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1 Úvod 

Počátky měnové spolupráce v Evropě spadají jiţ do období od roku 1944. V těchto 

letech se odehrávaly procesy, které uţ začaly přetvářet jednotlivé evropské státy na celek, 

který měl za cíl vytvořit společný ekonomický a politický prostor. V dnešní době je 

evropský prostor tvořen jiţ 27 jednotlivými státy, který nesou společný název, a to 

Evropská unie (EU).  Tento evropský celek je v současnosti povaţován za jedno 

z nejvýznamnějších ekonomických uskupení světa.  

Integrační proces v oblasti jednotného vnitřního trhu byl dovršen na počátku devadesátých 

let a to volným pohybem zboţí, sluţeb, pracovních sil a kapitálu. Aby však mohl být 

jednotný trh dokončen úplně, bylo nutné také zavést prvek jednotné společné měny. 

Jelikoţ rozdílné dílčí měny představovaly moţné rizika, a to nejen při obchodování, ale 

také jako dodatečné náklady spojené se směnou národních měn.  

I přesto, ţe snahy o vytvoření fungující měnové unie jsou datovány uţ od konce let 

šedesátých, tak aţ v průběhu let osmdesátých byly vhodné podmínky k tomu, aby mohlo 

být dosaţeno tohoto cíle.  

Na zasedání EU v Maastrichtu (1991) byly podepsány a dohodnuty stejnojmenné smlouvy. 

Bylo ustanoveno, ţe zavedení jednotné evropské měny by mělo být rozděleno do 3 dílčích 

fází. Přičemţ první a druhá fáze byly přípravné a aţ ve třetí fázi by došlo k postupnému 

zavádění jednotné měny do oběhu a to nejdříve ve formě bezhotovostní a následně i 

v podobě hotovostní. V Madridu, kde probíhalo v roce 1995 zasedání EU bylo schváleno, 

ţe název jednotné společné měny bude Euro.  

V současné době je velmi sledované a aktuální téma Evropské měnové integrace, a to 

v souvislosti jak s ekonomickou výkonností Evropy, tak také z hlediska politické integrace. 

To bylo důvodem proč jsem si zvolila takové zaměřené mé práce. O to více mě tato otázka 

zajímá, ţe jsem sama občanem potenciální kandidátské země na členství do Evropské 

měnové unie.   

Jelikoţ měnová integrace jde ruku v ruce s postupnou ekonomickou integrací Evropy, tak 

cílem této diplomové práce je nabídnout souhrnný přehled o vývoji právě evropské 

měnové integrace analyzovat podmínky vstupu do eurozóny z pohledu České 
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republiky a taktéž zhodnotit eventuelní možné přínosy a rizika, které plynou z přijetí 

společné, jednotné, evropské měny.  

Diplomová práce vychází z hypotézy, ţe Česká republika není aktuálně připravena na 

zapojení do systému Evropské měnové integrace.  

Celá práce je zaloţena na deskriptivním přístupu, který vychází z empirického rozboru 

jiţ existujících  uskutečněných systémů. Diplomová práce obsahuje metody empirické, ale 

také logické. V rámci empirických metod jsou pouţity metody pozorování a měření. 

V rámci logických metod jsou pouţity metody abstrakce, konkretizace, analýzy, syntézy a 

indukce.  

Diplomová práce je rozvrţená do 3 obsahových kapitol. Ve druhé kapitole, která následuje 

po stručném úvodu, jsou popsány důvody  a souvislosti vzniku evropské měnové integrace. 

V následující třetí kapitole je nastíněna politika jak Evropské centrální banky (ECB), tak i 

České národní banky (ČNB). Poslední kapitola následně analyzuje připravenost České 

republiky (ČR) na vstup do eurozóny, její moţná rizika a přínosy plynoucí právě 

z moţného vstupu, který je podmíněn nejen plněním konvergenčních kritérií. I tyto kritéria 

poslední kapitola diplomové práce důkladně popisuje.  
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2 Vývoj evropské měnové integrace 

Počátky vývoje evropské měnové integrace se datují  od 50. let 20. století. Avšak 

kořeny  vzájemné měnové spolupráce se objevují jiţ mnohem dříve. V nadcházejícím textu 

je pak přiblíţen jednotlivý vývoj a důvody vzniku měnových unií a konkrétní vývoj 

evropské měnové integrace.  

2.1 Charakteristika měnové unie  

První snahy o vytvoření měnových unií se objevovaly uţ v antickém Řecku. Samotní 

obyvatelé středověké Evropy a antického Řecka si byli dobře vědomi, ţe je nutné, aby 

existoval funkční směnný prostředek. Dalo by se říct, ţe i přes svou zdánlivou primitivnost 

fungovaly tyto první prototypy měnových unií na svou dobu nad očekávání skvěle, a to i 

bez jakékoliv centrální měnové pravomoci či samotné měnové politiky.  

2.1.1 Definice měnové unie 

V dnešní době je měnová unie definována jako dohoda dvou nebo více států, vytvářející 

základ pro jejich spolupráci v měnových otázkách. Upravuje buď pouţívání měnových 

jednotek na jejich území (např. oběh platidel jednoho státu na území ostatních účastníků 

unie) nebo měnovou soustavu smluvních států. Můţe vést aţ k zavedení společné měny.
1
 

Podle Cohena je měnová unie definována jako seskupení dvou nebo více států, které sdílí 

společnou měnu nebo její ekvivalent. I kdyţ některé zdroje tuto definici rozšiřují a zahrnují 

do ní měnové systémy národních federací, jako jsou například Spojené státy americké, 

nebo imperiálních seskupení, jako bylo staré Rakousko-Uhersko, běţná praxe je omezit 

tento pojem pouze na dohody mezi celky které jsou mezinárodním právem uznávány jako 

naprosto svrchované státy.
2
  Protikladem měnové unie je národní měna s nezávislou 

centrální bankou a plovoucím směnným kurzem. V nejuţším slova smyslu měnová unie 

znamená naprosté vzdání se národních měn (a jejich nahrazení měnou společnou) a plnou 

                                                 
1
 Měnová unie do 2. sv. války. Měnová unie. [online]. 2002. Dostupné z WWW:                                              

< http://www.juristic.zcu.cz/barkova/EMU101.rtf>. 

2
 Cohen, B. Monetary Unions. EH. Net – Economic History Services. [online]. 2010. Dostupné z WWW: 

<http://eh.net/encyclopedia/article/cohen.monetary.unions>. 
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centralizaci měnové pravomoci do jediné společné instituce (nadnárodní – společné 

centrální banky).  

2.1.2 Motivy ke vzniku měnových unií  

Měnové unie vznikají ze spousty různých příčin. Mezi ty hlavní patří politické, 

ekonomické, „existenční“ a historické. Například při budování samostatného německého 

státu v roce 1871 se objevuje silný politický faktor (stejně tak  i v roce 1990, kdy byla 

spojena východní a západní část nynějšího Německa). V rámci politických důvodů se  

především objevuje snaha zavést jednotnou měnu a tak upevnit vnitřní stabilitu nově 

vznikajícího územního celku. Existenční důvody, které jsou podstatné pro vznik hlavně 

regionálních měnových zón, jsou podstatné pro skupinu geograficky, ale i populačně velmi 

malých zemí, pro které je přijetí a legalizace měny hospodářsky silnějšího partnera, 

nutností. Do takovéto skupiny pak můţeme zařadit evropské státy jako Monako, 

Lichtenštejnsko nebo Vatikán a v rámci mimoevropských částech světa to pak jsou např. 

El Salvador nebo Karibati. Mezi politické důvody patří především snaha zavedením 

společné měny „upevnit“ vnitřní stabilitu nově vznikajícího územního celku. V případě 

evropské hospodářské a měnové unie je pak vytvoření společné měny chápáno jako 

vyvrcholení procesu ekonomické integrace směřujícího k vytvoření unie politické.  

V současné světové ekonomice můţe být charakterizováno 6 existujících měnových unií:   

 evropská měnová unie – eurozóna
3
, 

 britská měnová unie mezi Anglii a Skotskem od roku 1907, 

 CFA frank vydávaný bankou středoafrických států BEAC, 

 CFA frank uţívaný v rámci Západoafrické ekonomické a měnové unie,  

 CFP frank, který je uţíván v rámci Zámořského emisněměnového institutu,  

 Východokaribský dolar uţívaný a vydávaný Východokaribskou měnovou unií . 

 

 

 

 

                                                 
3
 Členy eurozóny jsou země Evropské unie, které vstoupily do třetí fáze Evropské měnové unie (EMU) a 

přijaly jako svou měnu euro. 
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2.2 Vývoj evropské měnové koordinace v rámci Evropského 

společenství 

Proces vytvoření měnové unie v Evropě má dlouhodobé kořeny. Pokusy o prohlubování 

vzájemné kooperace na měnové úrovni jsou doprovázeny ruku v ruce s evropskými 

integračními procesy. 

 

Téma jednotné Evropy však bylo významně poznamenáno důsledky hitlerovského plánu a 

následným rozpadem geografického centra díky rozdělení evropského kontinentu na dva 

protichůdné bloky Studené války. Myšlenka evropské jednoty tak vznikala v prostředí silně 

politicky omezeném. Na základě těchto okolností dospěli evropští politici k závěru, ţe by 

se měli shodnout a najít formu mezinárodní spolupráce, která by zabránila moţnému 

opakování hrůzných scénářů minulých let.  

 

Aktivně se o prosazení evropské myšlenky zaslouţili W. Churchil a P. H. Spaak. Idea byla 

dále podporována hlavně křesťanskými demokraty, liberály, umírněnými socialisty avšak 

stále proti ní stála pevná „zeď“ v podobně nacionalistů a komunistů.  

2.2.1 50. léta 20. století     

První poválečné zmínky o moţné měnové spolupráci se následně objevily v Římských 

dohodách
4
 z roku 1957, kterými bylo zaloţeno tehdejší Evropské hospodářské společenství 

(EHS). V té době se prozatím nejednalo o ţádnou konkrétní formu měnové unie, ale 

v jednotlivých článcích smlouvy se jiţ objevily pasáţe o tom, ţe všechny členské státy si 

budou recipročně pomáhat při nerovnováhách platebních bilancí, budou se prosazovat o 

liberalizaci platebního styku v souvislosti s pohybem zboţí, sluţeb, kapitálu a osob a dále 

pak budou povinny vhodnou politikou zajišťovat rovnováhu platebních bilancí, důvěru ve 

svou měnu, stabilitu cen a vzájemně konsultovat hospodářskou politiku.  

 

 

                                                 
4
 Římská smlouva, neboli Smlouva o zaloţení Evropského hospodářského společenství (EHS), byla 

podepsána v Římě 25. března 1957 a v platnost vstoupila 1. ledna 1958. Současně byla podepsána Smlouva o 

zaloţení Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Obě smlouvy se proto společně nazývají 

„Římské smlouvy“. 
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2.2.2 60. léta 20. století   

V 60. létech 20. století byl utvořen další důleţitý mezník ve vývoji měnové integrace, a to 

zavedením celní unie v roce 1968. Ta v první fázi své existence ještě nepotřebovala 

koordinovanou nebo jednotnou měnovou politiku na úrovni EHS. Kompetence si stále 

pečlivě střeţily jednotlivé členské státy EHS. Hlavně Francie v čele s generálem De 

Gaullem, který ctil evropské závazky, ale snaţil se je přehodnotit ve vztahu ke své vlastní 

koncepci národního zájmu. 

Aţ se zavedením tzv. brettonwoodského řádu
5
 se začaly odehrávat první formy poválečné 

měnové spolupráce v rámci evropského kontinentu. Evropské měny byly napojeny na 

americký dolar systémem pevných kurzů, přičemţ dolar sám měl pevnou vazbu na zlato. 

Avšak ani tento systém ještě nevyţadoval ţádný pokrok v měnové koordinované politice. 

Teprve jako zlom se dá povaţovat podání návrhu na koordinovanou měnovou politiku 

Robertem Marjolinem, publikovaným 24.10.1962, na memorandu Komise Evropského 

společenství (ES). Obsahem Marjolinova návrhu byl plán na stabilizaci měnových kurzů 

členských zemí, coţ mělo vést k zavedení jednotné měny. (První návrh na vytvoření 

evropské měnové jednotky podal belgický ministr zahraničí P. Wigny jiţ roku 1951.)  

Právem si období 60. lét vyslouţila přívlastek Zlatá. A to hlavně díky stále vysokému 

tempu hospodářského růstu a nezaměstnanosti, která se naopak drţela v minimálních 

pozicích, vzkvétajícímu zahraničnímu obchodu a dokonce ani inflace nepředstavovala 

ţádnou výraznou hrozbu. Takovou stabilní situaci podporovala navíc ještě i stále se 

zvyšující ţivotní úroveň obyvatelstva. Panující ekonomická situace tak přenesla myšlenky 

evropských politiků o hlubší měnové integraci do reálného světa.  

A tak byl Radou ministrů ES zřízen v květnu 1964 Výbor guvernérů centrálních bank ES  a 

uţ roku 1969 připravil Raymond Barr další memorandum Komise ES, které bylo 

zveřejněno v únoru téhoţ roku. V této zprávě byly obsaţeny návrhy na uţší měnovou 

                                                 
5
 Brettonwoodský měnový systém, soustava pravidel, jimiţ se regulovaly mezinárodní měnové vztahy od 

konce 2.světové války aţ do pol. 70. let. Systém se opíral o relativně pevné měnové kursy, o odstranění 

měnových restrikcí, o konvertibilitu měn a rozvoj mnohostranného systému mezinárodních plateb. Pohyby 

jednotlivých měn se vyjadřovaly současně v amerických dolarech a ve zlatě. Ústřední institucí 

brettonwoodského měnového systému se stal Mezinárodní měnový fond. Ani přes změny v mechanismu jeho 

fungování se nepodařilo udrţet jeho základní principy a v roce 1976 byl nahrazen kingstonským (jamajským) 

měnovým systémem, blíţe viz Velký slovník naučný, Diderot, Praha 1999.  
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spolupráci mezi členskými státy v podobě koordinace makroekonomické politiky 

zaměřené na konvergenci a vytvoření mechanismů umoţňujících vzájemné úvěrování 

v krátkodobém i dlouhodobém hledisku.
6
  Na začátku prosince 1969, nejvyšší představitelé 

členských států ES přijali rozhodné kroky pro vytvoření hospodářské a měnové integrace. 

Díky druhé zprávě Raymonda Barra se Rada ministrů ES rozhodla roku 1970 zaloţit 

skupinu expertů, které měla za úkol zhodnotit podmínky pro vytvoření evropské měnové 

unie (EMU). Předsedou této skupiny expertů se stal lucemburský ministerský předseda 

Pierre Werner, který uţ roku 1968 podal návrhy na uţší měnovou spolupráci. Oficiálně 

byla jeho zpráva, známá jako Wernerův plán, zveřejněna dne 8.10.1970. Wernerův plán 

se stal základem koncepce EMU, která byla schválena Radou ministrů ES 22.3.1971 

v Hamburgu.  

2.2.3 70. léta 20. století  

Podle Wernerových plánů se idea měnové unie měla stát realitou do 10 let, tedy do roku 

1980. Jádrem plánu, díky kterému mělo být dosaţeno měnové unie, byly tři hlavní 

stádia
7
:  

 

 Zavedení neomezené směnitelnosti měn členských zemí ES, coţ mělo vést 

k volnému pohybu kapitálu na sjednoceném kapitálovém trhu. 

 Úplné zrušení oscilačního pásma měnových parit, čímţ mělo dojít k nahrazení 

jednotlivých národních měn členských států ES jednotnou měnou, neboť rozdíly 

mezi měnami by zůstaly čistě formální a z ekonomického hlediska bezpředmětné. 

 Zavedení jednotné měny mělo být doprovázeno jejím centrálním řízením na úrovni 

ES vytvořením centrálních bank s jedním rozhodovacím centrem s cílem regulovat 

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

trzích. 

 

Wernerova zpráva obsahuje celou řadu návrhů v oblasti koordinace hospodářských politik, 

zejména návrhy zaměřené na fiskální politiku, financování deficitů státních rozpočtů, 

devizovou oblast, apod. Ve zprávě byly také stanoveny jednotlivé vývojové etapy i s jejich 

náplní na utváření EMU.  

                                                 
6
 BRŮŢEK, ANTONÍN. Evropská měnová integrace a Česká republika. 1. vyd. Praha: VŠE, 2007. 197 s. 

ISBN 978-80-85860-19-1, s. 16. 

7
 BRŮŢEK, 2007, s. 16. 
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Smělý Wernerův plán však vznikal za řady nepříznivých okolností. Plnění plánu bylo 

narušeno zejména vypuknutím mezinárodní měnové krize v polovině roku 1971, zrušení 

fixních měnových kurzů a nahrazení je kurzy pohyblivými a  rozpad brettonwoodského 

systému měnových kurzů.  Americký dolar přesedlal na systém volného plování, coţ 

vedlo ke zvýšení nestability světových finančních trhů. Inflace vysoce stoupla díky 

ropnému šoku, který postihl evropské země. A tak se zcela logicky pozornost evropských 

politiků soustředila spíše na řešení aktuálních hospodářských problémů neţ na budování 

měnové unie.  

 

V březnu 1971 Rada zástupců členských států ES  přijala řešení které se zdálo být  alespoň 

částečným kompromisem. Víceméně šlo o zesílení spolupráce mezi jednotlivými 

centrálními bankami s hlavním cílem prohloubit koordinaci měnové a úvěrové politiky 

dále pak vytvořit mechanismus finanční pomoci na krytí deficitů platebních bilancí, posílit 

koordinaci hospodářské politiky členských zemí.  

 

Výsledkem Wernerova plánu bylo především zúţení fluktuačního pásma od paritního 

kurzu dolaru zemí ES na méně neţ ±1%. I přestoţe byl Wernerův plán neúspěšný, 

praktická doporučení byla časem pouţita a zavedena.   

 

V roce 1972 byla přijata nová Rezoluce Rady ministrů a zástupců vlád členských 

zemí ES, která vyvíjela značné úsilí o vytvoření osobitého měnového prostoru v rámci 

mezinárodního měnového systému. Na základě této rezoluce byly centrální banky 

jednotlivých členských států vyzvány, aby na devizových trzích intervenovaly tak, aby:  

 

 udrţovaly kurz svých měn vůči dolaru v rozpětí ±2,25%, 

 a bylo zúţeno oscilační pásmo, ve kterém se mohou pohybovat vzájemné kurzy 

měn členských zemí na ± 1,125% od základní parity. Kurzy měn se tak pohybovaly 

v „tunelu“, jehoţ šíře byla 4,5% a jeho směr byl přímo závislý na vývoji dolaru.  

 

Vzájemné kurzy národních měn tak tvořily „hada“, jehoţ šíře byla 2,25%. Dne 24.4.1972 

pak vstoupila v platnost Dohoda o zúţení kurzového rozpětí mezi měnami členských států 

a vzniklý systém byl nazýván jako „had v tunelu“. 
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Díky stále pokračujícímu znehodnocování dolaru Rada ministrů vysvobodila centrální 

banky povinnosti intervenovat ve prospěch dolaru, avšak povinnost zbývajících členských 

zemí (Francie, SRN, Lucembursko, Dánsko, Belgie a Nizozemí) udrţovat nadále kurzové 

rozpětí mezi svými měnami maximalně ve výši ±1,125% byla zachována. Nastalá změna 

v systému byla označována tak, ţe měnový „had“ vystoupil z „tunelu“. Měny členských 

států se mohly volně pohybovat vůči dolaru. Toto měnové uspořádání je označováno jako 

„měnový had“.  

2.2.4 Evropský měnový systém a jeho vznik  

Nastalá situace, kterou v sedmdesátých letech doprovázel stále nestabilní kurzový 

mechanismus, vyprovokovala vrcholné politiky  k ustanovení společné kurzové politiky a 

tím především o ustanovení Evropského měnového systému. Návrh nového měnového 

systému podpořili především političtí představitelé dvou nejsilnějších členských zemí ES – 

německý kancléř Helmut Schmidt a francouzský prezident Valéry Giscard d´Easting. 

Snahou Francie bylo zpomalit inflační vývoj a zastavit pokračující znehodnocování franku, 

SRN usilovalo zejména o zastavení neustáleho zhodnocování marky.  

 

Evropský měnový systém byl poprvé představen dne 27. 10. 1977 a jeho konečná podoba 

byla projednávána na zasedání Rady ministrů v Brémách 6. – 7.7.1978. Oficiální označení 

Evropský měnový systém bylo přijato aţ na základě podání návrhu v červenci roku 1978    

na summitu Evropské rady a 13.3. následujícího roku byl uveden v platnost.  

 

Jako první zakládajícími členy EMS se stalo 9 států ES. Všechny členské země ES se  

nemusely stát členy Evropského měnového systému, ale členové Evropského měnové 

systému musely být členem ES. Zajímavostí je, ţe ne všechny státy byly po celou dobu 

jeho existence, tedy aţ do 1.1.1999 kdy se EMS stal EMU, trvalými členy (např. Řecko, 

Itálie, Velká Británie).  

 

Vznik EMS měl představovat uţší spolupráci v oblasti měnové politiky díky obnovení 

stabilních kurzových vztahů mezi měnami členských zemí. Dalším cílem bylo také 

izolovat se od negativního vlivu amerického dolaru a tak dosáhnout i evropské měnové 

stability.   
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Základní prvky  EMS jsou:
8
  

 

 evropská měnová jednotka (European Currency Unit – ECU – EUA), 

 mechanismus devizových kurzů či směnný mechanismus (ERM), 

 úvěrový mechanismus. 

Měnová jednotka ECU  

Pojmenování evropské měnové jednotky ECU byl odvozen z anglického european 

currency unit. Za zmínku taky určitě stojí francouzský výraz „écu“ , který původně 

označoval štít a také tak byla nazývána starofrancouzská mince.  

 

Před zavedením ECU existovala její předchůdkyně a to ve formě Evropské zúčtovací 

jednotky (EUA – European Unit of Account), která se skládala z 9ti měn členských zemí 

ES  jako košová jednotka v roce 1974.  

 

ECU vznikla 13. března 1979 a původně byla konstruována jako košová jednotka 

prvotních 9ti států ES. 1.ledna 1999 ECU byla nahrazená eurem
9
, ale to uţ se skládala 

z měn 11ti států EU.  

Uměle vytvořená ECU byla měnová jednotka, která měla zamezit negativnímu působení 

amerického dolaru na členské státy ES, coţ narušovalo a brzdilo ekonomickou integraci 

zvenčí. Byla tvořena jako koš všech měn členských států.  

ECU však není měna v právním slova smyslu, ale jedná se o měnový koš. V tomto koši má 

kaţdá jednotlivá měna svou váhu a ta odráţela ekonomickou sílu členských států. Koš měl 

být pravidelně přezkoumáván a měněn.   

 

                                                 
8
Zavedení eura v České republice [online]. Výkladový slovníček – zavedenieura.cz. 2010a. [cit. 18.3.2011]. 

Dostupné z WWW: 

<http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/vyklad_slovnik.html?PG=E#Evropsk%C3%A1%20m%

C4%9Bnov%C3%A1%20jednotka >. 

9
 Měnová jednotka euro má mezinárodní zkratku EUR. Jako symbol pouţívá stylizované řecké písmeno 

epsilon - €, odráţející evropský charakter měny. Dvojitá vodorovná čára uvnitř tohoto písmene symbolizuje 

stabilitu nově vznikající měny. 
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Váhové zastoupení jednotlivých měn v měnovém koši bylo dáno
10

:  

 Podílem země na HDP EHS,  

 podílem země na vzájemném obchodu zemí EHS a  

 podílem centrálních bank na ujednání o krátkodobé finanční podpoře.  

Sloţení ECU se měnilo kaţdých pět let a o změně mohla rozhodnout pouze Rada ministrů 

EU nebo jednotliví členové EU měli právo podat ţádost o změnu sloţení ECU.  

Tabulka 2.1: Složení ECU v době svého vzniku (13. března 1979) 

Měna Podíl národní měny v      

1 ECU (%) 

Počet jednotek 

národní měny v 1  ECU 

 Belgický a lucemburský frank 9,5 0,828 

 Britská libra 13,6 1,150 

 Dánská koruna 3,0 0,286 

 Francouzský frank 19,8 3,800 

 Irská libra 1,1 109,000 

 Italská lira 9,5 0,217 

 Německá marka 33,0 0,00759 

 Nizozemský gulden 10,5 0,0885 

Zdroj: zavedeníeura, 2010b. 

 

 

ECU se stala jakousi pomyslnou osou EMS a společnou jednotkou pro stanovení 

centrálních parit členských zemí Evropskou komisí EU, kolem kterých trţní kurzy mohly 

kolísat v rámci daného rozpětí. Toto povolené rozpětí bylo stanoveno aţ do roku 1993     

na +/-2,25. Avšak existovaly i státy které si vydobyly výjimku jako Itálie a později i 

Španělsko které se mohly pohybovat v rozpětí +/-6%. Pásmo, i kdyţ setrvalo poměrně 

dlouho, tak pod velkými tlaky mezinárodních spekulací se rozšířilo aţ na +/-15%.  

ECU se také stala jednotkou pro výpočet tzv. ukazatele divergence
11

. Díky ní bylo moţno 

vytvořit včasný varovný systém stanovením kurzové odchylky, který upozorňoval            

                                                 
10

 Zavedeníeura, 2010a.   
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na nutnost přijmout opatření v podobě devizových intervencí dříve neţ daná měna dosáhne 

hranice povolené oscilace.  

Centrální banky členských zemí pouţívaly ECU jako měnovou jednotku při platebních 

transakcích a při platbách plynoucích z devizových intervencí na podporu stability 

měnových kurzů. ECU také sehrála velkou roli při dorovnávání deficitů platebních 

bilancí v rámci členských zemí EU.  

ECU, která byla uţívána mezi centrálními bankami EMS se stala oficiální ECU                 

na devizovém trhu, na rozdíl od soukromé ECU fungující výhradně na soukromém trhu, 

v prostoru komerčního bankovnictví, kde se oficiálně ECU nesmělo pouţívat. Na burzách 

zboţí se pak vyuţívalo soukromých ECU k vyjadřování cen různých komodit. V nich pak 

byly uvedeny vklady, úvěry, vydávaly se různé cenné papíry znějící na ECU, turistické 

šeky, apod. Kromě oficiální ECU pouţívané v EMS vznikla také tzv. zelená ECU, která 

slouţila ke stanovení hodnoty společných zemědělských cen a umoţňovala realizovat 

finanční operace soukromým osobám.   

ECU se tedy nestala pouhou zúčtovací měnou, ale obstojně plnila i funkci peněžní, a ne 

pouze jako mezinárodní rezervní, ale i jako mezinárodní obchodní měna, krytá zlatem        

a USD.  

Emise ECU 

Tzv. oficiální ECU vyuţívána jako platební prostředek byla emitována Evropským fondem 

měnové spolupráce (The European Monetary Cooperation Fund – EMCF). Kaţdá členská 

země vkládala 20% svých zlatých a dolarových rezerv. Protihodnota takto vloţených 

rezerv ve formě oficiálních ECU byla připsána centrálním bankám členských zemí           

na jejich účty u EMCF s tím, ţe příslušné transakce byly zajišťovány prostřednictvím 

Banky pro mezinárodní platby v Basileji – BIS. Centrální banky členských zemí EU tak 

drţely ECU jako oficiální devizové rezervy. Rezervy tak mohly být poţity pouze 

k měnovým transakcím mezi těmito zeměmi. Emise ECU tedy byla závislá na cenách zlata 

a kurzu USD (tedy na faktorech, které země nemohly přímo ovlivnit). 

                                                                                                                                                    
11

 Ukazatel divergence - v případě, ţe kurzová odchylka mezi dvěmy měnami navzájem dosáhla tří čtvrtin 

povoleného rozpětí, měly obě zainteresované země zareagovat změnou své politiky. Slabší země tak doufaly, 

ţe toto opatření přesune větší část břemene, spojeného s politikou adaptace, na silnější země. 
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Směnné kurzy EMS  

Cílem směnných kurzů bylo dosáhnutí stability v kurzových relacích prvořadě mezi 

jednotlivými zeměmi EMS, ale také i mezi všemi zeměmi ES. Cesta k tomuto cíli vedla 

přes mechanismus směnných kurzů EMS (Exchange Rate Mechanism – ERM).  

 

Tento mechanismus navazoval na dosud přeţívající systém měnového hada a byl zaloţen 

na intervencích centrálních bank, jejichţ cílem byla stabilita měnových kurzů.  

Jednalo se o tyto intervence:  

 intervence na udrţení vzájemných kurzů národních měn, 

 intervence na udrţení kurzů národních měn k ECU.  

Stavebním prvkem tohoto systému byly centrální kurzy ECU, které byly stanoveny 

Evropskou komisí ES v jednotlivých měnách členských zemí. Všechny měny členských 

států EMS měly stanoveny centrální kurzy. A to i měny, nepodílející se na ERM, ale 

podílející se na výpočtu ECU (např. V. Británie, Itálie a Řecko v roce 1995). 

Změny centrálních sazeb byly dosti časté, díky revize koše měn prováděné kaţdých pět let, 

začleněním nových měn do koše a provedenými devalvacemi či revalvacemi členských 

zemí. Měnily se aţ několikrát do roka a celkově se změnili od vzniku EMS do roku 1995 

25x.  

Na základě těchto centrálních sazeb, po určitou dobu neměnných, se počítaly bilatelární 

centrální sazby členských zemí účastnících se ERM jejich vzájemným porovnáním. 

Např.
12

:  

- centrální sazba DEM/ECU = 2, 25 

- centrální sazba FRF/ECU = 6,89 

 

bilatelární centrální sazba:  

- DEM a FRF = 2,25:6,89 = 0,326 DEM = 1 FRF 

- FRF a DEM = 6,89:2,25 = 3,026 FRF = 1 DEM 

 

                                                 
12

 BRŮŢEK, 2007, s. 20. 
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Od takovýchto fixně stanovených bilatelárních centrální sazeb se skutečné trţní kurzy 

mohly pohybovat ve stanoveném oscilačním pásmu původně +/- 2,25%, od roku 1993 pak 

+/- 15%. A aby se trţní kurzy daných měn udrţely  rámci stanoveného rozpětí, tak 

centrální banky členských zemí ERM zasahovaly na devizových trzích. (Jednalo se o 

Intervence na udrţení vzájemných kurzů národních měn.)  

 

Tyto intervenční body, které mají  rozpětí +/- 15 % pro jednotlivé měny ERM, ze kterých 

je sestavována tzv. paritní mřížka pro všechny měny  systému, byly pro FRF a DEM 

následující:  

 

Tabulka 2.2: Paritní mřížka pro FRF a DEM 

 
FRF 100 DEM 100 

 

Francie FRF --- 374,9 Horní intervenční bod 

 --- 326,0 Bilaterální centrální sazba 

 --- 277,1 Dolní intervenční bod 

SRN-DEM 35,21 --- Horní intervenční bod 

 30,62 --- Bilaterální centrální sazba 

 26,02 --- Dolní intervenční bod 

Zdroj: Brůţek, 2007, s. 21. 

 

Další způsob, respektive druhý, který směřuje k dosaţení stabilních měnových kurzů 

jednotlivých členských zemí EMS prostřednictvím devizových intervencí, vyplýval 

z denního srovnávání centrálních sazeb s vývojem trţního kurzu samostatných měn.  

Úvěrový mechanismus 

Kursový mechanismus je doplňován mechanismem úvěrovým, který umoţňuje jeho 

dlouhodobé fungování. Kurzový mechanismus zaloţený na intervencích centrálních bank 

mohl existovat pokud mohl pouţít vypůjčených prostředků v rámci EMS. Centrální banky 

musely mít přístup ke zdrojům, které by mohly operativně pouţít k zajištění stability své 

měny.  

Aţ do konce roku 1993 plnil funkci ústřední instituce v tomto směru EMCF, který byl 

zaloţen roku 1973. A po vzniku EMS se stal jeho nepostradatelnou součástí. Hlavním 

úkolem EMCF bylo sjednotit intervenční politiku, ostatní měnovou spolupráci a také 

zabezpečovat úvěrovou činnosti v EMS.  
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V rámci této kapitoly byla definována měnová unie jako taková a dále byl popsán postupný 

vývoj měnové integrace v Evropě, který začal jiţ s podpisem Římských dohod v roce 

1957, ve kterých se objevovaly první zmínky o spolupráci v oblasti měnové politiky. 

Dalším integračním krokem bylo zavedení celní unie v roce 1968 a zavedení tzv. 

brettonwoodského řádu. Tímto byly evropské měny napojeny na americký dolar, který 

měl pevnou vazbu na zlato. Avšak jako hlavní posun v oblasti měnové integrace v rámci 

Evropy je povaţováno podání návrhu na koordinovanou měnovou politiku Robertem 

Marjolinem z roku 1962, který obsahoval plán na stabilizaci měnových kurzů členských 

zemí, coţ mělo vést k postupnému zavedení jednotné měny.  

 

Díky dobrým ekonomickým podmínkám v 60. létech byly myšlenky evropských politiků 

ohledně uţší měnové spolupráci čím dál optimističtější. Reálným krokem pak byl 

Wernerův plán z roku 1970, který se stal základem koncepce EMU, která byla 

schválena Radou ministrů ES roku 1971. Wernerova zpráva obsahuje celou řadu návrhu 

v oblasti koordinace hospodářských politik a jejím jádrem mělo být dosaţení měnové unie. 

Avšak díky nepříznivým podmínkám, zejména vypuknutí mezinárodní měnové krize, 

zrušení fixních měnových kurzů a také rozpad brettonwoodského systému nepříznivě 

nerušilo realizaci Wernerova plánu coţ vedlo k jeho neúspěšné realizaci, i když řada 

jeho návrhu byla později zavedena a zrealizována.   

 

V roce 1972  pak byla přijata nová Rezoluce Rady ministrů a zástupců vlád členských 

zemí ES. Díky této rezoluci byly centrální banky členských států vyzvány, aby na 

devizových trzích intervenovaly tak, aby udrţovaly kurz svých měn vůči dolaru v rozpětí 

2,25% a kurzy jednotlivých měn členských států se mohly pohybovat v oscilačním pásmu 

1,125%. Tento mechanismus se nazýval „had v tunelu“. Posléze však byla zrušena 

povinnost intervenovat ve prospěch dolaru a tím „had vystoupil z tunelu“ a vznikl 

mechanismus nazývaný jako „měnový had“.  

 

Neustálená situace v 70. létech, kterou doprovázel i nestabilní kurzový mechanismus, 

popostrčila evropské politiky k ustanovení EMS. Návrh EMS podpořili především 

německý kancléř Helmut Schmidt a francouzský prezident Valéry Giscard d´Esting.  

 

Zavedení EMS je hodnoceno jako období postupné stabilizace evropských směnných 

kurzů, jejichţ  výkyvy se v rozmezí 1979- 1985 ve srovnání s obdobím před zaloţením 
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EMS zmenšily o polovinu a v následujících letech (1986-1989) o další polovinu. 

Fungování EMS lze rozdělit do dvou základních etap. První etapa (1989-1985) je 

nazývána fází konsolidace, ve které byla posílena vnitřní a vnější stabilita ES. Ve druhé 

etapě (1986-1999) byla pozornost věnována zejména odstraňování překáţek bránících 

účinnějšímu působení EMS (stabilní a rovnováţný hospodářský růst všech členských 

zemí). EMS byl ustanoven roku 1978 a lze říci, ţe EMS po celé své fungování přispíval k 

udržení měnové stability v rámci ES a stal se novým impulsem pro další prohlubování 

spolupráce členských zemí v hospodářské a měnové oblasti. EMS je hodnocen převáţně 

pozitivně (částečná měnová stabilita, příprava členských zemí na přijetí projektu HMU). 

 

I kdyţ EMS 31.12.1998 ukončil svoji činnost, tak i přesto se jeho prvky do EMU 

transformovaly. Jednalo se hlavně o přeměnu jednotky ECU, která se díky košovému 

způsobu odvozování zařadila mezi nejstabilnější měny, na nekošové euro a přeměna 

směnného mechanismu ERM na směnný mechanismus označovaný jako ERM II
13

, jehoţ 

osou se stalo euro.  

 

V neposlední řadě došlo také k obměně v institucionální rovině. A to v přeměně z EMCF 

na Evropský měnový institut zajišťující bezproblémový chod s prozatím konečným 

vyústěním do Evropské centrální banky, na kterou byly následně převedeny měnové 

pravomoci jednotlivých členských států EMU.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Evropský mechanismus směnných kurzů II (European Exchange Rate Mechanism II,) vznikl 1. ledna 

1999 jako nástupce Evropského mechanismu směnných kurzů. Země zapojené do ERM II musí kurzy svých 

měn udrţovat v povoleném 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. 
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3 Měnová politika ECB a ČNB  

Vstupem ČR do EU v roce 2004 se ČNB stala součástí Evropského systému 

centrálních bank (ESCB). Neţ k této skutečnosti došlo tak proběhlo spoustu vyjednávání a 

příprav. V následujícím textu je přiblíţen vznik centrální banky ČR a EU a jejich 

aplikovaná měnová politika s jednotlivými měnovými nástroji.  

3.1 Založení Evropské centrální banky 

Předchůdcem ECB byl Evropský měnový institut (EMI). EMI byl dočasná instituce 

zaleţena k 1. lednu 1994 přičemţ jejím hlavním cílem byla příprava přechodu na 

jednotnou měnu euro.  

 

Smlouvou o Evropské unii (1998) byla zaloţena Evropská centrální banka (ECB) se sídlem 

ve Frankfurtu (v Německu).  V rámci své funkce je ECB součástí ESCB, jenţ se skládá i 

ze všech národních centrálních bank členských státu EU. Stejně tak je základním 

stavebním prvkem Eurosystému, jenţ existuje od 1.ledna 1999, který se skládá 

z národních centrálních bank členských států EU které již zavedly euro.  

 

ECB pracuje naprosto nezávisle. Ani ECB ani národní centrální banky eurosystému ani 

ţádný člen jejich rozhodovacích orgánů nemůţe ţádat či přijímat pokyny od ţádného 

jiného orgánu. Orgány EU a vlády členských států musí tuto zásadu dodrţovat a nesmí se 

snaţit ovlivňovat ECB ani národní centrální banky.
14

  

  

3.2 Prioritní cíl Evropské centrální banky  

Prioritním cílem ECB a jednotné měnové politiky, za kterou má zodpovědnost, je 

zajišťování trvalé cenové stability eurozóny. Cenová stabilita realizovaná 

prostřednictvím měnové politiky ECB je faktorem, který ve značné míře přispívá ke 

zvyšování ekonomické výkonnosti a ţivotní úrovně občanů eurozóny z čehoţ vyplývá 

hlavní priorita ECB.  

                                                 
14

 Europea [online]. Evropská centrální banka. 2011. [cit. 19.2.2011]. Dostupné z WWW: <  

http://europa.eu/institutions/financial/ecb/index_cs.htm>. 
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Cenová stabilita výrazně přispívá k dosaţení těchto cílů mnoha směry
15

:  

 

 Při cenové stabilitě je jednodušší rozpoznat změny relativních cen, protoţe nejsou 

schovány za kolísáním celkové cenové hladiny. To umoţňuje alokovat zdroje tam, 

kde budou moci být vyuţity daleko efektivněji, takţe cenová stabilita přispívá ke 

zvyšování ekonomického potenciálu eurozóny.  

 Jestliţe věřitelé mají jistotu, ţe ceny budou stabilní i v budoucnosti, nebudou 

přijímat opatření, aby kompenzovali riziko vyplývající z moţného znehodnocování 

jejich aktiv, např. zvyšováním úrokové míry.  

 Stabilní cenová hladina rovněţ nevede jednotlivce a podniky k přesunu 

produktivního vyuţívání zdrojů do oblasti tak, aby odvrátili dopady inflace.  

 Udrţování cenové stability neumoţňuje redistribuci důchodů a majetku, jehoţ 

důsledky mohou být inflační či deflační, při čemţ vysoká míra inflace či deflace 

můţe ústit do sociální a politické nestability.  

 

 

ECB, která má v prvé řadě zajišťovat cenovou stabilitu eurozóny, taky zároveň přispívá 

svou měnovou politikou k plnění cílů celého společenství, do kterých podle 

Maastrichtských dohod patří harmonický, vyrovnaný a udrţitelný ekonomický rozvoj, 

vysoká úroveň zaměstnanosti, sociální ochrana, rovnost mezi muţi a ţenami, neinflační 

růst, vysoký stupeň konkurence a konvergence ekonomických veličin, zlepšování kvality 

ţivotního prostředí, růst ţivotní úrovně a kvality ţivota, ekonomická a sociální soudrţnost 

a solidarita mezi členskými zeměmi.  

 

Proces, jehoţ prostřednictvím měnová politika ECB ovlivňuje ekonomiku eurozóny a 

především její cenovou hladinu, se uskutečňuje pomocí tzv. transmisního mechanismu. 

Jeho specifickým znakem je to, ţe postupy měnové politiky potřebují mnoho času 

k ovlivnění celé ekonomiky, přičemţ posoudit jejich věrný dopad je velmi těţké, takţe 

moc měnové politiky na ceny se projevuje dlouhodobě, proměnlivě a s nejistým časovým 

zpoţděním.  

Díky tomu, ţe opatření měnové politiky transmisním procesem mají vliv na cenovou 

hladinu za docela dlouhou dobu, aţ i několik let, ECB vyţaduje informace o tom jaká 

měnová politika je potřebná dnes, aby byla zaručena cenová stabilita v budoucnu. Díky 

                                                 
15

 Brůţek 2007, str. 47.  
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tomu, ţe účinnost měnové politiky ECB ovlivňuje velké mnoţství faktorů je hlavní důraz 

kladen na to, aby byla udrţována cenová stabilita ve středně dlouhém období.  

3.2.1 Strategie měnové politiky Evropské centrální banky 

S označením Stabilizačně orientovaná strategie měnové politiky pro ESCB byla měnová 

strategie ECB přijata Řídící radou
16

 ECB 13.10.1998. Jejím klíčovým významem bylo:  

 

 formulace cenové stability v kvantitativním vyjádření stanovené jako maximálně 

2% ročního růstu harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 

 vytyčení referenční hodnoty ročního růstu masy peněz ve výši 4,5% měnového 

agregátu M3  

 vymezení dvou pilířů, které tvoří rámec, v němţ je odhad ekonomické situace 

zaloţen na nespočetném mnoţství informací a analýz nutných k řízení měnové 

politiky ECB.  

 

První pilíř 

První pilíř vychází z přední úlohy peněz a vývoje peněţní zásoby, který má přímý vliv na 

cenovou úroveň. Základem prvního pilíře je tedy kvantitativní teorie peněz, jejimţ 

podstatou je rovnice směny M * V = P * Y
17

.  

 

Touto rovnicí je popsán vztah cenové hladiny (P), reálného produktu (Y), mnoţství peněz 

v ekonomice (M) a rychlostí obratu peněz (V). Jestliţe vycházíme z předpokladu ţe V je 

konstantní a Y je (křivka AS je vertikální). Z této rovnice tedy vyplývá, ţe cenová úroveň 

je přímo závislá na peněţní zásobě v ekonomice.  

 

Na základě důleţitosti mnoţství peněz v ekonomice jsou prováděny důkladné analýzy 

vývoje a změn měnových agregátů a to hlavně M3, který byl pro tento účel vytvořen. (viz. 

Tabulka 3)  

 

                                                 
16

 Řídící rada se skládá ze členů Výkonného výboru ECB a z guvernérů národních ústředních bank. 

Formuluje měnovou politiku Společenství, a v případě potřeby také rozhodnutí týkající se střednědobých 

měnových cílů, klíčových úrokových měr a rozsahu rezerv. Více na 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/politiky-eu/menova-unie-a-jednotna-mena/1000521/11015/>. 

17
 Autorem je americký ekonom Irving Fisher.  
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Tabulka 3.1: Struktura harmonizovaných měnových agregátů 

 

Obsah měnového agregátu M1 M2 M3 

 

M1 M2 M3 

Emitované oběţivo  X X X 

Jednodenní vklady X X X 

Vklady s dohodnutou splatností do 2 let  X X 

Vklady s výpovědní lhůtou do 3 měsíců  X X 

Repo operace   X 

Akcie/podílové listy fondů peněţního 

trhu 
  X 

Emitované dluhové cenné papíry do 2 let   X 

Zdroj:ČNB, 2011a.  

 

Měnový agregát M3 je sledován ECB a to hlavně ve střednědobém a dlouhodobém 

časovém horizontu a taktéţ sděluje jeho referenční hodnotu, která naznačuje domnělý roční 

růst M3. Referenční hodnota není měnovým cílem a proto ECB neusiluje udrţet růst M3 

v rámci referenční hodnoty změnou úrokových sazeb. Avšak odchylky růstu M3 od 

referenční hodnoty jsou analyzovány v kontextu s ostatními ekonomickými daty s cílem 

vyčlenění informace o rizicích a cenové stabilitě. Referenční hodnota pro růst M3 byla 

stanovena na 4,5% ročně
18

.   

 

Druhý pilíř  

Analýza druhého pilíře je směřována na takové makroekonomické ukazatele, které by 

mohly cenovou stabilitu ohrozit či by mohly mít v krátkém období vliv na cenový vývoj.  

 

Proto nestačí pouze kontrolování jednotlivých měnových agregátů k udrţení cenové 

stability, ale je třeba se zaměřit i na interakci nabídky a poptávky po zboţí, sluţbách a 

výrobních faktorů.  

V Eurozóně je pak pravidelně recenzován vývoj:  

 

 celkové produkce 

 poptávky a podmínek na pracovním trhu 

 velké mnoţství cenových a nákladových indikátorů 

                                                 
18

 Strategie měnové politiky Evropské centrální banky. [online]. Bankovnictví.ihned.cz. 2011. [cit. 

19.2.2011]. Dostupné z WWW: <http://www.bankovnictví.ihned.cz/3-10558690-trakal+strategie-900000_d-

51>.  
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 fiskální politiky  

 platební bilance  

 indikátorů finančního trhu a ceny aktiv  

 směnného kurzu.  

 

Makroekonomická predikce druhého pilíře je připravována dvakrát ročně a prezentována 

v Monthly Bulletin ECB. 
19

 

 

Významem strategie měnové politiky ECB kterou představují oba pilíře, je stanovit, jaká 

by měla být výše trţní úrokové míry nutná k dosaţení vhodné cenové stability, zatímco 

tzv., operační rámec Eurosystému určuje, kterými nástroji měnové politiky tohoto lze 

dosáhnout.  

3.3 Nástroje měnové politiky ECB 

Podstatným významem nástrojů měnové politiky je dosáhnutí právě takového stupně 

úrokových měr, které budou zaručovat dosaţení stabilní cenové hladiny eurozóny a tím 

tedy povedou k plnění prioritního cíle ECB.   

 

Mezi hlavní 3 nástroje měnové politiky ECB lze zařadit:  

 

 Otevřené trţní operace (open market operations), 

 disponibilní peněţní zdroje (the standing facilities),  

 povinné minimální rezervy.  

 

Otevřené tržní operace se povaţují za prvořadý nástroj měnové politiky ECB. Podnět 

k provádění těchto operací vydává ECB na peněţním trhu a to se  splatností do jednoho 

roku. Tyto operace mají důleţitý dopad na regulaci úrokových sazeb také na likviditu 

peněţního trhu a naznačují stav a postoj měnové politiky ECB.  

 

 

 

                                                 
19

Cbs Archive. [online].   CBS-GOV.  2011. [cit. 19.2.2011]. Dostupné z WWW: < 

http://www.cbs.gov.il/reader/archive/archive_e_new.html>. 
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 Hlavní refinanční operace 

Nejpodstatnějšími operacemi jsou hlavní refinanční operace. Tyto půjčky jsou 

prováděny formou pravidelné reverzní transakce
20

 k zajištění likvidity, které se 

uskutečňují jednou za týden a mají splatnost jeden týden.
21

  

 

 Dlouhodobé refinanční operace 

Druhá skupina je zastoupena dlouhodobými refinančními operacemi, které mají cíl 

zaručovat v delším časovém období likviditu bankovního sektoru. Tyto operace mají 

splatnost 3 měsíce a jsou vyhlašovaní pomocí měsíčních tendrů. Ovšem jejich procento 

na celkových poskytovaných úvěrech Eurosystémem je asi 20%.
22

   

 

 Vyladěné operace  

Vyladěné operace  neboli operace jemného ladění tvoří třetí skupinu. Vyladěné operace 

mají za cíl pohlcovat likviditu peněţního trhu nebo jej zvyšovat v případě, ţe nastane 

jeho náhlé odchýlení. Avšak jejich pouţívání se dá povaţovat za velmi mizivé. Tyto 

operace pak mohou být prováděny formou reverzních transakcí, přímých transakcí, 

devizových swapů a čerpání depozit s fixní lhůtou.  

 

 Strukturální operace 

Do poslední, čtvrté, skupiny se pak řadí tzv. strukturální operace, které se provádějí 

na základě pokynu ECB tehdy, jestliţe si přeje upravit strukturální likviditu 

Eurosystému vůči finančnímu sektoru (na pravidelném nebo nepravidelném základě) – 

např. objem likvidity na trhu v dlouhodobějším horizontu. Strukturální operace jsou 

prováděny pomocí reverzních transakcí, přímých operací nebo emisí dluhových 

cenných papírů ECB.
23

 Jejich vyuţitelnost je však zanedbatelná.  

                                                 
20

 Reverzní operace jsou takové operace, kdy ECB nakupuje aktiva na základě smlouvy o zpětném odkupu 

nebo záruky na půjčku oproti vhodným aktivům. Reverzní operace jsou tak dočasné otevřené trţní operace, 

které poskytují finanční zdroje pouze na omezenou dobu, která je předem stanovena. Hlavní refinanční 

operace poskytují úvěry na základě týdně vyhlašovaných tendrů s moţností přihlásit se do 24 hod. od jejich 

vyhlášení se splatností dva týdny. Jsou zdrojem dodání rozhodující části likvidity (přes 80%) bankovnímu 

systému. Úroková míra aplikovaná na tyto operace je také nejdůleţitější úrokovou mírou Eurosystému.  

21
Měnová politika. [online].  Ecb. 2011a. [cit. 19.2.2011]. Dostupné z WWW: < 

http://www.ecb.int/ecb/educational/facts/monpol/html/mp_007.cs.html>. 

22
 A. Brůţek, str. 52.  

23
 Ecb, 2011.  
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Disponibilní peněžní zdroje (stálé facility) které jsou druhým nástrojem měnové politiky 

ECB jsou potřeba k tomu, aby dodávaly a pohlcovaly jednodenní likviditu. Většinou právě 

jejich úrokové sazby stanovují vrchní a spodní hranici pro jednodenní sazbu peněţního 

trhu. Disponibilní peněţní zdroje existují ve dvou formách:  

 

 Margiální úvěrové zdroje  

Tyto zdroje jsou k dispozici zájemcům o jednodenní úvěr (overnight credit), který je 

poskytovaný na základě jiţ dopředu určené úrokové míry Řídící radou ECB. Takto 

stanovená úroková míra je ovšem mnohem vyšší neţ je přiměřená trţní úroková míra 

hlavních refinančních operací díky čemuţ je pak tohoto zdroje vyuţíváno velmi zřídka 

a to hlavně v krajních situacích.  

 

 Depozitní zdroje   

Zdroje které umoţňují bankám ukládat, za dopředu stanovenou úrokovou míru Řídící 

radou ECB, jednodenní depozita. Opět je zde úroková míra mnohem niţší neţ je trţní 

sazba a tak je takový systém vyuţívám pouze v tom případě, ţe dané finanční 

prostředky nelze zhodnotit lépe.  

 

Posledním třetím nástrojem jsou povinné minimální rezervy, které musí jednotlivé 

úvěrové instituce eurozóny drţet povinně na daných účtech příslušných národních 

centrálních bank (NCB). Výše minimální rezervy je pak stanovena v závislosti na velikosti 

měnové báze té úvěrové instituce a na procentuální výši minimálních rezerv, která je 

stanovena na 2%.  

 

Takový rezervní systém slouţí v prvé řadě ke stabilizaci úrokové míry peněţního trhu, 

která má vliv na výši likvidity bankovního sektoru.  Další nepostradatelnou funkcí je měnit 

nedostatečnou strukturální likviditu bankovního systému. Díky zablokování dílčí části 

měnové báze úvěrových institucí pak následně přispívá ke zvětšení poptávky po finančních 

zdrojích u NCB, takţe takovéto řízení úrokových sazeb pomocí právoplatných operací 

ovlivňujících likviditu je pro ECB mnohem efektivnější a také méně sloţité.  
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3.4 Založení České národní banky  

Česká národní banka (ČNB)  je centrální bankou ČR. Jejím hlavním posláním je dohled 

nad finančním trhem, přičemţ její rozhodování je nezávislé. Do činnosti banky lze 

zasáhnout pouze na základě zákona
24

.
25

 

 

Banka tedy funguje na základě zákona, který byl ustanoven roku 1. ledna 1993, kdy banka 

po rozdělení Československa zahájila oficiálně svou činnost, a to na hlavní pobočce 

v Praze a v 6 dalších pobočkách v ČR.
26

 Jako nejvyšší orgán ČNB je ustanovena bankovní 

rada v čele s guvernérem, dvěma víceguvernéry a čtyřmi vrchními řediteli. Všichni jsou 

jmenováni na šestileté období a to prezidentem české republiky.  

 

Prioritním cílem ČNB je podle článku 98 Ústavy ČR a zákona č.6/1993 Sb. stanoven 

dohled nad cenovou stabilitou. Dosaţení a udrţení cenové stability, tj. nízkoinflačního 

prostředí v ekonomice, je stálým příspěvkem centrální banky k vytváření podmínek pro 

udrţitelný hospodářský růst.
27

  Aby měnové nástroje mohly nabít cílené účinnosti a vedly 

pak k dosaţení prioritního cíle je nutná nezávislost centrální banky. V případě, ţe není 

v rozporu s hlavním cílem podpora obecné hospodářské politiky vlády, tak ji ČNB plně 

podporuje.  

 

Krom svého hlavního cíle ČNB také stanovuje měnovou politiku státu, vydává bankovky a 

mince, řídí peněţní oběh, provádí dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, 

pojišťovnictvím, penzijním připojištěním, druţstevními záloţnami, institucemi 

elektronických peněţ a devizový dohled. Nepostradatelnou funkcí je také vykonávání 

bankovní sluţby pro stát a veřejný sektor.  

 

ČNB pracuje zcela nezávisle, coţ je nezbytné pro provádění funkční měnové politiky a 

tím dosahovat neinflačního růstu ekonomiky ČR. Nezávislost ČNB je dána hlavně 

nezávislostí na politických strukturách, coţ znamená, ţe ani vláda ČR nesmí nijak 

                                                 
24

 Podle zákona č. 6/1993 Sb.,  o České národní bance.  

25
Novinky.cz. [online]. Česká národní banka. 2011. [cit. 23.2.2011]. Dostupné z WWW: < 

http://tema.novinky.cz/cnb>.  

26
 Brno, Ostrava, Plzeň, České Budějovice, Ústí nad Labem, Hradec Králové.  

27
ČNB,2011b.  
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zasahovat do vedení politiky ČNB rovněţ ani ČNB nesmí zasahovat nebo nějak ovlivňovat 

politické vedení v ČR.  

3.5 Strategie měnové politiky ČNB 

Podobně jako ve většině demokratických zemí s trţní ekonomikou je i strategie měnové 

politiky ČNB zaměřena prioritně na stabilitu spotřebitelských cen. Stabilitou cen se pak 

v reálu nepovaţuje přímo neměnnost cen, ale naopak jejich slabý růst. Růst cen, který 

odpovídá cenové stabilitě by měl obsahovat statistickou odchylku směrem vzhůru, ke 

kterému dochází při měření růstu takovýchto cen. Dále by také měl určit přijatelnou 

rezervu pro změny cenových relací, ke kterému v kaţdé ekonomice s účelným cenovým 

mechanismem stále dochází.  

 

Od roku 1998 ČNB pouţívá  cílování inflace jako nový reţim měnové politiky. Reţim 

cílování inflace je charakteristický svou střednědobostí dále pak vyuţíváním inflačních 

prognóz a vyhlášení inflačního cíle nebo pak i posloupnosti cílů. 

 

 Inflační cíl ve výši 3%
28

 byl stanoven pro období od ledna 2006 a ČNB se zároveň 

zavázala k tomu, ţe se skutečná míra inflace od inflačního cíle neodchýlí o více jak 1% na 

kaţdou stranu. V březnu 2007 však byl stanoven nový inflační cíl ve výši 2%
29

 (platný od 

ledna 2010) s tím, ţe platí stejné toleranční pásmo jako u minulého cíle a to, ţe se skutečná 

hodnota inflace nevychýlí více jak o 1% na kaţdou stranu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

28
 ČNB. Inflační cíl ČNB od ledna 2006. . [online]. 2004. [cit. 9.3.2011]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/downloa

d/inflacni_cil_2006.pdf>. 

29
 tamtéţ.  
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Graf 3.1: Inflační cíle ČNB 
 

 

Zdroj: Čnb, 2010.  

 

Systém cílování inflace, z pohledu stanovení cíle pro inflaci, lze v ČR rozčlenit do 3 

dílčích etap:  

 

1. etapa: 1998 – 2001- hlavní ukazatel inflace je čistá inflace 

- na konci roku 1997 došlo k přechodu na cílování inflace a povinnost ČNB bylo 

dokázat pomocí měnových nástrojů to, aby na konci roku 2000 byla čistá inflace 

v rozmezí od 3,5% do 5,5%. Pro konec roku 1998 byl pak kvůli ukotvení inflačního 

očekávání stanoven inflační cíl v rozmezí od 5,5% do 6,5%. Krátkodobý cíl čisté 

inflace byl pro konec roku 1999 ustanoven v rozmezí  od 4% do 5%. Dlouhodobý 

cíl cenové stability v čisté inflaci byl pro konec roku 2005 stanoven v roce 1999 a  

to v rozmezí od 1% do 3%
30

. A v následujícím roce byl stanoven cíl pro konec roku 

2001 v rozmezí od 2% do 4%
31

.  

 

 

 

 

                                                 
30

 ČNB-dlouhodobá měnová strategie.pdf, 1999. 

31
ČNB-Stanovení inflačního cíle pro rok 2001.pdf, 2000. 

Inflační cíl ČNB 

Období (měsíc/rok) 
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Tabulka 3.2: Inflační cíle ČNB stanovené v čisté inflaci
32

 

Zdroj: Čnb, 2010; vlastní.  

 

2. etapa: 2002 – 2005
33

 – přechod k cílování celkové inflace a k vyjádření cílové 

trajektorie v celkové inflaci pomocí průběžného pásma 

- průběţné pásmo ve kterém se měla inflace pohybovat bylo vyhlášeno pro období 

leden 2002 - prosinec 2005. V lednu 2002 se rozmezí pásma pohybovalo v rozmezí 

3 – 5% a v prosinci 2005 pak končilo v hladině  2 – 4%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Čistá inflace je definována jako přírůstek cen v neregulované části spotřebního koše očištěný o vliv 

nepřímých daní, případně rušení dotací.  

33
 ČNB-strategické dokumenty,pdf, 2002.  

Pro rok Ve výši Plnění k měsíci Stanoven 

1998 5,5 – 6,5% Prosinec 1998 Prosinec 1997 

1999 4 – 5% Prosinec 1999 Listopad 1998 

2000 3,5 – 5,5% Prosinec 2000 Prosinec 1997 

2001 2 – 4% Prosinec 2001 Duben 2000 

2005 1 - 3% Prosinec 2005 Duben 1999 
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Graf 3.2: Inflační pásmo 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: ČNB-strategické dokumenty,pdf, 2002. 

 

3. etapa: období od roku 2006 

- v roce 2006 se jiţ nestanovalo průběţné pásmo, které bylo značně kritizováno 

z toho důvodu, ţe nebylo dostatečně jasné jestli chce ČNB udrţovat inflaci v niţší, 

střední nebo vyšší hranici pásma. Proto byl stanoven jenom inflační cíl a to ve výši 

3%
34

 s tím ţe se inflace nesměla vychýlit od tohoto cíle více jak o 1% v kaţdém 

směru. Inflační cíl byl pak upraven v březnu 2007 a to na hranici 2% s tím, ţe platí 

od ledna 2010. I nadále platí, ţe se ČNB snaţí udrţet skutečnou hodnotu inflace 

v rozmezí které se bude od stanového cíle odchylovat max. o 1% v obou směrech
35

.  

 

Úroveň cenové hladiny je tedy hlavní cíl, kterého se ČNB snaţí dosáhnout a to pomocí 

změn v sestavení měnových politických nástrojů. Takovéto nastavení 

měnověpolitických nástrojů má pak nezprostředkovaný vliv na chování trhů coţ má 

v konečném důsledku vliv na cenový vývoj. ČNB tedy vyuţívá ve svém reţimu 

cílování inflace jako hlavní měnový nástroj 2T repo sazbu prostřednictvím jejího 

                                                 
34

 ČNB-strategické dokumenty.pdf, 2004.  

35
 ČNB-strategické dokumenty.pdf, 2007.  

Inflační cíl ČNB 

Období (měsíc/rok) 
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zvýšení ovlivňuje ČNB zvýšení úrokových sazeb na mezibankovním trhu, coţ následně 

vede ke zvýšení úrokových sazeb na mezibankovním trhu. Takové ovlivnění 

úrokových sazeb povede i ke zvýšení úrokových sazeb obchodních bank které pak mají 

přímý vliv na jednotlivé subjekty na trhu. Tímto je zmírněna jejich dosaţitelnost  

k získání úvěrů, ale naopak je posílena tvorba úspor, coţ následně vede k oslabení 

agregátní poptávky a v konečném důsledku k oslabení tlaků na růst cenové hladiny. 

Posloupnost takových vazeb se označuje jako transmisní mechanismus.  

 

                       

Obrázek 3.1: Kanály transmise měnově politických rozhodnutí 

 

 

 

Zdroj: APLIKOVANÉ PRÁVO. Řízení jednotné měny Evropské měnové unie. [online]. 2004. [cit. 

15.2.2011]. Dostupné z WWW: <http://www.aplikovanepravo.cz/clanky-pdf/13.pdf>. 
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Transmisní mechanismus existuje ve 4 podobách a to mechanismus měnový, úvěrový, 

podnikatelský a výdajový
36

. ČNB tedy využívá úvěrový transmisní mechanismus 

v podmínkách přímého cílování inflace.  

3.5.1 Nástroje měnové politiky ČNB 

Mezi hlavní nástroje měnové politiky ČNB patří:  

 

 operace na volném trhu, 

 automatické facility, 

 povinné minimální rezervy.  

 

Operací na volném trhu ČNB vyuţívá hlavně k regulování vývoje úrokových sazeb 

prostřednictvím prodeje či nákupu
37

 krátkodobých dluhových cenných papírů. (Obchod se 

odehrává mezi CB a komerčním bankou.) Operace na volném trhu lze dále ještě dělit podle 

jejich cíle a proveditelnosti na:  

 

 hlavní měnový nástroj  

Hlavní měnový nástroj má formu repo operací, které jsou zároveň nejčastější formou 

operací na volném trhu. Repo operace jsou prováděny vesměs na 14 dní formou tendrů 

a ve výjimečných situacích mohou mít i kratší dobu splatnosti. Z toho důvodu je forma 

operací chápana jako hlavní dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba). V rámci repo 

operací je ČNB přijímána nadbytečná likvidita od bank a bankám jsou jako 

protihodnota dány cenné papíry. Obě strany se v rámci takovéto transakce zavazují 

k tomu, ţe jakmile uplyne doba splatnosti, tak proběhne reverzní transakce. Takové 

reverzní transakce, díky aktuálnímu přebytku likvidity na finančním trhu, uskutečňuje 

ČNB hlavně za cílem staţení likvidity z trhu. Repo tendr je vesměs vykonáván 3x 

týdně a zveřejňován je  kolem 9:30 hod
38

.  Banky následně mají příleţitost v předem 

dané lhůtě předkládat své objednávky na objem a úrokovou míru. Nejmenší taková 

                                                 
36

 MP-handout. [online]. Měnová politika. 2008. [cit. 23.2.2011]. Dostupné z WWW: <  

http://rybacek.esports.cz/menovka/MP-handout.pdf>.  

37
  Nákupem cenných papírů CB pouští do oběhu peněţní prostředky a tím působí tlak na růst měnové báze. 

Zvýšením obsahu volných peněţních prostředků dojde k poklesu konkurence na straně poptávky po 

penězích, coţ následně vede k poklesu úrokové míry. Prodej má pak účinky opačného charakteru.  

38
 ČNB, 2011b.  
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moţná velikost ukládaných prostředků je 300 mil. Kč a dále násobky 100 mil. a 

největší úroková míra je stanovená 2T repo sazba, která aktuálně dosahuje 0,75%. 

Jakmile jsou objednávky uzavřeny, tak jsou vyhodnoceny podle americké aukční 

procedury přičemţ v prvé řadě jsou brány v potaz nabídky s nejniţší úrokovou sazbou 

a při nabídce většího mnoţství peněţ, neţ je ČNB ochotna přijmout, jsou nabídky 

s nejvyššími sazbami proporcionálně zkráceny nebo odmítnuty.  

 

 doplňkový měnový nástroj 

Doplňkový měnový nástroj má formu tříměsíčního repo tendru. Prostřednictvím toho 

nástroje ČNB nemá v plánu na trh vydávat signály, proto není tříměsíční repo sazba 

uţívaná pro tento tendr sazbou ČNB, ale je sazbou peněţního trhu platná v době 

vypsání tendru. Naposledy byl tříměsíční tendr vypsán v lednu 2001 a od té doby uţ se 

tento nástroj nevyuţívá.  

 

 nástroje jemného ladění  

jako nástroje jemného ladění jsou povaţovány devizové operace a operace s cennými 

papíry. Takovýchto operací se však vyuţívá velmi výjimečně a to tehdy, jestliţe je 

ohroţena stabilita úrokových sazeb.  

 

 

Zdroj:ČNB, 2011c.  

 

Tabulka 3.3: Repo tendry k aktuálnímu dni  (23.2.2011) 
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Jako další nástroj ČNB slouţí automatické facility. Tento nástroj slouţí k poskytování 

nebo ukládání likvidity přes noc (overnight, O/N). I kdyţ je tato moţnost uloţení resp. 

zapůjčení peněz pro banky vyuţitelná neustále, vytvářejí úrokové sazby uplatňované u 

těchto dvou facilit koridor, ve kterém se pohybují krátkodobé sazby na peněţním trhu.  

 

 mezní zápujční facilita  

 ty banky, které mají s ČNB uzavřenou rámcovou repo smlouvu, si od ČNB smí 

zapůjčit přes noc v podobě repo operace nejméně 10 mil. Kč a výše. Ţádost o půjčku je 

platná pouze pokud je podána nejpozději 25 min. před koncem uzávěrky účetního 

systému CERTIS. Takový typ půjčky je úročen lombardní sazbou, která se aktuálně 

pohybuje ve výši 1,75%. Lombardní sazba pak představuje vrchní hranici pro pohyb 

krátkodobých úrokových sazeb na peněţním trhu avšak díky dlouhodobému přebytku 

likvidity je taková facilita bankami vyuţívána velmi zřídka.   

 

 Depozitní facilita  

opět poskytuje bankám moţnost uloţit si svou nadbytečnou likviditu přes noc u ČNB 

s úročením 0,25% coţ představuje diskontní sazbu. Nejmenší moţná částka k uloţení 

je také 10 mil. Kč avšak ţádost musí být podána nejpozději 15 min. před koncem 

uzávěrky účetního systému CERTIS. Dolní hranice pro pohyb krátkodobých 

úrokových sazeb je vesměs určena právě diskontní sazbou.  

 

Systém povinných minimálních rezerv (PMR) funguje jako další nástroj měnové politiky 

a na jeho základě mají povinnost všechny banky i pobočky zahraničních bank jenţ vlastní 

v ČR bankovní licenci nebo chtějí podnikat v ČR na základě tzv. jednotné licence, mají 

povinnost udrţovat na svém účtu u ČNB objem likvidních prostředků – PMR. Tento objem 

je stanoven ve výši 2%
39

 ze základny, která je tvořena primárními závazky banky, jejichţ 

splatnost není vyšší neţ 2 roky. Takovou výši PMR však banka není povinna drţet stále ale 

musí na svém učtu pro drţení PMR drţet takový denní zůstatek, který se rovná, v průměru 

za udrţovací období (zhruba 1 měsíc), nejmenší stanovené PMR pro konkrétní udrţovací 

období. Takto drţené prostředky jsou úročeny 2T repo sazbou (pouze do výše 

předepsaného objemu PMR).  

                                                 
39

 Proces postupného sniţování sazby PMR na úroveň 2%, která je shodná s výši sazby PMR stanovenou 

ECB pro banky v EMU, byl dokončen v roce 1999.  
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Systém PMR v současné době nemá dominantní funkci v systému měnových nástrojů 

ČNB, avšak přispívá k zajištění bezproblémového mezibankovního platebního styku. 

K tomu účelu byla ČNB uvedena kolateralizovaná (poskytovaná bankám výměnou za 

cenné papíry) vnitrodenní úvěrová facilita, díky které mohou být bankám poskytovány 

krátkodobé úvěry jestliţe nemají dostatek prostředků na svém účtě platebního styku u ČNB 

k zajištění jeho plynulého chodu. Úročení vnitrodenního úvěru je 0%, ale jestliţe dojde 

k jeho nesplacení je úročen aktuální marginální zápůjční facilitou.  

 

Tabulka 3.2: Nástroje měnové politiky 

Úrokové sazby Výše úrokové sazby Platné od 

Dvoutýdenní repo operace – 2T repo sazba 0,75% Květen 2010 

Depozitní facilita – diskontní sazba 0,25% Srpen 2009 

Marginální zápůjční facilita – lombardní sazba 1,75% Květen 2010 

Povinné minimální rezervy 
Sazba  primárních 

vkladů 
Platí od 

Banky  2,00% Říjen 1999 

Stavební spořitelny  2,00% Říjen 1999 

Zdroj: ČNB, 2011b; vlastní.  

 

Monetární čili měnová politika patří k základnímu úkolu z pohledu fungování CB. Je to 

činnost CB, která vede k regulaci mnoţství peněz v ekonomice, za pouţívání určitých 

měnových nástrojů a sleduje dosaţení daného cíle.  

 

V rámci této kapitoly byl popsán vznik  ECB, kterému předcházel vznik EMI. EMI byl 

dočasnou institucí která měla za cíl přípravu přechodu na jednotnou měnu euro.  ECB byla 

zaloţena roku 1998 smlouvou o Evropské unii. Pracuje naprosto nezávisle a jejím hlavním 

cílem je zajišťování trvalé cenové stability eurozóny. Měnová politika ECB ovlivňuje tento 

hlavní cíl prostřednictvím transmisního mechanismu.  

 

Strategie měnové politiky ECB je rozdělena do dvou hlavních pilířů, přičemţ první pilíř 

vychází z přední úlohy peněz a peněţní zásoby, který má přímý vliv na cenovou úroveň. 

Základem tohoto pilíře je rovnice směny. Druhý pilíř měnové politiky ECB j směřován na 

makroekonomické ukazatele, které by mohly cenovou stabilitu ohrozit či by mohly mít 

v krátkém období vliv na cenový vývoj.  
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Centrální bankou v ČR je ČNB, která byla zaloţena roku 1993 a jejím hlavním cílem je 

dohled nad finančním trhem, přičemţ její rozhodování je nezávislé.  

 

Od roku 1999 se měnová politika ČNB posupně začala sjednocovat se systémem měnové 

politiky ECB a začaly přípravy na její zapojení do Eurosystému. Kaţdoročně, počínaje 

rokem 1999, se začaly uskutečňovat  schůzky nejvyšších reprezentantů CB Eurosystému a 

guvernérů CB kandidátských zemí. Na schůzích se pravidelně projednávaly zásadní otázky 

CB v integračním procesu a bylo zhodnoceno minulé období. Guvernér ČNB byl od roku 

2003 v pozici pozorovatele zván spolu s ostatními guvernéry kandidátských zemí na 

zasedání Generální rady, od roku 2004, kdy ČR vstoupila do EU, jiţ  byl zván jako řádný 

člen.  

 

Díky slazení reţimů měnových politik ECB a ČNB teď obě uplatňují reţim cílování inflace 

a společný hlavní cíl je udrţet stabilní cenovou hladinu, tím je v praxi myšlen její slabý 

růst a jak v eurozóně, tak uţ i od roku 2010 v ČR, je stanoven na úrovni 2%. Obě strategie 

mají taky střednědobý charakter. I kdyţ jsou politiky obou bank značně sjednoceny, tak se 

stále najdou i malé odlišnosti v jejich strategii a to kdy jeden z pilířů ECB tvoří sledování 

mnoţství peněz v ekonomice a analýza měnového agregátu M3 zatímco v politice ČNB 

tento agregát nehraje stěţejní roli, ale i přesto ČNB publikuje tyto údaje právě v důsledku 

harmonizace měnových politik.  

 

Harmonizovány byly i jednotlivé nástroje měnové politiky obou bank a to na operace na 

volném trhu, stálé facility a povinné minimální rezervy. Díky těmto nástrojům pak 

prostřednictvím úvěrového transmisního mechanismu ovlivňují cenovou stabilitu. 

K nejvíce pouţívanému nástroji patří operace na volném trhu které mají podobu repo 

tendru a zápůjční a vkladová facilita, která tvoří pásmo ve kterém se můţe pohybovat 

krátkodobá úroková sazba na peněţním trhu.  

 

 I kdyţ probíhá harmonizace od roku 1999 hlavně v oblasti legislativní, tak tato oblast není 

jedinou ve které se harmonizace projevuje. Tento trend se projevuje i v ekonomické 

konvergenci. K výsledkům měnové politiky ČNB patří postupné sniţování míry inflace, 

kterému pak odpovídalo i následné sniţování úrokových sazeb, které se od konce roku 

2002 podstatně nelišilo od vývoje sazeb v Eurozóně. I díky ČNB je ekonomický vývoj 

České republiky od roku 1999 relativně stabilní. 
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4 Připravenost ČR ke vstupu do eurozóny 

Česká republika se do evropských struktur postupně zapojovala jiţ od začátku let 90., 

kdy také zároveň začalo docházet k postupné přeměně zahraničních politik zemí střední a 

východní Evropy. Formování a přeměna politik měla tendenci směřovat k západoevropské 

demokracii.   

ČR v roce 1995 podepsala Evropskou dohodu čímţ potvrdila směr svého následného 

vývoje. Tímto projevila souhlas k začleňovaní se do evropských struktur a vůli převzít 

práva a povinnosti vyplývající z integračních procesů.  

Následující text se snaţí charakterizovat jednotlivé podmínky, které jsou třeba splnit ke 

vstupu do měnové unie, jejich realizaci a také jejich následné zhodnocení v podmínkách 

ČR.  

4.1 Integrace České republiky do EU 

Základním předpokladem pro vytváření podmínek ke začlenění ekonomiky ČR k vyspělým 

trţním ekonomikám a především k západoevropským zemím, je přijetí základních pravidel 

EU – volný pohyb osob, zboţí sluţeb a kapitálu, princip volného podnikání  a perspektiva 

společné měny.  

Důleţitý první krok směrem k trţním ekonomikám byl přechod z centrálně plánované 

ekonomiky na trţní. Za tímto účelem byl vytvořen fond PHARE (1989), který měl 

pomáhat zemím bývalého východního bloku právě v transformaci na ekonomiky trţní.  

Během následujících 90. let byly uzavírány asociační dohody
40

 s postkomunistickými 

zeměmi. I kdyţ asociační dohody nezajišťovaly jisté přijetí těchto zemí do EU, tak ale 

zlepšovaly politický dialog , vzájemnou spolupráci a přispívaly k odbourání obchodních 

bariér. Vznikem samostatné ČR bylo nutné podepsat s EU novou asociační dohodu, která 

vstoupila v platnost 1. února 1995. Díky ní měl český premiér moţnost se účastnit zasedání 

                                                 

40
 Ec.europa [online]. Historie vstupu ČR do EU. 2011. [cit. 20.3.2011]. Dostupné z WWW: < 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/cr_eu/index_cs.htm>. 
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Evropské rady a jednotliví resortní ministři pak 2x ročně mohli být přítomni na zasedání 

Rady ministrů.  

Jako motor činností státní správy ČR fungovala vidina moţného členství ČR v EU. V roce 

1998 zhotovila EU dokument Přístupového partnerství, který měl za cíl posílit 

předvstupní strategii a umoţnit tak nasměrování pomoci z EU konkrétním potřebám ČR.  

Dokument Přístupového partnerství vytvořil podklad pro vyhotovení konkrétního 

Národního programu ČR, který byl kaţdým rokem aktualizován. Počátkem roku 2002 

byl Národní program kompenzován Souhrnem zbývajících úkolů ČR ke vstupu do EU.  

V souladu s doporučením Přístupového partnerství sestavila vláda ČR společně s EK na 

konci roku 1999 dokument Společné zhodnocení priorit hospodářské politiky ČR. 

Tento dokument obsahoval souhrn střednědobých hospodářských politik, nutných k tomu, 

aby se ČR zlepšila a postoupila dál v ekonomické transformaci a přichystala se na členství 

v EU.  

Od roku 2001 byl program Společného zhodnocení nahrazen novým Předvstupním 

hospodářským programem (PHP). PHP byl odsouhlasen vládou a odevzdán 1.5. 2001 

EK. Jeho platnost byla aţ do té doby, dokud ČR nevstoupila jako platný člen do EU. PHP 

také představoval souhrnnou přípravu ČR na zapojení do HMU s výhradou zavedení eura. 

Veřejné finance nebo strukturální reformy zabezpečující růst konkurenceschopnosti české 

ekonomiky, byly hlavní prioritní oblasti na které se program zaměřoval. Monitorování a 

následné vyhodnocení stupně veřejného deficitu a veřejného zadluţení na základě 

vícestranného fiskálního, dohledu mělo podpořit minimalizaci fiskálních rizik. V oblasti 

PHP se ČNB angaţovala při vypracování střednědobého makroekonomického rámce
41

.  

V Kodani bylo v prosinci 2002 schváleno přijetí 10-kandidátských států včetně ČR. 

Smlouva o jejich přistoupení byla podepsána v Athénách roku 2003 a datem vstupu bylo 1. 

května 2004. Smlouvy o přistoupení byly pak schváleny jednotlivými národními 

parlamenty a EP. Budoucí členské státy pak ratifikovaly vstup do EU v parlamentě jiné 

daly přednost referendu. ČR zvolilo variantu referenda kde vstup do EU odsouhlasilo 

77,3% voličů (volební účast byla 55,2%)
42

. 
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4.1.1 Kodaňská kritéria 

Podstatnou úlohu k vstupu zemí střední a východní Evropy sehrály tzv. kodaňská kritéria, 

které tvořily základní kritéria pro vstup ČR a ostatních nově přístupových zemí. Kodaňská 

kritéria byla schválena v Kodani 1993 Evropskou radou. Státy, které kritéria splňovaly, 

mohly následně vstoupit do EU. Cíle  kodaňských kritérií byly formulovány do 

následujících okruhů
43

:  

 politického: stabilní instituce garantující demokracii, právní stát, ochrana lidských 

práv a respektování menšin. 

 hospodářského: fungující trţní hospodářství schopné čelit tlaku evropské 

konkurence. 

 implementace acquis
44

: věrnost politickým, hospodářským a měnovým cílům 

Unie. 

 

Na plnění kritéria hospodářského, kde je tedy vyţadováno fungující trţní hospodářství a 

způsobilost ekonomiky se dostatečně vyrovnat s konkurenčními tlaky a trţními procesy 

uvnitř EU, dál navazuje spousta dílčích podmínek nutných ke splnění. Takové podmínky 

jsou pak analyzovány u kandidátských zemí v pravidelných ročních hodnotících zprávách 

EK o dosaţeném pokroku. Tímto hodnocením prošla i ČR u které byly analyzovány v prvé 

řadě tyto podmínky
45

:  

 rovnováhy mezi poptávkou a nabídkou musí být dosaţeno volnou soutěţí trţních 

sil, 

 plná liberalizace cen a obchodních toků, 

 existence rozvinutého finančního sektoru bez jakýchkoliv překáţek vstupu na trh 

(zakládání nových firem) i výstupu z trhu (bankroty), 

 vynutitelnost právního systému, včetně vlastnických práv, 

 makroekonomická stabilita, včetně odpovídající stability cen, trvale udrţitelných 

veřejných financí a finančních účtů se zahraničím, 

                                                 
43

 Businessinfo, 2003. 

44
 Acquis communautaire - Francouzský termín, který se pouţívá bez překladu i v jiných jazycích. Označuje 

souhrn všeho, čeho bylo v rámci Evropských společenství dosaţeno v oblasti právní úpravy, a to v nejširším 
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 existence široká shody v názorech na zásady hospodářské politiky, 

 dostatečně rozvinutý finanční sektor schopný směrovat úspory do produktivních 

investic. 

Vytyčením Kodaňských kritérií, byl tak nastolen jasný, určitý řád slouţící k hodnocení 

připravenosti kandidátských zemí na vstup do EU.  

Díky tomu, ţe se ČR stala členem EU, tak přijala jiţ existující právní rámec a tím tak na 

sebe převzala závazky, které vyplývají z evropské legislativy. Právní základ měnové unie 

je ustanoven  v Maastrichtské smlouvě ve které je stanoven cíl prohloubení evropské 

integrace.  

4.2 Podmínky vstupu do eurozóny  

Vstup do eurozóny je povinný pro kaţdou členskou zemi EU. Jakmile ČR vstoupila do EU 

(2004), tak program PHP byl vystřídán Konvergenčním programem
46

. Konvergenční 

program pak nastiňoval budoucí plán vývoje veřejných financí v ČR. Jak je země 

připravená na to, aby mohla vstoupit do eurozóny, tak to pravidelně hodnotí Konvergenční 

zprávy. V těchto zprávách je pak zhodnoceno plnění maastrichtských kritérií (viz níţe), a 

také právní konvergence legislativy centrální banky se statutem ESCB.  

Zapojení do eurozóny je tedy podmíněno splněním maastrichtských konvergenčních 

kritérií. Tyto kritéria mají za úkol sjednotit makroekonomické ukazatele potenciálních 

členských zemí s eurozónou a následně je tak připravit na přijetí jednotné měny – eura.   

Jednotlivé konvergenční kritéria, známé také jako maastrichtská kritéria, lze dál 

klasifikovat ještě na rozpočtová a měnová. Zatímco rozpočtová kritéria stanoví 

maximální výši schodku státního rozpočtu a veřejného dluhu v poměru k HDP, měnová 

kritéria se týkají velikosti inflace, výše úrokových sazeb a stability měnového kurzu. 

Nezbytnou podmínkou je udrţitelnost těchto kritérií, nikoli pouze jejich jednorázové 

splnění.
47
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 Dostupný v plném znění na stránkách ministerstva financí ČR.  
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4.2.1 Kritérium cenové stability
48

  

Dlouhodobě udržitelná cenová stabilita je v rámci prvního konvergenčního kritéria 

definována jako průměrná míra inflace, která nepřekračuje o více neţ 1,5 procentního 

bodu průměrnou míru inflace tří členských států EU s nejniţší inflací po dobu nejméně 

jednoho roku (předcházejících 12 měsíců) před šetřením.
49

 Jak se vyvíjely ceny je 

posuzováno na základě harmonizovaných indexů spotřebitelských cen
50

 (HICP – 

Harmonized Indicates of Customer Prices) sestavených za účelem hodnocení konvergence 

v rámci procesu formování HMU.  

Pro rok 2010 je v Konvergenční zprávě uvedeno EK a ECB, ţe referenční hodnota 

cenového kritéria můţe mít v době hodnocení souvislost s všeobecnou ekonomickou 

situací. Míra inflace zemí EU vykazovala, v období od roku 2004 do 2009, převáţně 

pozitivní míru.  Díky tomu, pak byly vybírány v konvergenčních zprávách jako země 

s nejlepší cenovou stabilitou ty státy, které měly nejniţší pozitivní míru inflace. V období, 

kdy byla zpracována Konvergenční zpráva pro rok 2010, se inflace většiny členských zemí 

pohybovala v negativní míře, proto do výpočtu kritéria cenové stability byly zahrnuty 

země jako Portugalsko (-0,8%), Estonsko (-0,7%) a Belgie (-0,1%)
51

. Irsko, které 

vykazovalo míru inflace ve výši –2,3% nebylo zahrnuto do výpočtu, protoţe podle EK a 

ECB dosáhlo mnohem niţší míry inflace ve srovnání s ostatními členskými státy. Proto 

posouzení zemí, které mají být zahrnuty do výpočtu cenového kritéria, velmi závisí na 

rozhodnutí jednotlivých hodnotících institucí. 
52

  

V kontextu s plněním inflačního cíle je třeba zdůraznit také to, ţe kritérium cenové 

stability se skládá z hodnot 3 členských států EU (ne jenom eurozóny) s tím nejniţším 
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 Eur-Lex. [online]. Protokol o kritériích konvergence. 2004. [cit. 19.3. 2011]. Dostupné z WWW: <   
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růstem cenové hladiny. Reálně to znamená, ţe cenové kritérium by se mohlo řídit podle 

členských států EU, které vůbec nemusí usilovat o vstup do eurozóny.  V roce 2006 taková 

situace nastala a to, kdyţ kritérium bylo stanoveno 2 zeměmi, které nejsou součásti 

eurozóny (Finskem -1,0%, Polskem - 1,5% a Švédskem - 0,9%).  

Jestliţe je kritérium stanoveno tímto způsobem, tak můţe vytvořit nemalé problémy 

jednotlivým CB kandidátských zemí. CB pak jen těţce předpovídají vývoj inflace v jiných 

ekonomikách, a o to je pro ně těţší stanovovat směry své vlastní měnové politiky.  

ČNB se takové nejistoty snaţí vyvarovat i tím, ţe stanovila inflační cíl na úrovni 2% pro 

národní CPI v tolerančním pásmu  ±1,0 p.b
53

. 

Plnění cenového kritéria Českou republikou  

V období od 2005 do 2007 se inflace ČR drţela v přípustných hranicích coţ vedlo k tomu, 

ţe česká  ekonomika patřila zhruba do roku 2007 k nízkoinflačním, o co se významným 

podílem zaslouţila úspěšně prováděná politika ČNB. K velkému inflačnímu skoku došlo 

v roce 2008
54

 k čemuţ velkou měrou přispělo zvýšení dolní sazby DPH z 5% na 9% a 

rostoucí ceny potravin a ropy. Dále pak taky zavedení ekologických daní, poplatků ve 

zdravotnictví a další zvyšování spotřebních daní. K výraznému poklesu cen energií a 

potravin došlo v roce 2009, který se nesl ve znamení globální recese, coţ ve výsledku 

přispělo k tomu, ţe propad domácí ekonomiky vedl ke značné dezinflaci. Vrchol 

dezinflace byl ve 2. čtvrtletí 2010. Od tohoto období následně dochází uţ k mírnému růstu 

cen čemuţ pomohlo zvýšení sazeb DPH o 1 p.b., zvýšení spotřebních daní z tabákových 

výrobků, lihu, piva, pohonných hmot (administrativní opatření), také rostoucí ceny ropy a 

potravin a ve druhém čtvrtletí i meziročně slabším kurzem CZK/USD. Kritérium cenové 

stability se ČR daří plnit od září 2009.  

Co se týče období od 2011 – 2013, tak se očekává ţe cenový průběh bude ovlivňován jak 

standardními faktory tak stále také administrativní opatření. Předpokládá se, ţe cenové 

kritérium i v tomto období by se mělo ČR podařit naplnit, pokud celkovou situaci výrazně 

neovlivní jednorázové šoky. Podstatnou úlohu v dlouhodobém udrţení plnění cenového 
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kritéria má i nově stanovený inflační cíl ČNB. Důleţitým faktorem v následujícím období 

rozhodném pro vyhodnocení kritéria (období účasti v ERM II) bude, aby nedocházelo 

k podstatným proinflačním úpravám nepřímých daní nebo jiným administrativním 

opatřením v oblasti spotřebitelských cen. To by vedlo ke znesnadnění podmínky plnění 

cenového kritéria.  

Tabulka 4.1: Vývoj cenového kritéria
55

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Průměr 3 zemí EU 

s nejnižší inflací 

(%) 

1,0 1,4 1,3 2,6 0,0 0,7 1,2 1,2 1,2 

Hodnota kritéria 

(%) 
2,5 2,9 2,8 4,1 1,5 2,2 2,7 2,7 2,7 

Česká republika 

(%) 
1,6 2,1 3,0 6,4 0,6 1,4 2,3 1,7 1,7 

Zdroj: ČNB-strategické dokumenty.pdf, 2010; vlastní.  

 

4.2.2 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

Podstatou kritéria stability dlouhodobých úrokových sazeb je, aby průměrná dlouhodobá 

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

úrokovou sazbu nejvýše tří členských států s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability 

a to v průběhu jednoho roku před šetřením.
56

 Úrokové sazby se zjišťují na základě 

dlouhodobých státních dluhopisů nebo srovnatelných cenných papírů, s přihlédnutím 

k rozdílnému vymezení pojmů v jednotlivých členských státech.
57

 

Kritérium jako takové má velkou spojitost s kritériem cenové stability a důvěryhodností 

veřejného sektoru.  
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Mezi inflací a nominálními úrokovými sazbami je přímá vazba. V okamţiku kdy začne 

růst  cenová hladina tak je třeba, aby byla zvýšena i úroková sazba. Takový krok je 

důleţitý k tomu, aby došlo k vyrovnání ztráty reálné hodnoty investovaných finančních 

prostředků. V souvislosti s daným kritériem jsou monitorovány i úrokové sazby z vládních 

dluhopisů, které odráţejí jistotu investorů v domácí veřejné finance, které jsou ve velké 

části ovlivněny vývojem rozpočtu veřejného dluhu. Čím vyšší je riziko spojené 

s kupováním dluhopisů emitovaných vládou, tím vyšší je i jejich úroková sazba.  

Plnění kritéria dlouhodobých úrokových sazeb Českou republikou  

Česká republika doposud zvládá kritérium úrokových sazeb plnit i s určitou rezervou 

a výhledy do budoucna nenaznačují, ţe by to mělo být jinak.
58

  

V období 2005 – 2009 vykazovala roční průměrná dlouhodobá úroková sazba pro 

konvergenční účely stále mírně rostoucí tendenci. I tak se ale ČR dařilo plnit toto kritérium 

s rezervou nejméně 1 p.b.  

Ke sniţování průměrných výnosů v roce 2010 na úroveň 3,7% se úspěšně zapříčinily 

vládní reformy, pozitivní výhled ratingových agentur, konkrétně Standard & Poor´s a 

Fitch a také větší zájem rezidentů i nerezidentů o české státní dluhopisy. Dále se také 

očekává, ţe české státní dluhopisy budou i dál pokračovat ve svém vývoji podobným 

směrem jako výnosy EU a jejich vzájemné rozpětí by nemělo narůstat. Co se týče 

zvyšování výnosů v roce 2011, tak se počítá s mírným růstem, který by měl odráţet vývoj 

na finančních trzích a oţivování domácí ekonomiky
59

. Do budoucna se očekává nízký a 

stabilní vývoj domácí inflace a mírně rostoucí hodnoty konvergenčního kritéria ve kterém 

je zohledněno riziko spojené s rozpočtovou nedisciplinovaností některých členských zemí 

eurozóny a moţné zvýšení inflačních tlaků které reagují na nabídnuté finanční podněty a 

kroky které podporují hospodářský růst v eurozóně. Do budoucna se neočekává, že by 

ČR měla mít problémy s plněním tohoto konvergenčního kritéria. 
60
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Tabulka 4.2: Vývoj kritéria dlouhodobých úrokových sazeb
61

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Průměr 3 zemí EU 

s nejnižší inflací 

(%) 

3,4 4,2 4,4 4,2 3,9 4,3 4,8 4,8 4,8 

Hodnota kritéria 

(%) 
5,4 6,2 6,4 6,2 5,9 6,3 6,8 6,8 6,8 

Česká republika 

(%) 
3,5 3,8 4,3 4,6 4,8 3,7 3,9 3,9 3,9 

 
Zdroj:Eurostat,ČNB-strategické vyhodnocení.pdf, 2010; vlastní. 

 

4.2.3 Kritérium stability měnového kurzu 

K dovršení měnové integrace je nutný také stabilní měnový kurz. K hladkému průběhu 

měnové integrace je třeba aby byla národní měna zafixována ke měně společné, a také aby 

měnová politika národních bank byla převedena na ECB
62

.  

Aby ECB a EK mohla vyhodnotit, ţe země která se uchází  o členství má stabilní měnový 

kurz, tak národní měna musela zůstat nejméně po dobu dvou let uvnitř kurzového 

mechanismu ERM II bez devalvace vůči měně jiného členského státu, a měla tedy svou 

měnu po celou dobu stabilní.   

Kurzové fluktuační rozpětí  bylo původně stanoveno v rozpětí ±2,25 % od bilaterální 

centrální parity a odchylka ±6 % byla povaţována za výjimku. Od roku 1993 se fluktuační 

pásmo rozšířilo na ±15 %.  V rámci hodnocení tohoto konvergenčního kritéria je taky 

brán v potaz specifický vývoj měnových kurzů v rámci EMS.  

Plnění kritéria stability měnového kurzu Českou republikou 

                                                 
61

 Vzhledem k tomu, ţe pro sledovaný časový horizont není k dispozici prognóza dlouhodobých úrokových 

sazeb zemí, které by podle prognózy inflace měly tvořit základnu pro výpočet kritéria, vychází projekce 

hodnoty kritéria v Tabulce 8 na roky 2009 aţ 2011 z technického předpokladu, ţe se dlouhodobé úrokové 

sazby budou pohybovat společně s vývojem inflace, tj. nebude docházet ke změně reálných úrokových sazeb. 

Budoucíhodnotu kritéria je tak třeba vnímat pouze jako orientační. 
62

 Zavedení eura, 2010c.  
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Tím, ţe je ČR stále mimo zapojení do kurzového memechanismu, tak toto kritérium 

konvergence nelze zcela přesně posoudit, protože není skutečně stanovená centrální 

parita k euru v rámci které, by se následně vyhodnocovaly fluktuace měnového kurzu, a 

tím i plnění daného kritéria. Aby kritérium bylo moţno efektivně plnit je důleţité, aby byl 

dobře naplánován termín vstupu do mechanismu ERM II a tedy i přiměřené stanovení 

centrální parity.  

Hypoteticky se ovšem dá vytvořit centrální parita CZK/EUR, která má hodnotu 

průměrného kurzu v období 1. čtvrtletí 2008, které předchází 2. čtvrtletí 2007 – tedy 

období ve kterém by došlo k fiktivnímu vstupu do ERM II, proto aby mohlo být euro 

teoreticky přijato od 1.1.2011. Díky stanovení této parity lze průběţně sledovat zda by ČR 

konvergenční kritérium byla schopná splnit či nikoliv.  

V hypotetickém měřítku kurz koruny dlouhodobě vůči euru mírně posiluje. Tomuto 

dlouhodobému trendu však neodpovídá druhá polovina roku 2008 a začátek roku 2009. 

V tomto období byl trend přerušen významným oslabením ke kterému došlo díky zhoršení 

citlivosti zahraničních investorů vůči středoevropskému regionu. Míra depreciace 

v hodnotě 23% (období od června 2008 – února 2009) naznačuje moţné ohroţení v plnění 

kurzového kritéria. Koruna se však v celkem krátkém období „vzpamatovala“ a opět od 

března 2009 začala posilovat coţ přetrvává aţ do roku 2010. Celkově je moţné vysledovat, 

ţe výchylky kurzu by mohly v turbulentních období převýšit daný rozsah fluktuace i kdyţ 

bude stanovená parita vycházet z aktuálních hodnot kurzu, stanovené ze čtvrtletního 

průměru před fiktivním vstupem do ERM II
63

. Aby se ČR úspěšně dařilo plnit takto 

stanovené konvergenční kritérium, v budoucnu je potřeba, aby byl správně načasován 

vstup do kurzového mechanismu ERM II, čemuţ by mělo předcházet hlavně dobře se 

vyvíjející stabilní situace v české ekonomice, na světových trzích i investičních nálad vůči 

ČR i vůči celému středoevropskému regionu.  
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 Česká republika a nové členské země Evropské unie na cestě do eurozóny. [online].  R. Breuerová         

[cit. 20.3.2011]. Dostupné z WWW: <  

http://www.agris.cz/etc/textforwarder.php?iType=2&iId=152632&PHPSESSID=3e>. 
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Obrázek 4.1: Vývoj kurzu CZK/EUR 

 

 
Zdroj: ČNB, propočty MF ČR, 2010. 

Vláda ČR se v Aktualizované strategii přistoupení ČR k eurozóně (srpen 2007) shoduje 

s ČNB v názoru, že by ČR měla setrvat v ERM II po dobu ne výrazně delší než dvou 

let.
64

 Z toho plyne, ţe by ČR měla vstoupit do ERM II aţ v té chvíli kdy budou jasné 

podmínky pro to, aby ji bylo umoţněno v období vyhodnocování kurzového kritéria 

přijmout měnu euro a následně pak bez větších problémů realizovat východy z jejího 

přijetí. Aby česká koruna úspěšně setrvala v mechanismu velmi závisí se sladěností ČR 

s ekonomikou eurozóny, konzistencí hospodářských a rozpočtových politik a také 

s vhodným a udrţitelným nastavením centrální parity.
65

 

Poslední konvergenční kritérium se týká udržitelnosti veřejného sektoru a je tvořeno ze 

dvou podmínek: 

  podmínka nízkého vládního deficitu, 

  podmínka nízkého veřejného dluhu.  
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4.2.4 Kritérium vládního deficitu 

Kritérium vládního deficitu spočívá v střednědobé udržitelnosti veřejných financí a jeho 

podmínkou je, ţe poměr skutečného nebo plánovaného schodku veřejných financí k  

HDP nepřekročil hodnotu 3%.
66

, nebo
67

: 

 poměr zásadně a neustále klesal aţ na úroveň, která se blíţí doporučované hodnotě, 

 překročení doporučované hodnoty bylo zcela výjimečné a dočasně a poměr se stále 

drţel blízko k doporučované hodnotě.  

Plnění kritéria vládního deficitu Českou republikou  

Do roku 2007 se ČR  nacházela v Proceduře při nadměrném deficitu (trvala 4 roky). 

Radou ECOFIN ji bylo doporučeno, aby důvěryhodným a udrţitelným způsobem sníţila 

deficit na úroeň 3% HDP. V roce 2007 se toto kritérium podařilo splnit coţ následně vedlo 

k ukončení Procedury v červnu 2008. Ovšem v dalším roce opět nebylo kritérium 

dodrţeno, coţ opětovně vedlo k znovuzavedení Procedury. Tento deficit byl ale taky 

významně ovlivněn výrazným ekonomickým zpomalením v roce 2008 a následnou 

ekonomickou recesí v roce 2009. Velký vliv na vládní deficit mají české veřejné finance a 

jejich stále nedořešené strukturální problémy. Také to, ţe vládní sektor musel čelit 

výpadku daňových příjmů, i díky působení neobvykle špatného hospodářského vývoje a to 

taky odsouhlasení legislativních změn na straně příjmů z veřejných rozpočtů. Takovéto 

legislativní změny měly zmírnit následky hospodářské recese. Ve stejném období také 

nutně muselo dojít ke zvýšení výdajů spojených se snahou o zmírnění dopadů hospodářské 

recese na ekonomické subjekty.  

Pro rok 2011 předpokládá návrh státního rozpočtu a jeho střednědobý výhled na období 

2011 – 1013, ţe se bude vládní deficit sniţovat a to aţ na hodnotu 2,9% HDP (2013). Toto 

postupné sniţování je plně v souladu s nároky kladené v Proceduře při nadměrném 

schodku. Na jaře 2010 byla zvolena nová vláda, která zpřísnila fiskální cíle pro následující 

léta oproti původním poţadavkům plynoucím z Konvergenčního programu ČR z ledna 

2010. Taktéž se ji podařilo stanovit cíl, který předpokládá, že v roce 2016 bude  

vyrovnané hospodaření sektoru vládních institucí. Tento cíl je podmíněn ekonomickým 

růstem v daném období. Aktuální fiskální politika je dána schválenými výdajovými rámci 
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vládou, avšak pro období 2012 – 2013 bude třeba aby byly zvoleny nové strukturální 

reformy, které by měly být zpracovány do konce roku 2011.  

Tabulka 4.3: Saldo sektoru vládních financí
68

 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hodnota 

kritéria (%) 
-3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Česká 

republika (%) 
-3,6 -2,7 -0,7 -2,7 -5,8 -5,1 -4,6 -3,5 -2,9 

Zdroj:ČSÚ,  ČNB-strategické vyhodnocení.pdf, 2010. 

 

Co se týče sladěnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny a udrţitelnosti veřejných 

financí je velmi důleţité, aby byly strukturální problémy veřejných financí vyřešeny. Cíl 

pro ČR v rámci střednědobého horizontu stanoveného v Paktu stability  a růstu pro ČR  je 

mít strukturální deficit vládního sektoru ve výši 1% HDP. Tento cíl však při aktuálním 

nastavení fiskální politiky v budoucnu nebude naplněn. Strukturální deficit by se však 

podle očekávání mělo dařit v dalších letech postupně sniţovat aţ na 2,2% (2013) HDP 

z původních 4,2% HDP (2010).  

Vládní deficit by taky mohl být ohroţen v krátkodobém časovém horizontu jednorázovým 

řešením ekologických závazků nebo také přijetím zákona o napravení některých 

majetkových křivd, které byly způsobeny církvím. Jak moc by se tyto skutečnosti mohly 

odrazit ve veřejných financích určí aţ jejich konkrétní příslušné opatření.  

4.2.5 Kritérium veřejného dluhu
69

 

V druhé části kritéria jde o udrţitelnost veřejných financí v dlouhodobém horizontu a 

konkrétním zaměření se na vývoj dluhu vládních institucí, který by se měl pohybovat 

pod hranicí 60% k HDP. Výjimkou můţe být taková situace, kdyţ se poměr dostatečně 

sniţuje a podstatně se přibliţuje přijatelným tempem ke stanovené hodnotě.  

Plnění kritéria veřejného dluhu Českou republikou 
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 Roky 2008 – 2011jsou převzaty z jarní ekonomické prognózy EK (2008).  
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 Do veřejného dluhu se počítá i dluh krajů, měst, obcí a veřejných institucí jako jsou např. nemocnice. 
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Díky nízkému vládnímu dluhu, který je nejvíce ztěţován právě zápornými saldy veřejných 

rozpočtů, nemá ČR s plněním kritéria ţádné problémy.
70

 V období 2007 – 2008 se značně 

stabilizoval na hodnotě zhruba 30% HDP, kde se vyskytl díky vládním garancím v letech 

2001 – 2003. Počínaje rokem 2009 opět dochází k vysokému zvýšení úrovně dluhu, 

protoţe jeho výše je podstatně ovlivňovaná deficitem veřejných rozpočtů, kde největší vliv 

má podstatně zvýšený deficit státního rozpočtu. Uspokojivé je, ţe v porovnání s průměrem 

zemí v eurozóně, není  výše českého celkového zadluţení vysoká.  

V roce 2013 se očekává nejvyšší hodnota vládního dluhu a to zhruba na úrovni 43% HDP 

při aktuálním nastavení fiskální politiky. V následujících létech se počítá ţe by měla tato 

hodnota začít opět mírně klesat. Tento vývoj naznačuje, ţe doby, kdy toto konvergenční 

kritérium bylo plněno s velkou rezervou končí a je tedy nutno začít věnovat větší pozornost 

udrţitelnosti jeho plnění do budoucna.  

Tabulka 4.4: Vládní dluh
71

 

 
Zdroj:ČSÚ, ČNB-strategické vyhodnocení.pdf, 2010. 

 

V rámci dlouhodobého hlediska je dále nutno počítat i s moţným navyšováním podílu 

dluhu na HDP a to v tom případě, pokud nedojde k potřebným reformám v oblasti 

důchodového systému a systému poskytování zdravotní péče a díky těmto reformám pak 

následně zmírnit fiskální dopady stárnutí obyvatelstva.  Takovéto rizika by se s největší 

pravděpodobností objevily (v závislosti na způsobu jejich financování) na deficitu vládních 

institucí. Závěrečné vyhodnocení plnění konvergenčních kritérií 

                                                 
70

 Zavedení eura, 2010d.  
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 Roky 2008 – 2011 jsou převzaty z jarní ekonomické prognózy EK (2008). 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Hodnota kritéria 

(%) 
60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Česká republika 

(%) 
29,8 29,6 29,0 30,0 35,3 39,3 42,1 42,9 43,3 
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ČR se vstupem do EU zavázala k tomu, ţe bude plnit dané kritéria, které předurčují vstup 

do eurozóny. Tyto konvergenční kritéria se skládají podmínky udržení cenové stability, 

udržitelnosti veřejných financí, stability měnového kurzu a kritéria dlouhodobých 

úrokových sazeb.  

Kritérium cenové stability se v současné době plnit daří. Cenový vývoj bude v ČR 

poznamenán slabou inflací, coţ by mělo vést k plnění cenové stability pokud nedojde 

k nepředpokládanému vývoji, či pokud v ČR nebudou výrazně upraveny nepřímé daně 

nebo jiná administrativní opatření týkající se spotřebitelských cen, který by měly vést 

k následnému podstatnému proinflačnímu dopadu. Jistou moţnou nejistotu, která by mohla 

ohrozit plnění tohoto kritéria je i stanovení podmínek pro vyloučení zemí při výpočtu 

referenční hodnoty, coţ by mohlo vést k neočekávaně nízkému stanovení referenční 

hodnoty.  

ČNB na počátku roku stanovila inflační cíl na hodnotu 2%. Cíl ČNB zůstává stále stejný a 

to, aby skutečná hodnota inflace nepřesáhla referenční hodnotu o více neţ ±1,0 p.b. Takto 

stanovený cíl vytváří dobré podmínky pro následné úspěšné plnění kritéria cenové 

stability.  

S plněním kritéria udržitelnosti veřejných financí má ČR dlouhodobě problém. 

V současné době se ji opět toto kritérium nedaří plnit avšak změny, které chystá 

současná vláda by měly vést k opětovnému plnění tohoto kritéria ve střednědobém 

horizontu a to do roku 2013 na očekávanou úroveň 2,9% HDP, pokud nenastane nějaký 

nepředpokládaný makroekonomický vývoj.  

Veřejné rozpočty se pro rok 2010 ocitly na úrovni 5,1% HDP. Nová fiskální pravidla se 

však snaţí sníţit takovou úroveň veřejných rozpočtů a to postupně na 4,6% HDP v roce 

2011, v roce 2012  na 3,5% HDP aţ na hodnotu 2,9% HDP v roce 2013. V dlouhodobém 

měřítku vláda plánuje další úpravu veřejných financí a to tak, aby do roku 2016 dosáhla 

vyrovnaného hospodaření sektoru vlády.  

Plnění kritéria vládního dluhu na HDP je ČR dlouhodobě bez větších problémů 

plněno. S plněním tohoto kritéria nemá ČR větší problémy díky docela nízké výchozí 

úrovni vládního dluhu. Ale je třeba upozornit na to, ţe počátkem roku 2009 se dynamika 

růstu zadluţení výrazně zvyšuje. V roce 2010 se zadluţení pohybuje na úrovni 39 % HDP 

coţ je o 9 p.b. větší zadluţení neţ v roce 2008. Předpokládá se, ţe ve střednědobém 
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výhledu bude dále ještě vládní dluh výrazně narůstat aţ na moţnou úroveň 44% HDP 

v roce 2013. V následujících létech se předpokládá, ţe dluh opět pomalu začne klesat. 

Moţné riziko pro budoucí vývoj tohoto kritéria mohou představovat očekávané negativní 

dopady stárnutí obyvatelstva, proto je nutné provést reformy důchodového a zdravotního 

systému, jinak by mohlo v dlouhodobém výhledu dojít k dalšímu výraznému zvyšování 

podílu dluhu na HDP.  

Kurzové kritérium lze vyhodnotit aţ poté co se ČR aktivně zapojí do kurzového 

mechanismu ERM II a bude jasně stanovena centrální parita koruny vůči euru. Kurz české 

koruny vůči euru se dlouhodobě vyvíjí relativně klidně a vykazuje rostoucí trend. Jeho 

vývoj byl kolísavý akorát v letech 2008 a 2009, které výrazně ovlivnila globální finanční a 

ekonomická krize. I kdyţ krize postupně začala odeznívat, na začátku roku 2009, tak 

negativní postoj investorů vůči zemím středoevropského regionu se k lepšímu ještě 

neobrátil. Taková skutečnost poukazuje na to ţe fluktuace měnového kurzu CZK/EUR 

můţe při shodě nepříznivých podmínek i překročit stanovené pásmo 15%. Aby bylo 

měnové konvergenční kritérium do budoucna efektivně plněno je třeba vhodně nastavit 

centrální paritu kurzu koruny vůči euru a správně načasovat vstup do kurzového 

mechanismu ERM II, kterému by měla předcházet jak stabilní situace na světových 

finančních trzích tak i stabilní domácí ekonomická situace.  

 V současnosti se kritérium dlouhodobých úrokových sazeb ČR také daří plnit a jiný vývoj 

nenaznačuje ani výhled do budoucna.  

4.3 Reálný vstup ČR do eurozóny   

Důleţitým a hlavním poţadavkem na vstup nejen ČR do eurozóny jsou maastrichtská 

konvergenční kritéria. Tyto kritéria by však neměly být brány jako jediné poţadavky. 

Důleţité je neopomenout i samotnou připravenost země ţádající o vstup přesunout svou 

měnovou politiku a místo té začít plně těţit z pozice člena eurozóny.
72
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Při vstupu do eurozóny by ČR a i kaţdé jiné přístupové zemi měly výhody z členství  

převaţovat nad nevýhody spojené s členstvím
73

. Mezi moţné přínosy které kandidátským 

zemím plynou ze vstupu do eurozóny a tedy přijetím eura patří
74

:  

Výhody plynoucí pro občany a spotřebitele:  

 pohodlnější a levnější cestování, 

 stabilnější a snadno porovnatelné ceny, 

 levnější půjčky dosaţitelné díky ECB, která udrţuje nízkou inflaci, která se pak 

odráţí v nízkých úrokových sazbách. Lidé tak získají snadnější a levnější přístup 

k půjčkám, pokud se však zadluţují pouze v rozumné míře.  

 

Výhody plynoucí pro podnikatele:  

 odstranění kurzového rizika, 

 sníţení transakčních nákladů,  

 niţší úrokové sazby. 

 

Makroekonomické výhody:  

 spolurozhodování o měnové politice eurozóny, 

 tlak na rozpočtovou kázeň, 

 ochrana před krizí platební bilance. 

 

Jako nevýhody a možná rizika z přijetí eura se dá povaţovat:  

 jednorázové náklady na zavedení eura, 

 ztráta samostatné měnové politiky, 

 riziko vnímané inflace. 

 

4.3.1 Vstup České republiky do eurozóny 

Aby se ČR povedly co nejlépe realizovat výhody, kterých lze vyuţívat v souvislosti se 

zavedením eura, je třeba mít vysoký stupeň ekonomické konvergence, sjednocenou a 
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dostatečně provázanou českou ekonomiku s ekonomikou eurozóny. Jakmile ztratí ČR po 

vstupu do eurozóny svou vlastní měnovou politiku a moţnost ji  samostatně vyuţívat, bude 

pak pro ČR klíčové pro udrţení výkonnosti hospodářství její schopnost rychlého 

přizpůsobení ekonomickým šokům
75

.  

Vysoká otevřenost ekonomiky a relativně podobná struktura ekonomiky v porovnání 

s eurozónou hovoří pro vstup ČR do eurozóny. Česká ekonomika se postupně od přijetí 

Strategie přistoupení ČR k eurozóně (roku 2003)
76

 více přibliţovat a postupně se ji dařilo 

sniţovat svůj odstup od průměrné ekonomické úrovně eurozóny. Avšak za poslední 2 roky, 

kdy došlo k celosvětové finanční a hospodářské krizi, byl těmito událostmi vývoj velmi 

silně ovlivněn. To vedlo v ČR i eurozóně k výrazné ekonomické recesi a i ke zhoršení 

stavu veřejných financí a dále se to také projevilo na úrokových diferenciálech které se 

zvýšily stejně tak i kurzová volatilita, uvolnila se i integrace finančních trhů. Byl také 

přerušen postupný trend přibliţování české cenové hladiny k eurozóně a k nárůstu cyklické 

ale i strukturální nezaměstnanosti.  

Taková současná situace ovlivněna domácím vývojem a fiskálními problémy v eurozóně i 

zvýšenou volatilitou na finančních trzích se nejeví jako vhodná pro budoucí přijetí 

jednotné měny euro v ČR
77

 a pro následné podnikání k opatřením vedoucím k jeho 

přijetí.  

Podle připravenosti na přijetí eura by se daly charakteristiky české ekonomiky rozdělit 

v současnosti na 4 následující skupiny
78

:  

 ekonomické ukazatele, které z dlouhodobého hlediska hovoří pro přijetí eura 

v ČR, a to je vysoká míra otevřenosti české ekonomiky, velká obchodní i 

vlastnická provázanost s eurozónou a dosaţení dlouhodobé konvergence v míře 

inflace.  

 V druhé skupině jsou zahrnuty ty oblasti, které ač nesou z hlediska přijetí eura 

v ČR riziko makroekonomických nákladů, tak za poslední léta vykázaly 
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zlepšení. Jako pozitivní situaci lze označit to, ţe aţ do roku 2008 probíhala reálná 

ekonomická konvergence ČR k eurozóně a do budoucna se reálně počítá s tím, ţe 

znovu dojde k jejímu obnovení ovšem za předpokladu, ţe se domácí ekonomika 

spraví z nedávného hospodářského propadu a následků připravované kosolidace 

veřejných financí. I kdyţ je podle ukazatele HDP na obyvatele ČR vyspělejší neţ 

některé země eurozóny tak to očividně nezaručuje i budoucí bezproblémový chod 

ekonomiky v měnové unii. Podstatný rozdíl vůči průměru eurozóny navíc setrvává 

v cenové hladině, u které došlo v roce 2009 díky zřetelné depreciaci kurzu koruny 

k přerušení předchozího konvergenčního trendu. Velmi výrazně se zvýšila za 

poslední období i cyklická sladěnost vývoje ekonomické aktivity v ČR a eurozóně, 

coţ však podstatně ovlivňil i rychlý globální vývoj a to také naznačuje i to, ţe 

v budoucnu v podmínkách běţného vývoje světové ekonomiky zřejmě nedojde 

k vyššímu sladění hospodářského cyklu. Pozitivní vývoj představuje i to ţe došlo 

k zastavení růstu celkového zdanění práce a v posledních letech i růstu poměru 

minimální mzdy k průměrné mzdě. Ke zlepšování dochází i v oblasti podmínek pro 

podnikání. Také jako kladný jev lze označit pruţnost trhu práce, která se projevila 

svou schopností v době hospodářského růstu vyuţívat přílivu zahraniční pracovní 

síly a naopak v době nynějšího ekonomického poklesu sniţovat počet zahraničních 

pracovníků.  

 Předposlední třetí skupina je tvořena oblastmi ve kterých v poslední době 

z hlediska budoucího přijetí eura došlo k nepříznivému vývoji. Velkou mírou se 

na výrazném zhoršení deficitu veřejných financí podepsala hospodářský propad a 

přijatá protikrizová fiskální opatření. Závěrečný fiskální deficit v roce 2009 tvořil 

5,8% HDP, přičemţ došlo k výraznému navýšení strukturálního schodku. Úsporná 

opatření, která byla přijata na rok 2010 a plánovaná na rok 2011 povedou ke sníţení 

schodku veřejných rozpočtů v blízkých letech, ale jestliţe nebudou přijaty i zásadní 

reformy tak v následujících letech bude mít jejich propad omezené trvání. 

V dlouhodobém hledisku velkou hrozbou pro udrţitelnost veřejných financí 

představuje hrozící rychlý růst výdajů na obsluhu vládního dluhu a také dlouhodobé 

výzvy, které souvisejí se stárnutím populace. Následky hospodářského útlumu se 

začínají promítat do oblasti dlouhodobé nezaměstnanosti. Jako nový faktor, který 

ohroţuje budoucí přijetí eura jsou fiskální a také ekonomické problémy v samotné 

eurozóně, které podporují k nejistotě na finančních trzích. Moţná obnovená 

nedůvěra finančních trhů v euro by pro českou ekonomiku na jedné straně 
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zvyšovala náklady na plnění maastrichtského kritéria měnového kurzu a na druhé 

straně by sniţovala ekonomické přínosy z moţného zavedení eura. Na vzniklé 

problémy reagují evropské instituce a to tak, ţe si stanovily cíl posílení pravidel 

fiskální disciplíny v oblasti eurozóny a zamezení vzniku podobných situací i 

v budoucnu. O jejich podobě se však stále vyjednává.  

 Poslední skupinu tvoří oblasti vykazující dlouhodobé problémy z hlediska 

pružnosti ekonomiky a její schopnosti přizpůsobit se šokům, u kterých 

nedochází k podstatnému zlepšení. Strukturální problémy jako malá motivace 

české populace k práci a vysoká strnulost pracovního trhu je způsobena nastavením 

daní a dávek a pracovní legislativy. Dlouhodobou překáţkou je na trhu práce také 

nízká aţ nedostačující odbornost dlouhodobě nezaměstnaných osob.  

 

 I kdyţ se ČR nedaří plnit maastrichtská konvergenční kritéria hlavně díky své fiskální 

nedisciplinovanosti, tak moţným vstupem ČR do eurozóny by se plnění jednotlivých 

kritérií mohlo ještě více umocnit. Na konci roku 2009 byl s ČR znovu obnovena Procedura 

při nadměrném schodku. Avšak plánovaná fiskální strategie by měla sníţit deficit vládního 

sektoru na 3% HDP ve střednědobém horizontu. Konvergenční kritérium týkající se 

vládního dluhu bylo vždy plněno za coţ vděčí hlavně nízké počáteční úrovně zadluţení 

ČR. V budoucnu se dá předpokládat s určitými problémy při plnění tohoto kritéria a to 

zejména v souvislosti s podstatně vysokou dynamikou růstu zadluţení a nedostatečnou 

implementací reforem důchodového a zdravotního systému. Cenové konvergenční 

kritérium se v září roku 2009 znovu podařilo plnit a to díky podstatnému vlivu  

dezinflace a také činností externích faktorů  v roce 2009. I přesto, ţe faktory jako zvýšení 

nepřímých daní a rostoucí ceny surovin, které přispěly ke slabému růstu cen v polovině 

roce 2010 tak se ČR dařilo plnit cenové kritérium. Co se týče budoucího výhledu tak 

období 2011 – 2013 se očekává, ţe se ČR i dále podaří plnit zmíněné cenové kritérium 

avšak pouze za předpokladu, ţe nedojde k výrazným jednorázovým šokům či podstatným 

daňovým změnám, které by mohly vést k tomu ţe by inflace rostla nepříznivě směrem 

vzhůru. Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb které je úzce spojeno s cenovým 

kritériem je taktéž v ČR dlouhodobě plněno bez větších obtíží a stejně tak se očekává, 

ţe vývoj nebude jiný. Toto je ještě umocněno novým stanoveným inflačním cílem ČNB a 

taktéţ její přípravou fiskálních konsolidačních opatření. Poslední konvergenční kritérium – 

kritérium stability měnového kurzu ČR v současné době neplní, ovšem ani nemůţe, 

jelikož se nenachází v kurzovém mechanismu ERM II. Plnění tohoto kritéria bude 
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v prvé řadě záleţet na vhodném načasování vstupu do ERMI II a také na stabilitě 

finančních trhů.  

Díky průběhu hospodářské a ekonomické krize se sladěnost ekonomik ČR s eurozónou 

zhoršila. I přestoţe se z dlouhodobého hlediska sniţuju ČR svůj odstup od ekonomické 

úrovně a cenové hladiny eurozóny tak v průběhu ekonomického propadu byl tento trend 

(zřejmě dočasně) narušen. Za poslední roky se taktéţ zvýšily úrokové diferenciály a 

kurzová volatilita. Klíčová výzva je pro ČR oblast stabilizace veřejných financí, jejichţ 

stav se za poslední roky výrazně zhoršil. Trh práce také neprošel výraznou změnou 

k lepšímu a v nastavení institucionálního rámce taktéţ zůstávají nedostatky. Díky stálé 

nejistotě na finančních trzích vyhnané také obavami investorů o udrţitelnost fiskálního 

vývoje v některých zemích eurozóny není vytvářeno vhodné klima pro vstup ČR do 

kurzového mechanismu.  

Mezi faktor podporující vstup patří i stále rostoucí obchodní provázanost ČR 

s eurozónou. Ke vstupu ČR do eurozóny hovoří i fakt, ţe cestování bude levnější a 

pohodlnější pro samotné občany, kteří jiţ nebudou nadále muset hledat tu nejvýhodnější 

směnárnu, bude jim umoţněno se mnohem lépe orientovat v cenách výrobků a sluţeb 

v zahraničí a taktéţ půjčky by se měly stát díky ECB dostupnější a levnější a to nejen pro 

samotné občany ale i pro podnikatele. Jako další podstatné výhody zavedení eura pro 

podnikatele je odstranění kurzového rizika, které jiţ nebude muset firma jestliţe 

obchodovala se zahraničím, zahrnovat ve svém plánování dopady změn kurzu. Podstatné 

bude taky částečné uspoření transakčních nákladů které se podaří ušetřit díky odpadnutí  

potřeby vést devizové účty nebo vedení dvojího účetnictví (v CZK i EUR). Co se týče 

makroekonomických výhod, tak ČR ve své podstatě chrání členství v eurozóně před 

moţnými spekulačními tlaky, které by mohly vést aţ ke krizi platební bilance. Také díky 

členství bude vyvíjen podstatně větší tlak na rozpočtovou kázeň a to především kvůli  

hrozbě moţných sankcí. Jako další výhodu lze uvést i to, ţe se ČNB se bude moct přímo 

podílet na měnové politice ECB.  

Mezi moţná rizika, které by ohrožovaly vstup ČR do eurozóny by se mohla řadit  

zhoršující se  míra sladěnosti hospodářského cyklu s eurozónou.  Jako další negativní jev, 

který by mohl vést ke sníţení pozitivních dopadů ze vstupu ČR do eurozóny je vyšší 

cenová hladina, která by se mohla objevit po vstupu ČR do eurozóny to v souvislosti 
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s vyrovnáváním cenových hladin. K nevýhodám patří i jednorázové náklady spojené se 

zavedením eura.  

Mnohem konkrétněji a detailněji jsou poţadavky, které by kandidátské země měly splnit 

rozpracovány v analýze ČNB a to v „Analýza stupně ekonomické sladěnosti ČR 

s eurozónou“. Analýza je kaţdý rok nově aktualizovaná a přístupná na webových 

stránkách ČNB. Těchto závěrů uvedených v analýze pak konkrétně vyuţívá i vláda jako 

doporučení ohledně stanovení konkrétního data vstupu do ERM II a následně tedy i do 

eurozóny. (Prozatím v momentální situaci kdy bylo vyhodnoceno, ţe stále nedošlo 

k dostatečnému pokroku při vytváření podmínek pro přijetí eura tak, aby mohlo dojít ke 

stanovení konečného data vstupu do eurozóny. Proto Ministerstvo financí i ČNB v souladu 

se schválenou Aktualizovanou strategií přistoupení ČR k eurozóně nedoporučují vládě 

ČR zatím datum vstupu stanovovat. Z toho taktéţ vyplývá, ţe je doporučeno, aby se ČR 

nesnaţila v průběhu roku 2011 o vstup do mechanismu ERM II. ) 

Přijetí eura je má důleţitou roli a to nejenom pro omezenou skupinu lidí, ale opak je 

pravdou, protoţe zasahuje do všech částí hospodářského ţivota celé země. A proto je 

důleţité zahrnout do příprav k zavedení eura co nejvíce skupin a hlavně nezapomenout na 

skupinu samotných občanů. Velmi důleţité je, aby samotní občané neměli dojem, ţe se 

jich zavedení eura v podstatě netýká, ale právě naopak by se do sami do této oblasti měli 

aktivně zapojit a to třeba o rozhodování o podobě nových euromincí, tak jak tomu bylo 

například i na Slovensku.   

Podstatnou roli bude mít i veřejný sektor, který se bude podílet na samotném zavádění 

měny, kontrolu a také i sankciování takových subjektů, které by se chtěly a mohly díky 

nové měně nějakým způsobem neoprávněně obohatit. Podstatné je aby přípravy byly dobře 

propracovány a zkoodrinovány, aby náklady spojené s přijetím eura byly co nejniţší a 

zavádění eura pak také méně komplikované. Částečnou výhodou by také pro ČR mohlo být 

také to, ţe má moţnost se inspirovat z průběhu přijetí eura od ostatních jiţ členských států 

eurozóny.  

Z globálního hlediska tedy vůbec není jednoduché umět rozhodnout zda je ČR dostatečně 

připravena na vstup do eurozóny či nikoliv. Ke vstupu do eurozóny je stanoveno spousta 

kritérií, které je nutno splnit potenciální kandidátskou zemí, ale je velmi podstatné 

nezapomínat na celkovou připravenost vzhlíţet komplexně a ne pouze z pohledu těchto 
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stanovených dílčích kritérií. Navíc hranice mezi tím, kdy je kritérium ještě plněno a kdy uţ 

není, je velmi tenká. Proto je důleţité srovnávat spíše větší počet kritérií neţ menší a pak 

porovnávat jejich vývoj v časovém horizontu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 60 

5 Závěr 

V Evropě se v 90. letech 20. stol postupně začaly usilovněji  rozvíjet snahy 

jednotlivých států o vzájemnou integraci v oblasti hospodářské, ale také v oblasti politické 

a měnové. I kdyţ snahy o vytvoření jednotného trhu se projevovaly jiţ od 60. let, tak 

teprve na počátku let 90. (1992) nastal podstatný zlom v této oblasti a byla podepsána 

smlouva o EU. Klíčovým zájmem dohodnuté smlouvy bylo dosáhnout HMUa postupné 

zavedení jednotné měny pro členské státy, které pro to byly schopny splnit nutná kritéria. 

Tohoto kroku se podařilo dosáhnout aţ s příchodem roku 2002, kdy byly měny 12-ti 

evropských států (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, 

Nizozemsko, Portugalsko, Španělsko, Rakousko a Řecko) nahrazeny jednou společnou 

měnou – Euro.  

Postupně se k této skupině 12- ti států začaly přidávat i další evropské země. V 90. letech 

projevila zájem o vstup do EU i ČR. Aby se však mohla stát členskou zemí, bylo třeba 

splnit řadu podmínek, kodaňských kritérií a v neposlední řadě i harmonizovat legislativu 

českou s evropskou legislativou a následně i harmonizovat měnovou politiku národní 

banky, která má výraznou roli při stabilizaci ekonomiky v podobě udrţování cenové 

stability.  

Tato práce se celkově zaměřila právě na podmínky vstupu do eurozóny z pohledu ČR i 

jejich následné vyhodnocení. V rámci první obsahové kapitoly se práce zabývá stručnou 

charakteristikou měnové unie a důvody, kvůli kterým se měnové unie v historii zakládaly. 

Mezi takové důvody patří zejména politický, ekonomický a historický faktor. Pozornost je 

však věnována i současné evropské měnové integraci a součástí první kapitoly je taky 

souhrnný přehled o fázi vzniku a vývoje evropského měnového systému, který měl jako 

hlavní cíl stanoveno dosáhnout v prvé řadě stability měnových kurzů jednotlivých 

členských zemí EU, bez čehoţ by samotná EMU nemohla vzniknout. Významným a 

podstatným prvkem bylo i zavedení měnové jednotky ECU, která se stala fiktivní osou 

EMU. Hlavní cíl Evropského měnového systému byl obstojně dodrţen i kdyţ ke konci 

roku 1998 ukončil definitivně svou činnost.  

V následující kapitole se pojednává o politice vykonávané ECB a ČNB. Díky hlavním 

cílům, které se utvářely postupně v průběhu evropské integrace a ke kterým jednoznačně 

patřila podpora a ucelení spolupráce v oblasti měnových politik jednotlivých členský států, 
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se tak v polovině roku 1998 mohlo uskutečnit zavedení činnosti ECB. Ta se pak stala 

hlavním řídícím místem pro měnovou politiku zemí Eurozóny a i díky ní mohlo dojít ke 

konečnému hotovostnímu zavedení eura. V následujícím roce 1999 pak začala příprava na 

zapojení ČNB do ESCB a ČR se povedlo harmonizovat svou legislativu s evropskou ještě 

před samotným vstupem do EU. Hlavním cílem obou CB je stanovit cenovou stabilitu. 

Strategie měnových politik ČNB a ECB se liší jen nepatrně a to v tom, ţe jeden z pilířů 

ECB je tvořen sledováním mnoţství peněz v ekonomice a rozborem měnového agregátu 

M3. I kdyţ tento agregát nehraje v politice ČNB stěţejní roli, tak díky sladění obou politik 

ČNB tyto údaje také uvádí ve svých bankovních statistikách. Obě banky taktéţ v rámci 

harmonizace ovlivňují cenovou stabilitu prostřednictvím úvěrového transmisního 

mechanismu a mají k dispozici jednotlivé nástroje a to operace na volném trhu, stálé 

facility a povinné minimální rezervy. Nejpouţívanější jsou operace na volném trhu 

v podobě repo tendru a také zápujční a vkladová facilita, která tvoří pásmo pro pohyb 

krátkodobých úrokových sazeb na peněţním trhu. Od roku 1999, kdy postupně začalo 

v ČR docházet k harmonizaci v legislativě, se také začala vylepšovat i ekonomická 

vzájemná kovergence. Podařilo se sniţovat míru inflace a také ji udrţovat na podobné 

úrovni jako v eurozóně, tomu odpovídalo i sniţování úrokových sazeb. Ty se uţ od roku 

2002 dále nějak výrazně neliší od vývoje úrokových sazeb v eurozóně. Ekonomický vývoj 

od roku 1999 tedy nasvědčuje tomu, ţe se česká ekonomika výrazně přiblíţila k zemím 

západní Evropy na čemţ měla zásluhu i ČNB.  

V rámci třetí kapitoly jsou analyzovány podmínky vstupu, tedy Maastrichtská 

konvergenční kritéria, ČR do eurozóny a jejich vyhodnocení. Taktéţ byly uvedeny i moţná 

rizika a přínosy spojené s přijetím jednotné měny eura. Prioritní oblastí hospodářské 

politiky ČR je právě splnění konvergenčních kritérií, které se ovšem hlavně díky své 

fiskální nedisciplinovanosti nedaří plnit. Díky fiskální nedisciplinovanosti je nedodrţeno 

konvergenční kritérium udrţitelnosti veřejných financí. Podruhé v roce 2009 byla s ČR 

zahájena Procedura při nadměrném schodku. Díky nové fiskální strategii by mělo dojít ve 

střednědobém časovém rámci k upravení vládního deficitu pod 3% HDP. V minulých 

letech nebylo s plněním kritéria vládního dluhu ţádný problém a to hlavně díky nízké 

počáteční úrovni zadluţení České republiky. K výrazné dezinflaci došlo v roce 2009 a to 

díky výraznému působení externích faktorů a taky kvůli odeznění působení minulých 

administrativních opatření a České republice se podařilo opět plnit kritérium cenové 

stability. Pokud nedojde k výrazným jednorázovým externím šokům či výrazným daňovým 
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změnám které by měly na plnění cenového kritéria vliv, tak je předpoklad, ţe se i 

v budoucnu (2011-2013) bude dařit plnit toto konvergenční kritérium. I kritérium 

dlouhodobých úrokových sazeb je v ČR dlouhodobě splňováno a očekává se, ţe 

v budoucnu to nebude jinak. Vhodné prostředí k tomuto cíli vytváří i nový niţší inflační cíl 

ČNB a podstatnou roli budou hrát také připravované fiskalní konsolidační opatření. 

Poslední kovergenční kritérium  - kritérium stability měnového kurzu ČR v současné době 

plnit nemůţe, ale to jenom díky tomu, ţe ČR nevstoupila do kurzového mechanismu ERM 

II. Aby toto kritérium mohlo být plněno, je podstatné aby byl vstup do ERM II vhodně 

načasován a také na stabilitě finančních trhů.  

I kdyţ ČR dlouhodobě sniţovala svůj odstup od ekonomické úrovně a cenové hladiny 

eurozóny, tak hlavně díky následkům ekonomické a hospodářské krize se připravenost na 

přijetí eura dočasně zhoršila. Stejně tak díky neustálé nestabilní situaci na finančních 

trzích, kterou nepříznivě ovlivňují obavy investorů o udrţitelnost fiskálního vývoje 

v některých zemích eurozóny tak přetrvává nepříznivé prostředí pro vstup ČR do 

kurzového mechanismu ERM II.  

Ve střednědobých výhledech je tedy velmi nepravděpodobné ţe by ČR plnila všechna 

maastrichtská konvergenční kritéria přičemţ hlavním problémem se jeví plnění kritéria 

deficitu vládního sektoru (3%). Za takovýchto podmínek, kdy ČR nedosáhla 

dostatečného pokroku ve vytváření vhodného prostředí k přijetí eura, není vytvořeno 

vhodné prostředí k tomu, aby mohlo být stanoveno konkrétní datum pro vstup do 

eurozóny. Z těchto důvodů je vládě ČR doporučeno Ministerstvem financí a ČNB 

v souladu s Aktualizovanou strategií přistoupení ČR k eurozóně datum vstupu 

nestanovovat. Z toho vyplývá, ţe ČR by neměla usilovat o vstup do kurzového 

mechanismu ERM II v průběhu roku 2011.  

V souvislosti s přínosy a riziky které by mohly nastat při zavedení eura, tak na jedné straně 

stojí výhody v podobě jednoduššího cestování či vyšší makroekonomické stability na 

druhé straně však stojí ztráta vlastní měnové politiky a jednorázové náklady, které jsou 

vázané se zavedením eura. Celkově proto není vůbec jednoduché určitě jestli je ČR 

dostatečně připravena ke vstupu do eurozóny či není.  

I přesto ţe je stanoven velký počet kritérií, které by Česká republika měla splňovat 

v souvislosti se vstupem do eurozóny, tak by se nemělo zaměřovat pouze na plnění 
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jednotlivých kritérií, ale snaţit se analyzovat celkovou připravenost země jako celku a 

posuzovat situaci komplexně. 

Hlavním cílem této diplomové práce tedy bylo celkově rozebrat podmínky vstupu do 

eurozóny ze strany ČR a podat tak přehled o moţných přínosech a rizicích vyplývající ze 

vstupu do eurozóny a taky z přijetí společné evropské měny. Diplomová práce, tak podává 

jednotný obraz o vývoji evropské měnové integrace, která se jistě vţdy dotýkala a stále 

bude dotýkat veškeré populace členských států EU. Právě díky zainteresovanosti 

samotných obyvatel by tento projekt nemohl vzniknout a úspěšně existovat. Proto je velmi 

důleţitá i široká podpora, vědomí a pochopení dané problematiky obyvatel země, coţ je 

významným elementem podmiňující vstup i ČR do EMU. 
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