veřejných financí s cílem plnění konvergenčních kriterií, je 

situace o to sloţitější. Nepřidává to na důvěryhodnosti nejen naší ekonomiky, ale ani 

našich úmyslů a cílů, ke kterým jsme se při vstupu do EU zavázali.      

        

                                                           
41 Podle ekonomů je na hodnocení eura na Slovensku ještě čas [online]. Euractiv [cit. 16. 3. 2011]. Dostupný 

z WWW: <http://www.euractiv.cz/ekonomika-a-euro/clanek/na-hodnoceni-eura-na-slovensku-je-jeste-brzy-

rikaji-ekonomove-007237>.  
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4 Stav veřejných financí v České republice 

Pokud se chce Česká republika připojit k eurozóně a chce začít vyuţívat společnou 

měnu euro, bude muset začít dbát o větší disciplínu své fiskální politiky. Fiskální politika 

je plně v kompetenci kaţdého členského státu a pravděpodobně vţdy bude. K tomu, 

abychom mohli posoudit, zda Česká republika zvládá situaci v oblasti veřejných financí, 

budu sledovat, jak se vyvíjí a pravděpodobně bude vyvíjet deficit státního rozpočtu, a 

s ním související vládní deficit a vládní dluh.
42

 Vládní dluh je celkovým dluhem sektoru 

vládních institucí. Jsou v něm zahrnuta jejich dluhová pasiva. Do vládního sektoru patří 

kromě státního rozpočtu téţ operace Národního fondu, bývalého Fondu národního majetku, 

státní fondy, Česká konsolidační agentura, veřejné vysoké školy, část ústředně řízených 

příspěvkových organizací, místní rozpočty včetně nově vzniklých regionálních rad regionů 

soudrţnosti, část místně řízených příspěvkových organizací a zdravotní pojišťovny. 

Vládních deficit je záporný výsledek hospodaření státního rozpočtu (roční hospodaření 

státu) a dalších vládních institucí a organizací, které jsem popsal výše.
43

 

 

4.1 Vývoj veřejných rozpočtů v České republice 

Připomínám, ţe země, která chce vstoupit do eurozóny a pouţívat společnou měnu 

euro, musí dbát na to, aby prováděla disciplinovanou fiskální politiku. I země, která nechce 

přijmout euro, by se podle mého názoru měla těmito kritérii řídit, aby v budoucnu 

nevydávala na platbu úroků zbytečné miliardy, které by mohla investovat například do 

vědy a výzkumu a rozvoje infrastruktury. 

                                                           
42

 Data jsou vykazována na základě metodiky peněţních toků, čemuţ odpovídá seskupování příjmových a 

výdajových operací a potřebné metodické úpravy. Vládní statistika je konstruována jako součet jednotlivých 

sloţek veřejných rozpočtů, kde je následně upravena konsolidace příjmů a výdajů za účelem vyloučení 

vzájemných vztahů mezi jednotlivými sloţkami vládního sektoru. Hospodaření veřejných rozpočtů zachycuje 

příjmové a výdajové operace týkající se státního rozpočtu vč. Národního fondu a od roku 2006 zdrojů 

z privatizace (bývalého Fondu národního majetku), mimorozpočtových fondů (státních fondů a 

Pozemkového fondu), veřejného zdravotního pojištění a územních samosprávných celků (obce, kraje, 

dobrovolné svazky obcí a regionální rady regionů soudrţnosti). 

43
 MF ČR. 
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Aby bylo splněno kritérium vládního deficitu, neměl by překročit poměr 3 % HDP. Je 

třeba říci, ţe vládní deficit můţe ve výjimečných případech dočasně překročit referenční 

hodnotu (například v případě hospodářské krize nebo při odstraňování následků ţivelných 

katastrof). 

Připomínám, ţe Česká republika kritérium udrţitelnosti veřejných financí v současnosti 

neplní. I dopady ekonomické recese jsou jedním z nepříznivých faktorů, které zhoršily 

vývoj veřejných financí České republiky. Růstu vládního dluhu napomáhá vysoký deficit 

vládních institucí a chybějící rozpočtová disciplína.  Podle Konvergenční zprávy z května 

2010 Česká republika nedosáhne lepších výsledků veřejných financí bez hlubokých 

strukturálních reforem: „Co se týče udržitelnosti veřejných financí České republiky, zdá se, 

že je tato země vystavena vysokému riziku. Pokud má Česká republika splnit střednědobý 

rozpočtový cíl stanovený v Paktu stability a růstu, je třeba provést komplexní fiskální 

konsolidaci.“  

Současné záměry vlády při očekávaném makroekonomickém vývoji by měly vést ve 

střednědobém horizontu, tzn. do roku 2013 včetně, k dosaţení vládního deficitu ve výši 2,9 

% HDP, tedy pod úrovní maastrichtského kritéria. V následujících podkapitolách se budu 

věnovat vládnímu deficitu a vládnímu dluhu. Ale aby bylo moţné pochopit všechny 

souvislosti, tak začnu deficitem státního rozpočtu České republiky.   

 

4.1.1 Saldo státního rozpočtu České republiky 

Státní rozpočet, tedy plán finančního hospodaření státu, je schvalován Poslaneckou 

sněmovnou vţdy na jeden rok.  Můţe se ocitnout v deficitu nebo přebytku nebo můţe být 

vyrovnaný. Následující graf 4.1 popisuje vývoj salda státního rozpočtu od doby vzniku 

České republiky aţ po současnost.   
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Graf 4.1  Saldo státního rozpočtu České republiky v letech 1993-2010 (v mld. Kč) 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava 

 

Jak je z grafu popisujícího vývoj salda státního rozpočtu České republiky patrné, od 

roku 1996 je státní rozpočet České republiky deficitní, a to i přesto, ţe v zákonech o 

státním rozpočtu byl v některých letech schvalován jako vyrovnaný. Vzhledem k tomu, ţe 

se tento deficit promíjí velkou měrou do vládního deficitu, tak si dovolím pár poznámek.  

Výdaje státního rozpočtu tvoří více neţ polovinu všech veřejných výdajů. Deficit 

státního rozpočtu od roku 1996 stále narůstá a ţádné vládě od tohoto okamţiku se 

nepodařilo dosáhnout vyrovnaného státního rozpočtu (ovšem je potřeba připomenout, ţe 

v roce 1997 a 2002 zasáhly Českou republiku povodně, i kdyţ v roce 2002 se schodek 

státního rozpočtu paradoxně sníţil). Ani vysoký hospodářský růst v letech 2005 aţ 2007 

(reálný HDP rostl v těchto letech o více neţ šest procent za rok) nepřiměl vládu České 

republiky udrţet vyrovnaný rozpočet. V roce 2005 sice došlo k výraznému poklesu deficitu 

(meziročně o 40 %), ale stále překročil hranici 50 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu byl v 

roce 2006, mimo jiné, ovlivněn i volbami do Poslanecké sněmovny, kdy došlo k vyšším 

rozpočtovým výdajům, čímţ jsou ve volebním roce většinou postiţeny státní rozpočty ve 

všech zemích světa. Jedná se o praktický příklad, kdy ekonomický a politický cyklus jsou 

v nesouladu. A za zmínku stojí také deficit roku 2009, který byl výrazně ovlivněn dopady 

hospodářské krize, a kdy MF ČR dokonce při přípravě státního rozpočtu počítalo s růstem 
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HDP, nicméně ekonomická realita byla jiná. Deficit státního rozpočtu v roce 2009 dosáhl 

bezmála 200 mld. Kč. Meziroční pokles reálného HDP v tomto roce činil – 4,1 %.  

    

4.1.2 Vládní deficit České republiky 

Pro porovnání deficitu veřejných financí se zeměmi EU se na tomto místě budu 

zabývat vývojem vládního deficitu v letech 1995-2009, za která jsou dostupná data 

Českého statistického úřadu (ČSÚ).
44

 Z následujícího grafu 4.2 je zřejmé, ţe za celé 

sledované období (1995-2009) nedošlo k vládnímu přebytku, a proto hovoříme o vládním 

deficitu.  

Graf 4.2  Saldo vládního deficitu v letech 1995-2009 (v % k HDP) 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava 

 

 

V letech 2006 aţ 2008 můţeme sledovat pozitivní trend, kdy došlo k poklesu vládního 

deficitu pod 3 % HDP. Tento pozitivní trend zastavily důsledky nepříznivého 

hospodářského vývoje v roce 2009. I z toho důvodu Česká republika neplní kritérium 
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 Data za roky 1993, 1994 a 2010 nejsou k dispozici. 
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vládního deficitu, jak uţ jsem výše zmiňoval. Nepříznivý hospodářský vývoj nedopadl jen 

na Českou republiku, proto je zajímavé se podívat, jak se vládní deficit projevil v EU, 

eurozóně a u našich středoevropských sousedů v Maďarsku, Slovensku a Polsku, kteří mají 

podobný historický a hospodářský vývoj jako Česká republika (o těchto zemích se hovoří 

jako o postkomunistických zemích, které po zániku sovětského bloku a Rady vzájemné 

hospodářské pomoci (RVHP) musely jít cestou transformace ekonomik). Tomuto srovnání 

se budu věnovat v jedné z následujících kapitol.       

 

4.1.3 Vývoj vládního dluhu v České republice 

Výsledky hospodaření jednotlivých veřejných rozpočtů se promítají do vývoje 

vládního dluhu. Kritérium podílu vládního dluhu na HDP je Českou republikou 

dlouhodobě plněno. Vzhledem k relativně nízké výchozí úrovni vládního dluhu nemá ČR 

zatím s plněním tohoto kritéria problémy (v roce 1995 činil vládní dluh 214 mld. Kč, 

14,6 % k HDP).
45

  

Z grafu 4.3 je patrné, ţe se růst vládního dluhu v letech 2004 aţ 2008 pohyboval pod 

úrovní 30 % HDP a mohlo by se zdát, ţe se vládní dluh České republiky na této úrovni 

stabilizoval. Je nutno ale říci, ţe v tomto období velmi pozitivním tempem rostl HDP 

České republiky (2004: 4,5 %, 2005: 6,3 %, 2006: 6,8 %, 2007: 6,1 % a 2008: 2,5 %).
46

 

Proto také nedocházelo k nárůstu dluhu k HDP, přesto vládní dluh vzrostl z 848 mld. Kč 

v roce 2004 na 1 105 mld. Kč v roce 2008.
47

 Podle mého názoru se tento růst české 

ekonomiky měl vyuţít ke sníţení vládního dluhu. Například tím, ţe by se dodatečné příjmy 

rozpočtu nevyuţily pro zvyšování výdajů, ale byly by pouţity na splacení vládního dluhu.       
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 Viz. tabulka „Vývoj vládního dluhu v letech 1995-2009 (v mld. Kč)“ uvedená v příloze. 

46
 ČSÚ. 

47
 Viz. tabulka „Vývoj vládního dluhu v letech 1995-2009 (v mld. Kč)“ uvedená v příloze. 
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Graf 4.3  Vývoj vládního dluhu v letech 1995-2009 (v % k HDP) 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní úprava 

 

Počátkem roku 2009 se dynamika růstu zadluţení výrazně zvyšuje. Důvodem je 

ekonomická krize. Pro rok 2010 je očekáván dluh ve výši 39,3 % HDP, tj. o 9,3 p.b. vyšší 

zadluţení neţ v roce 2008. Ve střednědobém horizontu se očekává, ţe úroveň vládního 

dluhu, z důvodu očekávaných kaţdoročních deficitů sektoru vlády, výrazně naroste, a to aţ 

na úroveň 44 % HDP v roce 2013.
48

 V dalších letech by podíl dluhu na HDP měl začít 

klesat. Riziko pro budoucí vývoj představuje očekávané negativní dopady stárnutí 

obyvatelstva. Pokud nebudou provedeny nezbytné reformy důchodového a zdravotního 

systému, bude v dlouhodobém výhledu nutné počítat s dalším výrazným zvyšováním 

podílu dluhu na HDP. 
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 Fiskální výhled ČR z října 2010 [online]. MF ČR [cit. 27. 3. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html>. 
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4.1.4 Fiskální výhled 

Podle závěrů ER z 24. a 25. března 2011 musí členské státy předloţit víceletý 

konsolidační plán, který bude obsahovat konkrétní cíle pro schodek a strategii, která 

k těmto cílům povede. Toto samozřejmě platí i pro Českou republiku. Aby se vládní deficit 

České republiky dostal pod 3 % HDP, měl by být kaţdý rok sníţen alespoň o 0,5 % HDP. 

Podle ER mohou k naplnění cíle fiskální konsolidace napomoci strukturální reformy, které 

posílí růst. Jedná se například o provedení důchodové reformy, reformy zdravotnictví, 

zatraktivnění práce, investice do vědy, výzkumu a vzdělání.
49

 

MF ČR předkládá vládě návrh střednědobého výdajového rámce. Návrh je vţdy 

zpracováván na dva roky dopředu při schvalování státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, ţe 

2. prosince 2009 byla s Českou republikou zahájena Procedura při nadměrném schodku, 

připravila vláda konsolidační strategii do roku 2013.
50

 Vládní strategie předpokládá vládní 

deficit v roce 2011 na úrovni 4,6 % HDP, 3,5 % HDP v roce 2012 a 2,9 % HDP v roce 

2013. V následujících letech plánuje vláda další konsolidaci veřejných financí tak, aby do 

roku 2016 dosáhla vyrovnaného hospodaření sektoru vlády.
51

 Čímţ by mohlo být v roce 

2016 dosaţeno i střednědobého rozpočtového cíle v rámci fiskálních pravidel EU. 

Připomínám, ţe pro rok 2010 je vládní deficit notifikován ve výši 5,1 % HDP.  

                                                           
49

 Závěry ER z 24. A 25. Března 2011 [online]. ER [cit. 14. 4. 2011].  Dostupné z WWW: 

<http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/CS/ec/120303.pdf>. 

50
 Členský stát, se kterým je zahájeno řízení za nadměrný schodek, je nejdříve vyzván, aby do šesti měsíců 

předloţil plán na sníţení deficitu věrohodným a udrţitelným způsobem. Pokud je tento plán nerealistický 

nebo přijatá opatření nejsou věrohodná, můţe Rada EU přijmout konkrétní kroky, které by měly vést ke 

zlepšení zjištěného stavu. Dotčený stát můţe být rovněţ podroben přísnějšímu rozpočtovému dohledu, jehoţ 

součástí je téţ povinnost informovat v pravidelných intervalech instituce EU o krocích vedoucích k ozdravění 

veřejných financí. Pokračující neplnění pravidel Paktu ze strany členských zemí eurozóny můţe vést k 

uvalení finančních sankcí. Na nečleny eurozóny se finanční sankce nevztahují, pozastavit lze však platby z 

Fondu soudrţnosti. 

51
 Fiskální výhled ČR z října 2010 [online]. MF ČR [cit. 28. 3. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html>. 



 

45 

 

K tomu, aby vládní strategie byla naplněna, schvaluje Poslanecká sněmovna výdajové 

rámce státních rozpočtů a státních fondů. Pro rok 2011 činí 1 281,6 mld. Kč, pro rok 2012 

1 142,3 mld. Kč a 1 166, 6 mld. Kč pro rok 2013.
52

  

Vláda ČR se rozhodla jít cestou sniţování výdajů. Učinila proto několik opatření, které 

mají za cíl sníţit výdaje, a tím i schodek veřejných rozpočtů pro rok 2011 a následující 

kroky. Z opatření, které schválila Poslanecká sněmovna, mohu jmenovat sníţení platů ve 

státní správě, které by mělo uspořit 13,3 mld. Kč. Naopak zvýšení platů pedagogických 

pracovníků zvýší saldo o 2,1 mld. Kč. Novelizace 18 zákonů, kterými se mění tzv. sociální 

výdaje, uspoří 12,6 mld. Kč (nemocenské pojištění, rodičovský příspěvek, porodné, sníţení 

příspěvku na péči v I. stupni závislosti, změny pro OSVČ v systému nemocenského 

pojištění atd.). Z dalších opatření uvádím sníţení příspěvku za mandát pro politické strany, 

zdanění důchodů pracujících důchodců při dosaţení hranice příjmů přesahující trojnásobek 

průměrné mzdy, zdanění peněţitých náhrad představitelů státní moci. Celkově by měly 

opatření na straně výdajů sníţit saldo veřejných rozpočtů v roce 2011 o 58,5 mld. Kč.
53

 I 

přes snahu sniţovat výdaje je potřeba u vyplácených důchodů očekávat kromě schválené 

valorizace i určitý nárůst jejich objemu z titulu zvyšujícího se počtu důchodců.. 

V oblasti příjmů došlo k zavedení jednorázové daně na příspěvek stavebního spoření 

(50 % zdanění vyplácené podpory za rok 2010), od roku 2012 bude nahrazena tato daň 

přímým sníţením tohoto příspěvku z 3000 Kč na 2000 Kč ročně. Zároveň dojde ke zrušení 

osvobození úrokových příjmů plynoucích ze stavebního spoření od daně z příjmů 

fyzických osob. Změny v oblasti stavebního spoření by měly ušetřit 4,5 miliardy korun 

ročně.
54

 Opatření na straně příjmů by měly sníţit saldo veřejných rozpočtů v roce 2011 o 

19,9 mld. Kč. Od roku 2012 dojde ke zvýšení spotřební daně z tabákových výrobků. 

V aktuálním výhledu se ovšem nepočítá s případným zvyšováním DPH. Celková daňová 

kvóta by měla do roku 2012 stagnovat ve výši 35 % HDP a v roce 2013 by měla 
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 Fiskální výhled ČR z října 2010, s.24 [online]. MF ČR [cit. 28. 3. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html>. 
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 Fiskální výhled ČR z října 2010, s.24 [online]. MF ČR [cit. 28. 3. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html>.  
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 Fiskální výhled ČR z října 2010, s.24 [online]. MF ČR [cit. 28. 3. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html>. 
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poklesnout na 34,5 % HDP.
55

  Současný výhled MF ČR nepočítá s ţádnou privatizační 

akcí. V případě jejich uskutečnění a vyuţití příjmů z privatizace k financování vládních 

výdajů by došlo k dalšímu zpomalení nárůstu podílu vládního dluhu na HDP. 

Jak uţ jsem výše uvedl, nicméně je potřeba pro komplexnost toto zopakovat, v roce 

2013 se očekává podíl vládního dluhu na HDP ve výši 43,3 % HDP. Pokud by platil cíl pro 

rok 2016 mít vyrovnaný veřejný rozpočet, tak by i relativní výše vládního dluhu neměla 

dále růst.  

  

4.2 Návrhy, které mohly ovlivnit vývoj vládního dluhu v ČR po roce 2010 

V roce 2010 proběhly volby do Poslanecké sněmovny. Jedním z hlavních témat těchto 

voleb byl další vývoj vládního dluhu v České republice. V následující části mé diplomové 

práce se tedy budu věnovat návrhům jednotlivých politických stran. Z českého politického 

spektra jsem vybral zajímavosti z programu stran, které ve volbách do Poslanecké 

sněmovny uspěly. A také se zaměřím na programy dvou stran, které Poslaneckou 

sněmovnu opustily. 

Za zmínku také stojí, ţe jediné dvě relevantní politické strany ve svých programech 

stanovily přesný termín přijetí eura. A to TOP 09 a Česká strana sociálně demokratická 

(ČSSD). Obě dvě shodně chtějí přijmout euro v roce 2015. Ostatní strany o zavedení eura 

polemizují, ale přesné datum nestanovují. 

 

4.2.1 Programové body ODS, které by mohly ovlivnit vývoj vládního dluhu  

Občanská demokratická strana (ODS) ve svém programu slibovala, ţe nebude zvyšovat 

daňovou progresi a zjednoduší daňové zákony.
56

 Celkové daňové zatíţení (sloţená daňová 
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 Fiskální výhled ČR z října 2010, s.24 [online]. MF ČR [cit. 28. 3. 2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ek_fiskalni_vyhledy.html>. 
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 Volební program ODS pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 [online]. ODS [cit. 4. 4. 2011].  

Dostupné z WWW: < http://www.ods.cz/volby2009/program>. 
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kvóta) by se podle ODS nezvyšovala. Neměly by se ani zvyšovat odvody na sociální 

pojištění.  

Velmi zajímavým slibem ODS je dokončení projektu jednotného inkasního a 

kontrolního místa pro daně a odvody, které by sníţilo náklady státu a byrokracii. Pro rok 

2011 by navrhla úsporný rozpočet. Ministerstva by ve svých rezortech v roce 2011 měla ve 

srovnání s rokem 2010 sníţit své provozní výdaje o 5 % a kapitálové výdaje o 4 %. S tímto 

krokem by ODS provedla ještě druhý krok, a to personální audity na úřadech státní správy 

a samosprávy. 

Jedním z hlavních témat volebního období 2010 – 2014 bude důchodová reforma. ODS 

by podpořila penzijní připojištění a spoření, konkurenci penzijních plánů a dobrovolný 

převod části důchodového pojištění do důchodových fondů. Veškeré nové privatizační 

příjmy by ODS směřovala na reformu penzí. 

Úspory v podání ODS by měly zaručit i centrální nákupy a on-line aukce pro ústřední 

orgány státní správy, coţ by mělo vést k niţším cenám.  

 

4.2.2 Programové body TOP 09, které by mohly ovlivnit vývoj vládního dluhu  

TOP 09 vydala před volbami „vládní programové prohlášení.“
57

 Jak by tedy 

postupovala TOP 09, kdyby mohla vládnout sama? Právě tato strana uspěla díky svému 

odhodlání sniţovat deficity veřejných financí a státní dluh. A před volbami otevřeně 

hovořila, ţe tomu podřídí vše. Otázkou je, jak dalece šlo jen o líbivá slova pro voliče, a co 

skutečně budou chtít prosadit. 

TOP 09 navrhovala sníţit objem mezd vyplácených ze státního rozpočtu o 10 % a tento 

objem ponechat po tři roky bez navyšování. Toto opatření by se netýkalo pedagogických 

pracovníků, kteří jsou ve vztahu k ostatním profesím dlouhodobě podhodnocováni. 

Současně s tímto krokem by TOP 09 navrhla zrušit současný tarifní systém odměňování a 

nahradila by ho novou normou, umoţňující mnohem větší motivaci k výkonu. Vláda 

v podání TOP 09 by předloţila nový zákon o státní sluţbě, jehoţ prvotním cílem by byla 
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efektivita státní správy, nikoliv sociální jistoty a nepostiţitelnost státních úředníků. Toto by 

platilo i pro sníţení platů ústavních činitelů o 10 % a důsledné zdanění všech paušálních 

náhrad.  

TOP 09 dále navrhovala sníţit státní příspěvek politickým stranám o 50 % po dobu tří 

let, sníţit všechny sociální dávky o 10 % a po dobu tří let je ponechat bez valorizace (to by 

se nevztahovalo na příspěvky na pěstounskou péči a peněţitou pomoc v mateřství), 

ponechat důchody v roce 2011 beze změn, a v následujících letech valorizovat dle 

stávajícího mechanismu. TOP 09 navrhovala také zrušit většinu stávajících daňových 

výjimek u daně z příjmů a zachovat pouze ty, které se týkají podpory vědy a výzkumu a 

podpory rodin s dětmi.  

Reformu důchodového systému by TOP 09 provedla změnou tohoto systému na tzv. 

vícesloţkový a to:  

 průběžný systém, který by byl podle TOP 09 financovaný z povinného 

důchodového pojištění, výše odvodu 28 %,  

 a kapitalizační systém, u kterého by se občan dobrovolně rozhodl pro svůj vstup. V 

takovém případě by se mu sníţil odvod do průběţné sloţky na 24 %, avšak měl by 

povinnost platit na svůj kapitalizační účet nejméně 6 %. V případě, ţe by měl rodiče 

pobírající starobní důchod, byla by z jeho účtu rodičům pravidelně odesílaná částka ve 

výši 2 %.  

 

4.2.3 Programové body Věci veřejných, které by mohly ovlivnit vývoj vládního 

dluhu  

Věci veřejné (VV) přišly před volbami s velmi ambiciózními programovými sliby.
58

 

Jejich heslem volební kampaně bylo: „Stop zadlužování, snížení výdajů ve veřejných 

zakázkách o 20 %, zakázky na internetu a pod dohledem veřejnosti. Štíhlý stát: plošné 

snížení počtu úředníků o 10 %.“ 
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V daňové oblasti podporovaly před volbami VV v dlouhodobém horizontu sníţení 

přímých daní ve prospěch daní nepřímých. Na příjmové straně rozpočtu, troufám si tvrdit, 

ţe populisticky, navrhovaly daňovou amnestii. Jednalo by se o zdanění peněz vyvedených 

v rozporu s českými daňovými předpisy mimo území ČR, které by se nevztahovalo na 

peníze získané trestnou činností. Kaţdý poplatník, který tyto prostředky v zahraničí přizná, 

by podle VV zaplatil jednorázovou sankci ve výši 6 – 8 % z vyvedené částky bez dalšího 

postihu. Dále navrhovaly ponechat daň z příjmů právnických osob (DPPO) ve výši 20%, 

zavést progresivní DPFO pro nejvyšší příjmové skupiny, konkrétně 25 % pro příjmy nad 

šestinásobek průměrné hrubé měsíční mzdy (zhruba 145 tisíc korun), zdanit hazard, zdanit 

prostituci, omezit výjimky v daňové oblasti, zrušit dědickou a darovací daň. VV vypočetly, 

ţe by těmito opatřeními na příjmové straně rozpočtu získaly do rozpočtu 40 mld. Kč.  

Na výdajové straně rozpočtu navrhovaly VV před volbami sníţit počty státních 

úředníků o 10 %, změnit zákon o veřejných zakázkách, zavést elektronické aukce, zavést 

cenové limity pro stavbu dálnic, omezit podporu stavebního spoření. Tyto návrhy by podle 

VV měly ušetřit rozpočtu 80 mld. Kč.    

VV před volbami také hovořily o „zásadní reformě důchodového systému a reformě 

zdravotnictví.“ Bohuţel nehovořily o tom, jak by měly tyto zásadní reformy vypadat.  

 

4.2.4 Programové body ČSSD, které by mohly ovlivnit vývoj státního dluhu  

Největším favoritem voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010 byla Česká strana 

sociálně demokratická, proto byl také její program
59

 podroben největší kritice veřejnosti. 

Přestoţe nakonec ČSSD vládu nesestavovala, myslím si, ţe je přínosné se podívat i na 

pohled opozice, který mohl ovlivnit vývoj vládního dluhu.  

V ekonomické oblasti bylo cílem ČSSD zastavit zadluţování České republiky a do 

roku 2013 dosáhnout 3 % schodku veřejných financí. V daňové oblasti navrhovala ČSSD 

vrátit se k progresivnímu zdanění (zavedení více pásem u DPFO). U DPPO navrhovala 

ČSSD zvýšit daň na 21 %. Pro kaţdoroční zvyšování příjmů státního rozpočtu navrhovala 
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ČSSD postupně zvyšovat i spotřební daň u tabákových a lihovinových výrobků. Pro 

zjednodušení výběru daní a dalších poplatků navrhovala ČSSD zavést jedno místo pro 

výběr daní, cel, zdravotního a sociálního pojištění. Stejně jako VV navrhovala ČSSD u 

všech veřejných zakázek zavést veřejné elektronické aukce. Za další prvek pro boj 

s korupcí můţeme povaţovat návrh ČSSD zdanit nedoloţený původ peněz a majetku 

vysokou sankční daní. Pro naplnění příjmové strany rozpočtu navrhovala ČSSD také zvýšit 

dividendy u státních a polostátních podniků. Na výdajové straně rozpočtu doporučovala 

ČSSD zredukovat počet ústředních orgánů státní správy, přehodnotit navrţený systém 

financování odstraňování starých ekologických zátěţí. V rámci příjímání nových zákonů 

navrhovala ČSSD posuzovat dopad legislativních změn na podnikatelské prostředí. Ve 

svém programu neopomněla ČSSD oblast čerpání prostředků z fondů EU, kde navrhovala 

zrychlit a zjednodušit tento systém.
60

     

 

4.2.5 Programové body KSČM, které by mohly ovlivnit vývoj státního dluhu  

Pokud by Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) přijala vládní zodpovědnost, 

anebo začala prosazovat svůj volební program, tak by se snaţila v oblasti daní a veřejných 

financí o diferenciaci daní, tzn. obnovení progresivního zdanění, jak u příjmů fyzických 

osob, tak i u příjmů právnických osob a zároveň KSČM navrhovala zdanit vyšší sazbou 

„bohatství a luxusní spotřebu“ s cílem zastavit propad příjmů státního rozpočtu. KSČM 

naopak odmítá zvyšovat váhu nepřímých daní a sniţování odvodů na sociální pojištění. Se 

stranami vládní koalice by se shodla na zvýšení efektivity výběru daní a restrukturalizaci 

výdajů na přebujelý státní aparát.   

KSČM odmítá jakoukoli další privatizaci státního majetku, a naopak navrhuje odkoupit 

akcie strategických firem (energie, spoje, veřejná doprava, voda, kanalizace, těţba 

surovin), coţ by krátkodobě mělo negativní dopad na veřejné finance.
61
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4.2.6 Programové body KDU-ČSL a Strany zelených 

V roce 2010 neobhájily své místo v Poslanecké sněmovně dvě strany, které 

ovlivňovaly vývoj v České republice v rámci vlády, která vládla v České republice od roku 

2006 do roku 2009. Zároveň mají své zástupce v Senátu, proto bych se krátce zmínil i o 

návrzích těchto stran. 

Strana zelených (SZ) navrhovala zrušení „superhrubé mzdy“ a zavedení dvou 

daňových pásem u DPFO. V oblasti nepřímých daní podporovala SZ zachování dvou sazeb 

DPH s postupným zvyšováním DPH (s tímto krokem navrhují sníţit zdanění práce). SZ 

také podporovala zvýšení spotřební daně u tabákových výrobků, alkoholických nápojů a 

potravin s vysokým obsahem rafinovaného cukru a ţivočišných tuků. Vzhledem k tomu, ţe 

jde o stranu s akcentem na ekologii, tak navrhovala také zdanění motorových vozidel v 

závislosti na stáří a produkovaných emisích vozidla.
62

  

Křesťanská demokratická unie-Československá strana lidová (KDU-ČSL) navrhovala u 

daně z příjmů fyzických osob zavedení dvou daňových pásem (15 % a 18 % z příjmů nad 

600 000 Kč za rok). V oblasti spotřební daně navrhovali vyšší zdanění tabákových a 

alkoholových výrobků.
63

 

 

4.2.7 Jak ovlivní vývoj vládního dluhu programové prohlášení Vlády České 

republiky 

Po volbách do Poslanecké sněmovny v květnu 2010 se dohodly na vytvoření vlády 

České republiky ODS, TOP 09 a VV. Vládní programové prohlášení,
64

 které předloţila 

vláda premiéra Nečase do Poslanecké sněmovny spolu s návrhem na vyslovení důvěry, by 

mělo odráţet volební programy jednotlivých stran vládní koalice. Toto vládní programové 
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prohlášení by podle mého názoru mělo být beze zbytku naplněno, neboť ho podpořilo 

svým hlasováním 118 poslankyň a poslanců z celkového počtu 200. Proto jsem se 

v předchozích kapitolách detailně zabýval jednotlivými návrhy těchto stran a nyní se 

pokusím nastínit, jak se projeví návrhy vlády České republiky ve výši státního dluhu.  

Vláda České republiky, která se sama nazvala „vládou rozpočtové odpovědnosti a 

vládou práva a boje proti korupci,“ se zavázala provést hluboké strukturální reformy 

veřejných systémů. Mezi své cíle si mimo jiné vláda stanovila: 

 reformovat veřejné finance s cílem zastavit rostoucí veřejný dluh a nastavit 

parametry rozpočtové politiky tak, aby Česká republika v roce 2016 dosáhla 

vyrovnaných veřejných rozpočtů, 

 provést takovou reformu důchodového systému, aby byl dlouhodobě udrţitelný a 

schopen reagovat na měnící se demografickou strukturu české společnosti, 

 přijmout sadu reformních opatření vedoucích k modernizaci a vyšší efektivnosti 

zdravotnického systému, 

 přijmout opatření vedoucí k zásadně vyšší míře transparentnosti v oblasti veřejných 

zakázek a opatření sniţující prostor pro korupci ve veřejném sektoru. 

 

Podle programového prohlášení zajistí vláda dosaţení vyrovnaného veřejného rozpočtu 

v roce 2016 s tím, ţe nejpozději v roce 2013 bude dosahovat schodek veřejných rozpočtů 

maximálně 3 % HDP. O konkrétních opatřeních vlády jsem hovořil v kapitole 4.1.4, takţe 

zde uvádím jen ta, o kterých jsem ještě nepojednával.  

Vláda navrhuje přistoupit k vyššímu zdanění loterií, veškerého hazardu a k odstranění 

výjimek v této oblasti. Příjmy firem podnikajících v této oblasti budou zdaňovány 

jednotnou sazbou 20 %. Tato daň bude příjmem státního rozpočtu. Vláda urychleně 

dokončí projekt Jednotného inkasního místa (JIM) pro daně a odvody (sociální a zdravotní 

pojištění), který sníţí náklady státu. Vláda předloţí nový zákon o daních z příjmů, který 

výrazně zjednoduší a zpřehlední daňový systém a sníţí administrativní náklady na straně 

státu i poplatníků. Zruší většinu stávajících daňových výjimek s výjimkou podpory vědy a 

výzkumu a rodin s dětmi.  
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Ve vládním prohlášení se hovoří i o důchodové reformě, která je pro vládu prioritou. 

Cílem je připravit dlouhodobě finančně udrţitelný systém, který zajistí přiměřené příjmy 

ve stáří, při invaliditě a při ztrátě ţivitele. Za tímto účelem vláda navrhuje průběţně 

financovaný základní systém doplnit o moţnosti soukromých úspor. 

Vládní programové prohlášení je obecným dokumentem, a tak zde neuvádím konkrétní 

návrhy a dopady návrhu vlády. 
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4.3 Dopady světové ekonomické krize na veřejné rozpočty ČR a vybrané 

země EU 

Světová ekonomická krize zasáhla všechny ekonomiky EU. Většina zemí na krizi 

reagovala protikrizovými opatřeními, přesto se ţádná země nevyhnula propadu růstu HDP. 

Česká republika vzhledem ke stabilnímu finančnímu sektoru utrpěla na straně reálné 

ekonomiky. Na vývoj českého HDP působil negativně především ekonomický pokles 

v zemích EU, nejvíce propad německé ekonomiky, na které je česká ekonomika silně 

obchodně navázána. Došlo k propadu produkce a s tím spojeného propadu příjmů z daní, 

které jsou příjmem státních rozpočtů, došlo ke zvýšení výdajů v sociální oblasti (příspěvky 

v nezaměstnanosti) a řada států výrazně stimulovala svou ekonomiku vládními výdaji a 

opatřeními. Všechny tyto dopady se projevily rekordními deficity veřejných financí ve 

většině zemí EU. V grafu 4.4 je moţné nalézt srovnání a vývoje vládních deficitů v České 

republice, Maďarsku, Polsku a Slovensku v kontrastu s průměrným deficitem zemí EU a 

zeměmi eurozóny. Je zajímavé sledovat, ţe před vypuknutím krize dosahovala eurozóna 

nejlepších výsledků vládního deficitu a všechny sledované země měly deficit vyšší, neţ 

činil průměr deficitů zemí eurozóny. Nicméně v roce 2009 uţ průměr vládního deficitu 

zemí eurozóny dosahoval 6 % HDP. Česká republika spolu s Maďarskem v tomto roce 

dosáhly niţšího vládního deficitu. To můţe být ovlivněno dvěma faktory. Krize dopadla na 

země eurozóny mnohem citelněji, neţ na sledované země. Anebo jde pouze o statistický 

fakt, protoţe v roce 2009 se stalo Slovensko členem eurozóny, které v témţe roce dosáhlo 

rekordního vládního deficitu ve výši 7,2 % HDP, coţ ovlivnilo i celkovou statistiku zemí 

eurozóny.         
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Graf 4.4  Vládní deficit vybraných zemí EU v letech 2006-2010 (v % HDP) 

 
Zdroj: Eurostat, vlastní úprava 

 

Maďarsko dlouhodobě neplní kritérium vládního deficitu. Polsko zvládlo naplnit 

kritérium pouze v roce 2007 a u Slovenska uţ to vypadalo, ţe zvládne toto kritérium 

naplňovat, protoţe se vládní deficit v roce 2006 přiblíţil referenční hodnotě 3 % HDP 

(skutečnost 3,2 % HDP) a v roce 2007 (1,8 % HDP) a 2008 (2,1 % HDP) se deficit dostal 

pod 3 % HDP. Nicméně krize do tohoto trendu zasáhla a Slovensko stejně jako většina 

zemí EU toto kritérium v letech 2009 a 2010 nesplnilo. Na obranu sledovaných zemí 

dodávám, ţe kritérium vládního deficitu v roce 2010 splnilo ze zemí EU jen Estonsko, 

Lucembursko a Švédsko. Estonsko a Lucembursko jsou také země s nejmenším vládním 

dluhem v EU.   

A jak to vypadá s vládním dluhem sledovaných zemí? Pro srovnání znovu uvádím i 

průměr všech zemí EU a eurozóny, kdy tento průměr přesahuje hodnotu 60 % HDP. Vývoj 

vládního dluhu České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska popisuje graf 4.5.  
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Graf 4.5  Podíl vládního dluhu vybraných zemí EU v letech 2006-2010 (v % HDP) 

 
Zdroj: Eurostat, vlastní úprava 

 

Česká republika, Slovensko a Polsko splňují kritérium vládního dluhu, protoţe se jejich 

vládní dluh pohybuje pod úrovní 60 % HDP. Alarmující však je nárůst tohoto dluhu 

v posledních letech. Doporučení, která budu dále uvádět pro Česko republiku, se tak 

vztahuje i na tyto země. V případě Polska můţe nastat jiţ v tomto roce přiblíţení se 

referenční hodnotě, či dokonce překročení této hodnoty. Ve sledovaných letech Maďarsko 

neplní kritérium vládního dluhu a dokonce se vládní dluh neustále zvyšuje. V roce 2010 

činil vládní dluh u Maďarska bezmála 80 % HDP. Průměr eurozóny v roce 2010 dokonce 

překročil hodnotu 80 % HDP. Kromě hrozících sankcí pro země, které se nesnaţí svůj dluh 

sniţovat, je potřeba si uvědomit, ţe na jednorázové splacení dluhu Maďarska by bylo 

pouţito 80 % roční finální produkce na území celého Maďarska. 
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4.4 Doporučení tvůrcům hospodářské politiky 

Na základě zjištěných informací bych si na závěr dovolil tvůrcům hospodářské politiky 

doporučit několik opatření, která by měla pomoci sníţit vládní dluh a udrţet vládní deficity 

na přijatelné úrovni. Nezaměřím se jen na návrhy, jak zvýšit příjmy a sníţit výdaje 

veřejných rozpočtů, ale chci navrhnout opatření na podporu české ekonomiky. Do řady 

z těchto návrhů se projevuje můj pohled na svět.  

 

4.4.1 Efektivní veřejná správa a evropské dotace 

Podle mého názoru jsou příjmy veřejných rozpočtů dostatečné, jen se vybrané 

prostředky neefektivně vynakládají. Navrhuji zavést jednotné inkasní místo pro daně a 

odvody, které by sníţilo náklady státu a byrokracii. Dále doporučuji bez zbytečných 

průtahů připravit zákon o státní sluţbě, který by platil pro státní úředníky i úředníky 

samospráv, a který by zakázal úředníkům podnikat a zastávat funkce v politických 

stranách, určil jasná pravidla pro výběrová řízení a kariérní růst úředníků. To by mělo 

zajistit kvalitnější styk občana s úřady a zároveň efektivnější pracovní nasazení těchto 

úředníků. Na to bych navázal personálními audity na úřadech státní správy a samosprávy. 

Výběrová řízení při veřejných zakázkách by měla být prováděna transparentně. K tomu se 

dá vyuţít zveřejňování informací přehledně na internetu a elektronická aukce, zároveň by 

se měla umoţnit elektronická komunikace občanů s úřady. Aby byla zajištěna kontrola 

veřejných zakázek, kontrolní orgány musí mít dostatečné pravomoci a nebál bych se 

rozšířit moţnosti veřejné kontroly. Zároveň doporučuji sníţit náklady na výdaje kolektivní 

spotřeby (výstavba dálnic, nákup armádní techniky) a provést revizi mandatorních výdajů a 

daňového systému (přehledný, nízké náklady na výběr daní), který by motivoval 

poplatníka k neobcházení daňových zákonů, a vedl k prorůstovému efektu daní.   

Pro programovací období 2007 – 2013 má Česká republika k dispozici 26,69 mld. 

eur,
65

 které můţe vyčerpat z fondů EU. To představuje přibliţně 764 mld. Kč (záleţí na 

kurzu koruny k euru). Pro představu se jedná o částku, která se rovná přibliţně třem 
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čtvrtinám státního rozpočtu České republiky. Do 6. 4. 2011 bylo proplaceno 221 mld. Kč. 

Programovací období končí uţ v roce 2013. Proto doporučuji vládě České republiky se 

snaţit zefektivnit čerpání těchto prostředků a pro další alokační období navrhnout méně 

operačních programů a zjednodušit proces ţádání o prostředky, zprůhlednit hodnotící 

systém a zefektivnit systém proplácení podpořených projektů. Dále bych navrhl vytvoření 

jednoho subjektu, který by měl centrálně na starosti celou agendu evropských fondů, tzn. 

přenesení kompetencí všech ministerstev, které momentálně mají ve svých gescích fondy 

EU, na jeden subjekt. Sníţí se i výdaje, jelikoţ subjekt by byl financován z velké míry 

z technické asistence.     

 

4.4.2 Podpora vzdělání, vědy a výzkumu 

Vzdělání obyvatel České republiky by mělo být pro vládu jedním z nejdůleţitějších cílů. 

Vzdělání obyvatel, ať uţ jako příprava na budoucí povolání anebo prohlubování znalostí, 

zaručuje kvalifikovanou pracovní sílu, která se lépe uplatní na trhu práce. Tato kvalifikovaná 

síla je schopna vytvářet statky a sluţby s vyšší přidanou hodnotou. Proto musí proběhnout 

reforma terciárního vzdělávání a prohloubena spolupráce vysokých škol s praxí. Pokud Česká 

republika bude mít na svém území lidi vzdělané, tak dokáţe být i zajímavější pro investory, a 

zároveň zvyšuje svou konkurenceschopnost.  

Všechny politické strany povaţují vědu a výzkum za svou prioritu. Nicméně slova a činy 

jsou mnohdy v rozporu. Je důleţité si uvědomit, ţe věda a výzkum jsou motorem 

technologického pokroku, coţ je jeden z činitelů ekonomického růstu. Vláda České republiky 

by měla také brát závazně doporučení Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Proto je 

nepřijatelné, aby se na vzdělání, vědě a výzkumu šetřilo (úspory nechť se hledají ve výdajích 

na obranu, sociální oblasti, neefektivní veřejné správě).    

 

4.4.3 Podpora investorů a podnikatelů 

Česká republika přijala zákon o investičních pobídkách, kterým podporuje zahraniční i 

domácí investory. Je vhodné pokračovat v podpoře zahraničních investic (investiční 

pobídky). Ale protoţe si uvědomuji, ţe zahraniční kapitál můţe snadněji ze země uniknout, 
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je potřeba podporovat také domácí investice (např. sníţení daňové zátěţe, odbourání 

nadměrné byrokracie). Asi nemusím připomínat, ţe investice vedou ke vzniku pracovních 

míst, ze kterých plyne příjem z daní a sociálního a zdravotního pojištění do státního 

rozpočtu a naopak státní rozpočet ušetří na sociálních výdajích. S tím souvisí i podpora 

podnikatelů, kterým by měl stát zajistit prostředí, s co nejmenšími překáţkami (odstranit 

zbytečnou byrokracii, zajistit vymahatelnost práva, zpřehlednit daňový systém, 

transparentnost veřejných zakázek apod.).  

    

4.4.4 Reforma důchodového a zdravotního systému  

O reformě důchodového systému v České republice se vedou diskuse mnoho let. 

Důchodový systém se i průběţně reformuje posunováním hranice pro odchod do důchodu. 

Nebudu se zde zmiňovat o konkrétních opatřeních navrhovaných vládou, protoţe to není 

cílem této práce. Jen je potřeba si uvědomit, ţe navrhovaná reforma povede k výpadku 

příjmů státního rozpočtu, který bude potřeba vykrýt buďto privatizačními příjmy anebo 

navrhovaným výběrem vyšší DPH. Já doporučuji oddělit systém důchodového pojištění od 

státního rozpočtu, aby bylo přehledné, jak si výběr pojištění vede. V případě přebytku 

tohoto „důchodového fondu“ by nedocházelo k dokrytí deficitu státního rozpočtu. A ve 

chvíli, kdy by došlo k úspěšnému provedení reformy, by se tento oddělený „důchodový 

fond“ přeměnil v jeden z fondů, do kterého se mohou občané rozhodnout spořit. Zároveň 

doporučuji provést ještě jednou propočet dopadů demografické změny na současný 

důchodový systém a vytvořit dohodu všech relevantních politických stran nad reformou, 

diskutovat s veřejností a zahájit informační kampaň. Schválena důchodová reforma můţe 

být jedině po dohodě všech sil ve společnosti, neboť jde o dlouhodobý systém, který by 

měl být stabilní. Hovoří se o tom, ţe důchodová reforma se musí provést co nejdříve. 

Nicméně pokud by nedošlo k této dohodě, můţe být důchodový systém kdykoli narušen a 

zpochybněn budoucí vládou, coţ by mohlo vést k destabilizaci celého systému. Zároveň by 

se měly všechny varianty důsledně zváţit, protoţe se jedná o dlouhodobá opatření, která se 

velmi těţko dají změnit a která budou mít váţné dopady na fungování systému veřejných 

rozpočtů.    
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Vědeckotechnický potenciál medicíny roste rychleji, neţ naše ekonomické moţnosti 

pro jeho vyuţití. Současně se stárnutím obyvatelstva budou na zdravotní systém kladeny 

vyšší nároky a samozřejmě bude i více stát. Navrhuji omezit korupci a neefektivitu 

hospodaření ve zdravotnictví, a to revizí lékové politiky a auditem počtu lůţek apod. Bylo 

by vhodné začít přemýšlet o sjednocení zdravotních pojišťoven do jedné pojišťovny, a to 

z toho důvodu, ţe kaţdý občan České republiky je pojištěn, a proto se mi zdá neefektivní 

vynakládat finanční prostředky z pojištění na provoz a investice několika pojišťoven, 

marketing a finanční ohodnocení zaměstnanců těchto pojišťoven. 

 

4.5 Dílčí shrnutí 

Na závěr této kapitoly bych chtěl poznamenat, ţe všechny politické strany v České 

republice se shodují na tom, ţe je potřeba zastavit nárůst vládního dluhu a postupně 

sniţovat vládní deficit. Podle mého názoru je potřeba na tomto společném cíli pracovat a 

snaţit se najít průniky v jednotlivých programech a následně je realizovat.  

Toto snaţení můţe kdykoli narušit recese anebo hospodářské krize. Na tuto situaci by 

měla být kaţdá země, tedy i Česká republika, připravena. Proto jsem v závěru práce navrhl 

několik doporučení, která by mohla alespoň částečně připravit českou ekonomiku na krizi, 

nebo se ji dokonce vyhnout.    
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5 Závěr   

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004, tím se i zavázala přijmout 

společnou evropskou měnu euro. Přestoţe euro přináší mnoho výhod (odstranění 

kurzového rizika, transparentnost cen a nákladů, odstranění kurzové nejistoty), má také své 

nevýhody (např. ztráta suverenity v monetární politice). V době přípravy této práce roste 

nedůvěra k euru a eurozóně. K nedůvěře přispěla finanční krize, problémy se schodky 

veřejných rozpočtů a snaha o pomoc zemím, které hospodaří nezodpovědně. Podle mého 

názoru euro krizi důvěry přeţije.  

K tomu, aby nedocházelo k vysokým schodkům veřejných rozpočtů, slouţí Pakt 

stability a růstu. Ten je dohodou členských států o dodrţování fiskální kázně. Vzhledem 

k tomu, ţe přes jasné porušení Paktu stability a růstu, nedošlo k uvalení sankcí, stává se 

tento Pakt nedůvěryhodným. Moţná i z toho důvodu byl na březnovém summitu v Bruselu 

přijat Pakt pro posílení ekonomiky eurozóny, který má za cíl posílit hospodářský pilíř 

měnové unie, dosáhnout nové kvality koordinace hospodářských politik a posílit 

konkurenceschopnost. 

Diplomová práce se zabývá zavedením eura v České republice, s konkrétním 

zaměřením na problematiku stavu veřejných financí. Cílem diplomové práce je popis 

přípravy, principů a zavedení eura v České republice a zhodnocení plnění konvergenčních 

kritérií. Protoţe Česká republika neplní konvergenční kritérium vládního deficitu a dochází 

i k rychlému nárůstu vládního dluhu, tak dalším cílem mé diplomové práce bylo srovnání 

přístupu vlády a jednotlivých politických stran k vývoji vládního deficitu a vládního dluhu 

v České republice. Na základě zjištěných informací a znalostí obsahuje práce ve 

svém závěru řešení tvůrcům hospodářské politiky ke sníţení vládního dluhu a 

k vyrovnaným rozpočtům v České republice.    

V první části diplomové práce se věnuji vývoji evropské měnové integrace a 

jednotlivým etapám přechodu k jednotné evropské měně. Detailně popisuji Maastrichtská 

kritéria, která musí kaţdá kandidátská země splňovat před přijetím eura. Jedná se o 

kritérium schodku veřejných financí, kritérium vládního dluhu, kritérium cenové stability, 

kritérium stability dlouhodobých úrokových sazeb a kritérium stability měnového kurzu. 
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V závěru úvodní kapitoly vysvětluji fungování Paktu stability a růstu a věnuji se nově 

schválenému Paktu pro posílení eurozóny.  

V další kapitole se zabývám vývojem integrace České republiky do Evropské unie, 

principy zavedení eura, konkrétním plněním jednotlivých konvergenčních kritérií v České 

republice (Česká republika v současnosti neplní kritérium vládního deficitu), moţnými 

dopady zavedení eura a názory občanů České republiky na zavedení eura. 

V závěrečné kapitole diplomové práce sleduji vývoj veřejných rozpočtů České 

republiky, konkrétně zkoumám vývoj salda státního rozpočtu České republiky od jejího 

vzniku po současnost, vývoj vládního deficitu a vládního dluhu a fiskální výhled do roku 

2013. V závěrečné části se snaţím nastínit vývoj vládního dluhu po roce 2010 podle 

politických preferencí občanů České republiky.  

Věnuji se i dopadům světové hospodářské krize na veřejné rozpočty vybraných zemí 

EU (Slovensko, Polsko, Maďarsko) a snaţím se o srovnání s Českou republikou, EU a 

eurozónou. Světová hospodářská krize zasáhla všechny ekonomiky EU. Dopady krize se 

projevily rekordními deficity veřejných financí ve většině zemí EU. V roce 2010 kritérium 

vládního deficitu splnilo jen Estonsko, Lucembursko a Švédsko. Průměrný deficit v roce 

2010 v EU dosáhl 6,3 HDP, v eurozóně 4,5 % HDP. Deficit České republiky dosáhl 5,1 % 

HDP. 

Datum přijetí eura v České republice záleţí na rozhodnutí vlády a plnění kritérií. Česká 

republika neplní kritérium vládního deficitu a zvyšuje svůj vládní dluh. Proto musí Česká 

republika přijmout některá opatření, která povedou ke sníţení vládního deficitu. V úplném 

závěru diplomové práce navrhuji řešení tvůrcům hospodářské politiky, které by mohlo vést 

ke sníţení vládního dluhu a k vyrovnaným rozpočtům v České republice. Je nutné vyřešit 

situaci v důchodovém systému, pokračovat v podpoře investic (i domácích), zefektivnit 

veřejnou správu, vyuţít 26,69 mld. eur, které má Česká republika k dispozici z evropských 

fondů do roku 2013, podporovat vědu a výzkum. Vláda České republiky se zavázala 

k postupnému sniţování vládního deficitu, který by měl dosáhnout v roce 2013 2,9 % 

HDP. Věřím, ţe vláda České republiky v následujících letech dospěje k rozhodnutí stanovit 

datum přijetí eura a učiní maximum pro to, aby došlo k plnění všech kritérií nutných pro 

přijetí eura, tedy i kritéria vládního deficitu. Pokud se to povede, tak bude potřeba provést 
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informační kampaň k zavedení eura, protoţe většina občanů České republiky dnes, právě i 

kvůli dopadům hospodářské krize a pomoci zadluţeným státům, si přijetí eura nepřeje. Já 

sám jsem příznivcem přijetí eura, a proto věřím, ţe se podaří veřejné deficity sníţit, a to 

dlouhodobě.  
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Seznam použitých zkratek  

 

CEBR  Centrum pro výzkum ekonomiky a podnikání 

CVVM Centrum pro výzkum veřejného mínění 

CZK   Česká koruna 

ČNB  Česká národní banka 

ČSSD  Česká strana sociálně demokratická 

ČSÚ  Český statistický úřad 

DPFO  Daň z příjmů fyzických osob 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

DPPO  Daň z příjmů právnických osob 

ECB  Evropská centrální banka 

ECOFIN Rada ministrů financí členských zemí EU 

ECU  Evropská měnová jednotka 

EK  Evropská komise 

EMI  Evropský měnový institut 

EMS   Evropský měnový systém 

EMU  Evropská hospodářská a měnová unie 

EP  Evropský parlament 

EPU  Evropská platební unie 

ER  Evropská rada 

ERM-II Evropský mechanismus směnných kurzů II 

ESA 95 Evropský systém národních a regionálních účtů 

ESCB  Evropský systém centrálních bank 

ESD  Evropský soudní dvůr 

ESFS  Evropský záchranný fond eurozóny 
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ESM  Evropský stabilizační mechanismus 

EU  Evropská unie 

EUR  Euro 

HDP  Hrubý domácí produkt 

HICP  Harmonizovaný index spotřebitelských cen 

JIM  Jednotné inkasní místo 

KDU-ČSL Křesťanská demokratická unie-Československá strana lidová 

KSČM  Komunistická strana Čech a Moravy 

MF ČR Ministerstvo financí České republiky 

ODS  Občanská demokratická strana 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci 

OEEC  Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci 

OSVČ  Osoba samostatně výdělečně činná 

Pakt  Pakt stability a růstu 

RVHP  Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SANEP Středisko analýz a empirických výzkumů 

SZ  Strana zelených 

VV  Věci veřejné 

V4  Visegrádská čtyřka 
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Přílohy 

 

Příloha č. 1 Vládní deficit vybraných zemí EU v letech 2006-2010 (v % HDP) 

  2006 2007 2008 2009 2010 

EU 27 -1,4 -0,8 -2,2 -6,6 -4,5 

Eurozóna -1,3 -0,5 -1,8 -6,0 -6,3 

Česká republika -2,6 -0,7 -2,7 -5,8 -5,1 

Maďarsko -9,3 -5,0 -3,7 -4,4 -3,8 

Polsko -3,6 -1,9 -3,7 -7,2 -7,9 

Slovensko -3,2 -1,8 -2,1 -7,9 -7,8 
Zdroj: Eurostat 

 

Příloha č. 2 Podíl vládního dluhu vybraných zemí EU v letech 2006-2010 (v % HDP) 

 2006 2007 2008 2009 2010 

EU 27 60,7 58,0 60,9 72,9 71,3 

Eurozóna 67,6 65,2 68,7 77,9 82,4 

Česká republika 29,4 29,0 30,0 35,3 39,1 

Maďarsko 65,7 66,1 72,3 78,4 79,8 

Polsko 47,7 45,0 47,1 50,9 55,4 

Slovensko 30,5 29,6 27,8 35,4 42,5 
Zdroj: Eurostat 
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Příloha č. 3 Vývoj vládního deficitu v letech 1995-2009 (v mld. Kč) 

Rok  Vládní deficit/přebytek 

1995 -197,0 

1996 -55,8 

1997 -68,8 

1998 -100,1 

1999 -77,3 

2000 -81,5 

2001 -135,0 

2002 -166,8 

2003 -170,6 

2004 -83,3 

2005 -106,7 

2006 -84,9 

2007 -23,9 

2008 -100,3 

2009 -210,3 
Zdroj: ČSÚ 

 

Příloha č. 4 Vývoj vládního dluhu v letech 1995-2009 (v mld. Kč) 

Rok Vládní dluh 

1995 214,4 

1996 209,9 

1997 236,7 

1998 299,8 

1999 340,5 

2000 405,4 

2001 584,7 

2002 695,0 

2003 768,3 

2004 847,8 

2005 885,4 

2006 948,3 

2007 1 023,8 

2008 1 104,9 

2009 1 280,4 
Zdroj: ČSÚ 

 

 


