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1 Úvod 

 

Založení hospodářské a měnové unie bylo bezpochyby jedno z nejdůležitějších rozhodnutí 

členských zemí Evropské unie. Hospodářská a měnová unie se začala formovat již 

v padesátých letech. Zmínka o hospodářské koordinaci se objevuje v Římských smlouvách z 

roku 1957. Avšak za počátek vytváření evropské měnové unie jsou považována sedmdesátá 

léta minulého století. Završením tohoto procesu je označován rok 2002, kdy v 11 členských 

zemích EU začalo být euro oficiální měnou. 

Česká republika bude v květnu roku 2012 osm let součástí Evropské unie. Při svém vstupu se 

zavázala ve čl. 4 Smlouvy o přistoupení k EU vstoupit do HMU a přijmout euro jako svou 

měnu.  

Bakalářská práce bude tvořena třemi obsahovými kapitolami. Ve druhé kapitole, která následuje 

po stručném úvodu, bude nejprve popsán dlouhý a náročný historický vývoj měnové integrace. 

V této kapitole bude také popsána teorie Optimálně měnových oblasti.   

V následující třetí kapitole bude porovnán přístup Česka a Slovenska k euru. Součástí této 

kapitoly bude analýza plnění konvergenčních kritérií Českou republikou a plnění kritérií 

Slovenskou republikou v době vstupu do eurozóny. Kapitola bude uzavřena nastíněním 

politického stanoviska ČR a SR k euru. 

Poslední kapitola nejprve poukáže na možné výhody a nevýhody plynoucí ze zavedení eura a 

následně bude analyzovat předpokládané dopady zavedení společné měny na českou ekonomiku. 

Cílem mé bakalářské práce je popsat cestu Česka k euru, analyzovat předpokládané dopady 

zavedení eura v České republice na inflaci, hospodářsky růst a obyvatele a srovnat přístup 

Česka a Slovenska ke společné měně. 
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2 Hospodářská a měnová unie jako integrační cíl EU 

 

Založení hospodářské a měnové unie (dále jen „HMU“) bylo bezpochyby jedno 

z nejdůležitějších rozhodnutí členských zemí Evropské unie. V souladu s Maastrichtskou 

smlouvou tvoří hospodářskou a měnovou unii státy, které používají společnou měnu euro a 

současně sdílejí jednotnou měnovou politiku. Všech 27 členských států EU tvoří 

Hospodářskou unii a společný trh. Stupeň ekonomické integrace se, ale v jednotlivých státech 

Evropské unie (dále jen „EU“) liší. V současné době 17 zemí
1
 pokročilo v integraci dále a 

používá společnou měnu a jsou členem tzv. eurozóny. Mimo společnou měnu, mají také 

jednotnou měnovou politiku, kterou provádí Evropská centrální banka. Státy, které nejsou 

součástí eurozóny, provádějí vlastní měnovou politiku a používají vlastní měnu.  

Nynější míra hospodářské integrace HMU je kombinací společného trhu a hospodářské a 

měnové unie. Posledním stupněm hospodářské integrace je úplná hospodářská integrace. 

K naplnění tohoto kroku je potřeba připojení zbývajících členských zemí k eurozóně. 

Zlý (1999) ve své publikaci dělí ještě podrobněji stupně ekonomické integrace. Jako první 

stupeň uvádí pásmo volného obchodu, druhý stupeň celní unii, třetí stupeň primární 

hospodářskou unii, čtvrtý stupeň rozvinutou hospodářskou unii, pátý stupeň hospodářskou a 

měnovou unii, šestý stupeň úplnou hospodářskou a měnovou unii, sedmý stupeň 

hospodářskou a politickou unii. 

Přestože až dosud představuje ekonomická integrace skutečně prioritu, je její vrcholný cíl – 

dosažení a fungování měnové unie – současně vrcholným cílem politického rozměru 

integrace, a tudíž je na politické integraci bytostně závislá (Zahradník, 2003, str. 25.). 

Aby bylo možné popsat, jak se začala formovat hospodářské a měnové unie, je potřeba vrátit 

se několik desítek let zpátky. V následující kapitole je přiblížen konkrétní vývoj evropské 

měnové integrace. 

  

                                                 
1
 Jsou to tyto země: Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Lucembursko, Malta, Německo, 

Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Belgie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Estonsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Finsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irsko
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kypr
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2.1 Proces formování HMU do roku 1980 

 

Procesu vývoje hospodářské a měnové unie předcházelo několik historických událostí, které 

se dotýkaly celého světa. Již Velká hospodářská krize a poukázala na nutnost spolupráce 

v měnové oblasti. V Římských smlouvách z roku 1957 se objevuje poprvé zmínka o 

hospodářské koordinaci v rámci společenství, nicméně detailněji o jednotné měně se Římské 

smlouvy nezmiňují. Za počátek vytváření měnové unie v Evropě jsou považována sedmdesátá 

léta minulého století. Vznik hospodářské a měnové unie byl doprovázen mnohými 

překážkami a komplikacemi.  

 

2.1.1 Velká hospodářská krize 

 

Na počátku 30. let zasáhla svět Velká hospodářská krize. “Velká deprese“ způsobila 

ekonomickou a politickou nedůvěru mezi jednotlivými zeměmi. Později vyústila v krizi 

měnovou a státy byly nuceny devalvovat své měny. Tento fakt měl za následek obecnou 

nedůvěru v národní měny. Tím se rapidně omezil zahraniční obchod a nakonec došlo k úplné 

stagnaci v mezinárodních měnových vztazích. Podle Markové (2006) hospodářský pokles 

upozornil na neochotu jednotlivých státu řešit krizové situace a dospěl k uvědomění si 

nutnosti spolupráce v měnové oblasti. 

 

2.1.2 Bretton-woodský systém 

 

V roce 1944 se konala v americkém Bretton-woodu konference, které se účastnilo 44 zemí. 

Cílem této konference bylo vytvořit mezinárodní měnový systém, který by podporoval 

mezinárodní obchod. Po skončení druhé světové války v roce 1945, byly národní měny 

vázány na dolar a dolar na zlato. 
2
 Často bývá uváděn důvod, že dolar byl jedinou 

důvěryhodnou obchodní a rezervní měnou.  

                                                 
2
 Hodnota jedné unce zlata byla 35 amerických dolarů.  
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Bretton-woodský systém byl ovšem závislý jak na pozitivním, tak i na negativním vývoji 

dolaru. Tento systém stanovil systém pevně směnných kurzů. Ekonomická situace do 60. let 

evropských společenství (dále jen ES, příp. EU) byla považována za relativně příznivou. 

Z tohoto důvodu nebyla potřeba kooperace v měnových otázkách. První náznak spolupráce se 

objevil v 60. letech, a to i přes měnové krize
3
, které v tomto desetiletí probíhaly. Nicméně, 

tyto ekonomické problémy zásadněji nenapomohly k zahájení procesu vytvoření hospodářské 

a měnové unie.  

 

2.1.3 Monetaristický a ekonomický přístup na vytvoření HMU 

 

V 60. letech se vyskytovaly dva rozdílné pohledy na vytvoření HMU. Francie, Belgie, 

Lucembursko i Komise jsou zastánci tzv. monetaristického přístupu, neboli jak uvádí 

(Marková, 2006) tzv. koncepce „motoru“. Monetaristický přístup vychází z předpokladu, že 

ke konvergenci hospodářských politik členských států bude postupně docházet až po zavedení 

společné měny. Neboli, nejprve jednotlivé státy přijmou společnou měnu a až poté se budou 

postupně sbližovat hospodářské politiky těchto zemí. Monetaristé upřednostňují stabilitu 

směnných kurzů a to i za cenu dočasně vyšší inflace. Monetaristé tvrdí, že k dosažení stabilní 

společné měny je potřeba včasně zafixovat směnné kurzy, dále omezit vliv nadnárodních 

orgánů a kontrolovat pohyb kapitálu.  

Německo a Nizozemí prosazují tzv. koncepci „korunovační“, neboli ekonomický přístup, 

který chápe rozdílnost jednotlivých ekonomik členských států. Korunovační koncepce říká, že 

je nejprve potřeba harmonizovat jednotlivé ekonomiky a následně zavést společnou měnu. 

Ekonomisté prosazovali zajištění hospodářského rozvoje, vliv nadnárodní autority a volný 

pohyb kapitálu. Ekonomisté byli zásadně proti zvyšování inflace. 

  

                                                 
3 
V roce 1963 a 1968, které poznamenaly především Francii a Itálii.  
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2.1.4. Teorie Optimální měnové oblasti 

 

Kanadský profesor Robert A. Mundell se jako první zajímal o problematiku Optimální 

měnové oblasti (dále jen „OCA“). V roce 1961 vydal článek „A Theory of Optimum Currency 

Areas“, ve kterém se zabýval touto problematikou. Za teorii OCA společně s měnovou 

dynamikou v roce 1999 získal Nobelovu cenu. Dalším zakladatelem je Peter Kenen, který 

pozoruje a hodnotí evropskou měnovou integraci a přidal do teorie OCA tématiku týkající se 

mezinárodního měnového systému. Ronald McKinnon, který je známý svým kritickým 

postojem k Evropské měnové unii a je považován za posledního zakladatele OCA. 

Teorie OCA, analyzuje optimální podmínky, které by daná skupina zemí měla splnit ve 

prospěch vzdaní se svých národních měn a vytvoření měnové unie. Zjednodušeně optimální 

měnové území je geografická oblast, ve které výhody společné měny, převažují nad náklady.   

Podle teorie OCA se optimální podmínky určují šesti kritérii. Tři kritéria jsou hospodářská a 

další tři politická. Hospodářská kritéria jsou označována podle příjmení autorů jako: 

 Mundellovo kritérium,  

 Kennenovo kritérium,  

 McKinnonovo kritérium. 

Mundellovo kritérium se věnuje mobilitě pracovní síly. Jeho myšlenka spočívá v tom, že 

pokud by pracovní síla a kapitál byly mobilní přes hranice, tak by náklady sdílení společné 

měny byly menší. Podle Mundellova kritéria: Optimální měnové oblasti jsou takové oblasti, 

v jejichž rámci se lidé snadno přemisťují. (Baldwin, Wyplosz, 2008, str. 374).  

Kennovo kritérium se zabývá diverzifikací výroby. Toto kritérium říká, že Optimální 

měnovou oblast tvoří země, jejichž výroba a vývozy jsou široce diverzifikovány a jsou 

podobné struktury. (Baldwin, Wyplosz, 2008, str. 375). Kennen se snažil přijít na zdroje 

závažných
4
 hospodářských šoků. Zdrojem asymetrických šoků je různorodost ekonomik 

členských států měnové oblasti. Podle autora druhého hospodářského kritéria, by ekonomiky 

členských států měly být diverzifikovány a také produkovat podobné druhy zboží.  

 

                                                 
4
 Aby hospodářský šok byl považován za závažný, musí byt dostatečně velký a asymetrický. 
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Třetí hospodářské kritérium si všímá problematiky otevřenosti ekonomiky a McKinnonovo 

kritérium tvrdí, že: Optimální měnovou oblast tvoří země, které jsou velmi otevřené obchodu 

a úzce mezi sebou obchodují. (Baldwin, Wyplosz, 2008, str. 376). Kritérium od McKinnona 

řeší, jestli je měnový kurz efektivním nástrojem při řešení asymetrických hospodářských 

šoků. McKinnonovo kritérium obohatilo teorii OCA o poznatek, že se optimalita měnové 

oblasti zvýší s otevřenější ekonomikou členských zemí. 

Politická kritéria zjišťují, do jaké míry si členské státy navzájem pomohou, až se budou 

vypořádávat s asymetrickými šoky. První kritérium je označováno jako transferové kritérium 

a tvrdí, že Optimální měnovou oblast tvoří země, které se dohodly na vzájemné kompenzaci 

nepříznivých hospodářských šoků. (Baldwin, Wyplosz, 2008, str. 376). Kritérium jednotnosti 

priorit je druhé politické kritérium a říká, že Členské země měnové unie se musí skutečně 

shodovat v tom, jak se vypořádat s hospodářskými šoky. (Baldwin, Wyplosz, 2008, str. 377). 

Posledním kritériem je tzv. kritérium soudržnosti, které tvrdí, že když společná měnová 

politika vyvolá konflikty mezi národními zájmy, země, které tvoří měnovou oblast, musí 

přijmout tyto náklady ve jménu společného osudu. (Baldwin, Wyplosz 2008, str. 377). 

Autoři Baldwin, Wyplosz (2008) se zabývají otázkou, jestli je či není Evropa optimální 

měnovou oblastí. Podle autorů většina evropských zemí splňuje dvě ze tří hospodářských 

kritérií, a to otevřenost ekonomiky a diverzifikaci výroby. Kritérium mobility pracovní síly 

nesplňuje. Z politických kritérií evropské země pouze částečně splňují kritérium jednotné 

priority. Z výše uvedeného plyne, že Evropa je částečně optimální měnovou oblastí. Autoři 

ovšem poukazují na skutečnost, že plnění kritérií není černobílým problémem. Některá 

kritéria mohou být plněna jen z části a jiná nemusí být splněna vůbec. Teorie OCA se zabývá 

hlavně náklady na vybudování měnové unie a přínosy víceméně opomíjí. Nicméně, 

rozhodnutí o vytvoření měnové unie není pouze ekonomickým uvážením, ale především je 

rozhodnutím politickým.  
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2.1.5 Wernerova zpráva 

 

Na konci šedesátých let 20 stol. francouzský komisař pro hospodářské a finanční otázky 

Raymond Barre zveřejnil tzv. Barreho zprávu, ve které jak uvádí Fiala a Pitrová (2009), 

poukazuje na přímou provázanost společenských politik s koncepcí HMU. Summit 

v nizozemském Haagu v roce 1970 přinesl už konkrétní cíl na vybudování Hospodářské a 

měnové unie. Na tomto zasedání bylo tehdejšímu ministrovi financí Lucemburska Pierru 

Wernerovi svěřeno vypracování plánu na dosažení přechodu ES k hospodářské a měnové unii 

do roku 1980. Wernerova zpráva obsahovala tři etapy, ve kterých mělo dojít k vytvoření 

hospodářské a měnové unie. Plán předpokládal liberalizaci pohybu kapitálu, sjednocení 

daňových systému, také centralizované rozhodování o rozpočtové politice, jednotnou 

měnovou politiku řízenou centrální měnovou institucí a hlavně zavedení úplné a 

neodvolatelné směnitelnosti národních měn. Po skončení třetí etapy v roce 1980, se měly 

určité kompetence v měnové a rozpočtové oblasti přesunout na úroveň ES. 

Plán nebylo již v první fázi možné realizovat, jelikož v roce 1971 došlo k mezinárodní 

měnové krizi. Mezinárodní krizi měnového systému zapříčinil tehdejší americký prezident 

Richard Nixon, který v srpnu 1971 vyhlásil zrušení směnitelnosti dolaru za zlato a tím 

způsobil růst nedůvěry v dolar. Tato krize vedla k rozpadu bretton-woodského systému.
5
  

 

2.1.6 Had v tunelu 

 

Této události předcházela ještě poslední záchrana bretton-woodského systému. V  roce 1972 

centrální banky členských zemí měly udržovat fluktuací své měny (had) vůči dolaru (tunel) v  

rozpětí +/- 2,25% a zmenšit oscilační pásmo na +/- 1,125 % od základní parity. “Tunel“, 

jehož šíře byla 4,5%, představoval rozmezí, ve kterém se kurzy měn vůči dolaru měly 

pohybovat. Kvůli oslabení dolaru, konci systému fixních směnných kurzů, politickým 

neshodám a dalším okolnostem se po dvou letech had začal rozpadat a postupem času zanikl. 

  

                                                 
5
  K rozpadu došlo v roce 1973, kdy se zrušil vztah mezi zlatem a dolarem, který do té doby zajišťoval měnovou 

stabilitu. 
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2.1.7 Evropský měnový systém 

 

Podstatný pokrok v měnové integraci přinesl summit Evropské rady v roce 1978 v Brémách. 

Na tomto zasedání byl předložen Francii a Německem konkrétní návrh Evropského měnového 

systému (dále jen EMS). Tomuto summitu ještě předcházelo zasedání v Kodani, na kterém se 

nejprve diskutovalo o potřebě stabilních devizových kurzů a přísnějších institucionálních 

pravidlech v rámci ES. Jelikož přechod od systému pevně směnných kurzů na systém volně 

pohyblivých kurzů vedl k měnové nestabilitě
6
 členských zemí, bylo hlavním cílem EMS 

zajistit měnovou stabilitu mezi státy Evropského Společenství. Dalšími cíli EMS byly 

podpora ekonomické konvergence členských zemí, regulace inflace a přispívání k hlubší 

integrace ES směrem k hospodářské a měnové unii. EMS začal fungovat o rok později 13. 3. 

1979 a členy se staly všechny státy ES
7
. Výjimku tvořila Velká Británie, která odmítla účast 

v ERM. 

Evropský měnový systém se skládá ze tří vzájemně propojených prvků: 

 evropské měnové jednotky ECU, 

 mechanismu směnných kurzů ERM, 

 úvěrového mechanismu. 

ECU je uměle vytvořená jednotka, která plnila funkci zúčtovací jednotky, platebního 

prostředku mezi centrálními bankami zemí, měnové jednotky institucí ES a označení měny na 

cenných papírech. 

  

                                                 
6
 Měnová nestabilita má dopad na hospodářský růst. 

7
 Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Německo a Velká Británie 
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Tab. 2. 1: Složení ECU 

  při založení EMS  (13. 3. 1979) od 19. 6. 1989 

německá marka 0,828 0,624 

nizozemský gulden 0,286 0,22 

belgický frank 3,8 3,53 

francouzský frank 1,15 1,332 

italská lira 109 151,8 

libra šterlinků 8,85 pencí 8,78 

irská libra 0,76 0,855 

dánská koruna 0,217 0,197 

řecká drachma 

 

1,44 

španělská peseta 

 

6,885 

portugalské escudo 

 

1,393 

Zdroj: Raymond, 1995, str. 68, vlastní zpracování 

Dalším prvkem EMS je kurzový mechanismus (dále ERM). Podle Baldwina, Wyplosze 

(2008) je mechanismus směnných kurzů jedinou smysluplnou části EMS. Je to systém 

postavený na pevných, ale přizpůsobitelných směnných kurzech. Mechanismus směnných 

kurzů byl složen z paritní mřížky měn a indikátoru divergence. Indikátor divergence sloužil 

jako jakýsi “varovný signál“, který upozorňoval na okamžik, kdy se kurz více odchýlil od 

centrální parity. Fluktuační pásma byla původně stanovena na šířku ± 2, 25 %. Později se 

rozšířila na ± 15 %, kvůli spekulačním tlakům na národní kurzy v 90. letech. 

Při vstupu nových zemí do EU se EMS rozšiřoval o nové členy. Švédsko odmítlo účastnit se 

EMS a Velká Británie opustila tento systém vzápětí po svém vstupu. Státy, které přijaly euro 

jako svou měnu, EMS také opustily. Nástupce mechanismu směnných kurzů ERM 2 vznikl po 

zavedení eura 1. 1. 1999. Hlavním cílem EMR 2 je zlepšit stabilitu měn. Současně také slouží 

jako jedno z maastrichtských kritérií. Česká republika není zapojena do tohoto mechanismu.  
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2.2 Proces formování HMU: 1980 – současnost 

 

Vytvoření a fungování Evropského měnového systému významně napomohlo ES si udržet 

měnovou stabilitu. V 80. letech měnová stabilita ES podnítila učinit nový krok k hlubší 

integraci. V únoru 1986 byl podepsán Jednotný evropský akt (dále jen „JEA“) a v platnost 

vstoupil o rok později v červenci 1987. JEA se zasloužil v roce 1993 o přechod od společného 

trhu k jednotnému trhu a také napomohl k hlubší integraci ES směrem k hospodářské a 

měnové unii. Členské státy se rozhodly vytvořit jednotný evropský trh, který umožňuje volný 

pohyb osob, kapitálu, zboží a služeb.  

 

2.2.1 Delorsova zpráva 

 

Tehdejší prezident Evropské komise Jacques Delors se svým pracovním týmem (Výbor pro 

studium hospodářské a měnové unie v Evropském společenství) byl v roce 1988 v Hannoveru 

pověřen Evropskou komisí vypracovat návrh na způsob dosažení hospodářské a měnové unie. 

Dokument, na kterém Delorsova pracovní skupina pracovala necelý rok, byl představen a také 

Evropskou radou schválen v roce 1989.  

Delorsova zpráva navazovala na nerealizované záměry Wernerovy zprávy ze sedmdesátých 

let a opět obsahovala tři etapy na vytvoření HMU.  
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Obr. 2. 1: Tři etapy HMU 

 

Zdroj: ECB [cit. 25. 4. 2012]. Dostupné z: 

http://www.ecb.int/ecb/history/emu/html/index.cs.html 

Etapy nebyly limitovány konkrétnějšími termíny. Delorsova zpráva díky Wernerové zprávě 

disponovala praktickými zkušenostmi. První etapa, která byla zahájena v červenci 1990, se 

věnovala institucionální přípravě. Prioritou bylo dokončit vnitřní trh. Druhá část zahájena 

v lednu 1994 doplnila přípravu o legislativu a zúžila fluktuační pásmo evropských měn. Také 

došlo k ustanovení nezávislého Evropského měnového systému centrálních bank a Evropské 

centrální banky. V poslední fázi zahájené v lednu 1999 mělo dojít k zafixování kurzů 

členských měn a k implementaci společné měny. Následující text se věnuje Maastrichtské 

smlouvě, která navázala na Delorsovou zprávu. 
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2.2.2 Maastrichtská smlouva 

 

Nejzásadnější zvrat v budování Evropské měnové unie přišel v prosinci 1991, kdy v 

nizozemském Maastrichtu byla dojednána Smlouva o Evropské unii, také nazývána jako 

Maastrichtská smlouva. Smlouva byla ratifikována všemi členskými státy 7. února 1992. 

V platnost vstoupila o rok později v roce 1993. Maastrichtská smlouva je považována za 

revoluční smlouvu. Mezi její hlavní změny patří: změna názvu Evropská společenství na 

Evropskou unii, neodvolatelné zavedení společné měny euro, posílení moci parlamentu, 

doplnění původního pilíře dvěma novými pilíři a také vytvoření efektivnější procedury 

hlasování kvalifikovanou většinou. Dědek (2008) si všímá jednoho poměrně zajímavého 

článku 103 Maastrichtské smlouvy. Článek 103 o zákazu finanční výpomoci, neboli no bail-

out clause nedovoluje jakékoliv členské zemi poskytovat finanční pomoc státům, které se 

potýkají s dluhy a nepříznivým stavem veřejných financí. Zákaz finanční pomoci měl působit 

jako prevence proti velkému zadlužování. Nicméně, mnoho ekonomů tento článek kritizují a 

staví se k němu negativně.    

Maastrichtská smlouva pevně stanovila datum přijetí eura k 1. 1. 1999. Vytvoření HMU bylo 

naplánováno do tří etap jako Delorsova zpráva. Do první etapy patřilo období ratifikace 

Maastrichtské smlouvy.  

Protože se ekonomická situace v jednotlivých členských státech výrazně odlišovala, byla 

v této smlouvě vytvořena tzv. konvergenční kritéria. Konvergenční kritéria, známá také jako 

maastrichtská kritéria, slouží jako nutná podmínka, kterou musí členská země splnit, aby 

mohla přijmout společnou měnu. Kritéria byla vytvořena, aby identifikovala dobu, kdy daná 

země je rozpočtově a měnově připravena euro přijmout, a současně aby s jejím příchodem 

byla udržena cenová stabilita v eurozóně. Kritéria jsou následující: 
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Tab. 2. 2: Konvergenční kritéria 

poměr schodku veřejných financí a hrubého domácího produktu nesmí překročit 3 %, 

poměr veřejného dluhu a hrubého domácího produktu nesmí překročit 60 %, 

musí být zajištěn udržitelný stupeň cenové stability a průměrné míry inflace, která po 

dobu jednoho roku před posuzováním nepřekročí míru inflace tří členských států 

s největší cenovou stabilitou o více než 1,5 %, 

dlouhodobé nominální úrokové míry nesmí o více než dva procentní body přesáhnout 

úrokové míry tří členských států s nejlepší cenovou stabilitou, 

po dobu posledních dvou let musí být bez vážného napětí dodržováno stanovené 

fluktuační pásmo dané měny v Evropském měnovém systému. 

Zdroj: EUROPA [cit. 29. 4. 2012]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_63_cs.htm, vlastní zpracování 

 

Druhá etapa začala v roce 1994 se vznikem Evropského měnového institutu (EMI). Institut 

nahradil Evropský fond měnové spolupráce a převzal od něj úvěrové nástroje. Jeho hlavním 

úkolem bylo podporovat spolupráci mezi centrálními bankami členských zemí. Cílem bylo 

udržet měnovou stabilitu. Po dlouhém a složitém vyjednávání bylo vybráno sídlo této 

instituce v německém Frankfurtu nad Mohanem. V souladu s Maastrichtskou smlouvou byl 

EMI pověřen plnit různé úkoly s cílem dosáhnout přechodu do třetí fáze hospodářské a 

měnové unie. Jednotlivé úkoly se týkaly přípravy pro zavedení eura, připravení výroby a 

distribuci mincí a bankovek, také měl realizovat kontrolní a organizační činnost. Evropský 

měnový institut se společně s Komisí podílel na kontrole plnění konvergenčních kritérií 

členských států.  

 

2.2.3 Pakt stability a růstu 

 

Na zasedání v Amsterdamu v červnu 1997 byl vytvořen Pakt stability a růstu. Tento 

dokument má zajistit rozpočtovou disciplínu zemí EU i po zavedení společné měny. Jeho 

cílem je ozdravit veřejné finance pro správné fungování HMU. Země mají ve střednědobém 

období udržovat své rozpočty téměř vyrovnané nebo přebytkové. Pakt se skládá z preventivní 

a varovné části.  

Preventivní oblast vyžaduje po státech jednou ročně předkládání konvergenčních programů 

(země mimo eurozónu) nebo programů stability (země eurozóny). V těchto programech si 

země určují střednědobé cíle, které se následně snaží plnit. Evropská Komise dohlíží na plnění 
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a cíle vyhodnocuje. Výsledky slouží jako podklad pro stanovisko Rady EU. V případě většího 

odchýlení od programu Rada doporučí zemi opatření, které vedou ke snížení schodku. 

Pokud schodek překročí výši 3% HDP, spustí se při nadměrném schodku postup varovné 

části. Členské státy, které mají deficit vyšší než 3% HDP, jsou Radou upozorněni schodek 

odstranit a současně jim je doporučeno jakým způsobem. Pokud státy doporučení nedodrží, 

mohou být finančně sankciováni Radou.
8
 

Rozepře, způsobené nadměrnými deficity Německa a Francie v roce 2002 vyústili v revizi 

Paktu. Revize více posílila roli preventivní oblasti a naopak oslabila varovnou část.  

 

2.2.4 Dokončení HMU 

 

K poslední třetí fázi vytvoření HMU neoficiálně došlo v roce 1998, kdy jedenáct členských 

států
9
 splnilo maastrichtská kritéria a mohly tak přijmou jednotnou měnu euro. V téže roce byl 

Evropský měnový institut nahrazen Evropskou centrální bankou a Evropským systémem 

centrálních bank. Jedenáct zemí přijalo euro k 1. 1. 1999, a tím byla oficiálně zahájena 

závěrečná třetí fáze. Neodmyslitelnou součástí této fáze bylo pevné zafixování směnných 

kurzů mezi národními měnami a eurem. Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem 

tehdejší členské státy plnily, či neplnily konvergenční kritéria. 

  

                                                 
8
 Aktuálně má problémy s odstraňováním nadměrného deficitu Maďarsko. Maďarsko bylo 11. 1. 2012 

napomenuto Evropskou komisí za nedodržování rozpočtových pravidel. Evropská komise pohrozila Maďarsku 

uvalením sankcí za nečinnost ve zlepšení situace nadměrného schodku. 
9
 Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a 

Španělsko. 
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Tabulka 2.3: Plnění maastrichtských kritérií členskými zeměmi Evropské unie 

  Inflace Sazby Deficit Dluh ERM Členství 

Limitní hodnota 2,7 7,8 -3 60 ano   

Belgie 1,4 5,7 -2,1 122,2 ano ano 

Dánsko 1,9 6,2 0,7 65,1 ano ne 

Finsko 1,3 5,9 -0,9 55,8 ano ano 

Francie 1,2 5,5 -3 58 ano ano 

Irsko 1,2 6,2 0,9 66,3 ano ano 

Itálie 1,8 6,7 -2,7 121,6 ano ano 

Lucembursko 1,4 5,6 1,7 6,7 ano ano 

Německo 1,4 5,6 -2,7 61,3 ano ano 

Nizozemsko 1,8 5,5 -1,4 72,1 ano ano 

Portugalsko 1,8 6,5 -2,5 62 ano ano 

Rakousko 1,1 5,6 -2,5 66,1 ano ano 

Řecko 5,2 9,8 -4 108,7 ne ne 

Španělsko 1,8 6,3 -2,6 68,8 ano ano 

Švédsko 1,9 6,5 -0,8 76,6 ne ne 

Velká Británie 1,8 7 -1,9 53,4 ne ne 

Zdroj: ZAVEDENIEURA [cit. 1. 5. 2012]. Dostupné z: 

http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_vznik_eurozony.html, vlastní 

zpracování 

Po třech letech existence eura v jeho nehmotné podobě, euro mince a bankovky byly uvedeny 

do oběhu 1. 1. 2002 pod vedením Evropské centrální banky. Velká Británie a Dánsko si 

vyjednaly trvalou výjimku (tzv. opt-out clause) a do třetí fáze vstoupit nemusí. Švédsko, 

ačkoliv by kritéria mohlo plnit, z politických důvodů euro doposud nepřijalo. Řecko od 

počátku nesplňovalo požadována kritéria, ale do třetí etapy vkročilo v roce 2001
10

 a eurozóna 

se rozšířila na 12 členů. Postupně se počet členů zvyšoval.
11

 V současné době jednotnou měnu 

používá sedmnáct států EU.  

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Řecko zfalšovalo účetní údaje o výši deficitu veřejného rozpočtu a do eurozóny se dostalo podvodem. 
11

 V roce 2007 přijalo euro Slovinsko, posléze v roce 2008 Kypr a Malta, dále Slovensko v roce 2009 a Estonsko 

je prozatím poslední zemí, která v roce 2011 zavedla euro. 
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Obr. 2. 2: Mapa eurozóny 

 

Zdroj: MYMONEYCALCULATOR [cit. 15. 5. 2012]. Dostupné z: 

http://www.mymoneycalculator.com.au/assets/euro-area-map.png 

 

2.2.5 Euroskupina 

 

Euro x rada je konzultativní orgán, který se rozhodla vytvořit Evropská rada v prosinci 1997. 

Dnes je Euro x rada
12

, známá pod pojmem Euroskupina. Členové tohoto orgánu debatovali 

nad společnou měnou a fungováním HMU. Pro vytvoření Euroskupiny bylo od počátku 

Německo a Francie, naopak proti byly státy
13

, které nehodlaly přijmout euro k 1. 1. 1999. 

Tyto státy se obávaly neúčasti na důležitých zasedáních Euroskupiny, kde se mohlo 

diskutovat také o fungování jednotného trhu.  

                                                 
12

 Nejprve se Euroskupina jmenovala Euro 11 Rada. Číslo 11 značilo původní počet členů, poté se název změnil 

na Euro x radu. Nyní se tato platforma označuje jako Euroskupina (Euro group). 
13

 Dánsko, Švédsko a Řecko 
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Lisabonská smlouva Euroskupinu upravila v čl. 137 Smlouvy o fungování EU.  Článek 137. 

Smlouvy o fungování EU uvádí: „Pravidla zasedání ministrů členských států, jejichž měnou 

je euro, jsou stanovena Protokolem o Euroskupině.“ 

2.2.6 Lisabonská smlouva 

 

Lisabonská smlouva vstoupila v platnost 1. prosince 2009 a prozatím učinila nejvýraznější 

posun v HMU. Jejím předchůdcem byla Smlouva o Ústavě pro Evropu, kterou odmítla 

Francie a Nizozemsko ratifikovat. Hlavní změny, které tato nejnovější smlouva přinesla, jsou 

následující. Články 5 a 136-138 Smlouvy o fungování EU více odlišily státy, které jsou členy 

eurozóny od států, které členy nejsou. Článek 136 Smlouvy o fungování EU od sebe tyto státy 

navzájem odděluje v oblasti posílení koordinace jejich rozpočtové kázně a dohledu nad ní a 

při hlasování o opatřeních. Článek 121 Smlouvy o fungování EU upřesňuje pravidla, které se 

týkají mnohostranného dohledu nad ekonomickým vývojem členských zemí EU. Evropský 

parlament dostal vyšší moc
14

 v rozhodování. Předtím rozhodovala pouze Rada a Parlament 

vyjadřoval pouze souhlas. Česká národní banka ve své analýze Lisabonské smlouvy uvádí, že 

tato smlouva posiluje evropský charakter HMU a také zvýrazňuje postavení ECB a zemí, 

které zavedly euro. Naopak nevyužila možnosti úprav u zastaralých formulací 

konvergenčních kritérií.  

  

                                                 
14

 Je legislativním postupem, což je bývalá metoda spolurozhodování. 
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3 Srovnání přístupu Česka a Slovenska ke společné měně 

 

Česká republika, Slovensko a dalších osm zemí se vstupem do EU v roce 2004 přijaly 

existující právní rámec EU, ve kterém se zavázaly ve čl. 4 Smlouvy o přistoupení k EU 

vstoupit do HMU a přijmout euro jako svou měnu. Jelikož státy střední a východní Evropy 

nedisponují klauzulí opt-out jako Velká Británie a Dánsko, musí někdy v budoucnu euro 

přijmout. Článek 4 Aktu o podmínkách přistoupení k EU tvoří součást Smlouvy o přistoupení 

k EU a uvádí, že nové členské země se stávají členy hospodářské a měnové unie jako země, 

pro které platí dočasná výjimka pro zavedení eura. Výjimka neurčuje pevné datum zavedení 

společné měny, a tudíž záleží pouze na jednotlivých státech, jakou zvolí strategii a kdy euro 

přijmou. V této kapitole se budu zabývat stručnou historií integrace České republiky a 

Slovenské republiky do EU. Také se zaměřím na procesy příprav zavedení eura v ČR i SR. 

Dále zjistím jakým způsobem plní ČR maastrichtská kritéria a jakým způsobem plnila SR tato 

kritéria před vstupem do eurozóny v roce 2008. Taktéž se budu zabývat politickým 

stanoviskem obou zemí ke společné měně. 

 

3.1 Kodaňská kritéria 

Jak bylo uvedeno výše státy, které se chtějí stát členy EU, musí projít nejprve procedurou 

přístupových vyjednávání a poté mohou nabýt statusu kandidátského státu. Kandidátské státy 

jsou povinny splnit tzv. Kodaňská kritéria, která podmiňují vstup do EU. Kodaňská kritéria 

ustanovila Evropská rada v roce 1993 na zasedání v Kodani. V následující tabulce jsou 

zobrazeny charakteristiky jednotlivých kritérií 

Tab. 3. 1: Kodaňská kritéria 

Kritérium politické 
stabilní instituce garantující demokracii, právní stát, ochrana 

lidských práv a respektování menšin 

Kritérium hospodářské 
fungující tržní hospodářství schopné odolat konkurenci a tržním 

silám v EU 

Kritérium zavádění acquis věrnost politickým, hospodářským a měnovým cílům Unie 

Zdroj: EUROPA [cit. 5. 5. 2012]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/ceskarepublika/information/glossary/term_182_cs.htm, vlastní zpracování 

Tato kritéria byla v prosinci 1995 schválena na zasedání Evropské rady v Madridu. Kritéria 

byla původně vytvořena pouze pro státy, které vstoupily do EU v roce 2004, avšak používají 

se dodnes. 
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3.2 Stručná historie integrace České republiky a Slovenské republiky do EU 

 

Česká republika a Slovensko jsou státy, které se oficiálně v 90. letech snažily připojit k ES. 

Pád komunismu v Československu vyvolal touhu opětovného návratu do západní Evropy, kde 

kdysi bylo součástí. Žádost o přijetí ČR odevzdal tehdejší premiér Václav Klaus v lednu 

1996. Slovenská republika odevzdala žádost o rok dříve v listopadu 1995. Ihned na to Rada 

EU žádost České republice schválila. Evropská komise v červenci 1997 zveřejnila poprvé 

potenciální členy ze zemí střední a východní Evropy. Tyto země byly označeny jako 

lucemburská skupina a patřily tam tyto státy - Česká republika, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, 

Estonsko a Kypr. 

V březnu 1998 začala přístupová jednání mezi ČR a tzv. helsinskou skupinou. Slovensko 

zahájilo přístupová jednání s EU v prosinci 1999 po summitu v Helsinkách. Nejdůležitější 

část přístupových jednání tvoří tzv. screening, ve kterém se srovnává evropské právo (aquis 

communautaire) s právem kandidátského státu. Přístupová jednání ČR i SR byla ukončena na 

zasedání Evropské rady v prosinci 2002. Evropská rada s Komisí určila datum přijetí deseti 

nových členu na 1. 4. 2004. 

Smlouva o přistoupení byla podepsána v dubnu 2003 v Aténách. V České republice proběhlo 

referendum o přistoupení do EU v červnu 2003, s výsledkem 77,33 % hlasovalo pro a 22,67 

% hlasovalo proti. Slovensko uskutečnilo referendum v květnu 2003 a 92,46% se vyslovilo 

pro vstup do EU, proti bylo7,54%.  

Česká republika a Slovenská republika se připojily k EU 1. 4. 2004. 

 

3.3 Předvstupní finanční pomoc z Evropské unie 

 

EU se snažila zemím střední a východní Evropy finančně pomoci při jejich ekonomické 

transformaci k západní Evropě pomocí programu Phare a předvstupních fondů ISPA a 

SAPARD. Investovala do této akce významné finanční prostředky.  

Program Phare byl původně založen jako fond a měl sloužit pouze pro Polsko a Maďarsko. 

Vznikl v roce 1989 a postupně se z něho začalo investovat do všech zemí střední a východní 

Evropy. Peněžní prostředky z programu Phare také využívaly státy Bulharsko a Rumunsko. 
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V roce 1997 fond Phare prošel reformou. Projekty Národních programů Phare uskutečněné 

v letech 1998-2006 napomohly České republice splnit podmínky nutné pro vstup do EU. 

Česká republika z Národních programů Phare vyčerpala 90 % a nezávislí hodnotitelé 

evropské komise označili čerpání ČR kladně. 

Státy před vstupem do EU řešily otázku, kdy konkrétně zavést euro. Nejprve situace 

naznačovala, že státy přistoupí na strategii „velkého třesku“
15

, ale později se státy 

přeorientovaly k pomalejšímu přechodu k eurozóně.   

 

3.2 Příprava zavedení společné měny v České republice 

 

ČR se připravovala na přijetí eura již před vstupem do EU. V roce 2002 uveřejnila ČNB 

dokument Česká republika a euro – návrh strategie přistoupení, ve kterém analyzuje základní 

východiska procesu integrace do evropských měnových struktur a věnuje se pozitivními 

stránkami a možnými riziky přistoupení k eurozóně. ČNB v tomto dokumentu doporučila 

vstup ČR do eurozóny, jakmile budou vytvořeny ekonomické podmínky a také doporučila 

urychlit strukturální reformy a realizaci fiskální konsolidace.  

V roce 2003 vláda ČR spolu s ČNB vypracovaly společný dokument Strategie přistoupení ČR 

k eurozóně. V tomto dokumentu se uvádí jako termín přijetí eura horizont let 2009-2010, 

pokud budou splněna maastrichtská kritéria včetně úspěšné konsolidace veřejných financí a 

dojde k ekonomické sladěnosti se zeměmi EU. 

Rok 2006 znamenal pro ČR v problematice přijetí eura posun vpřed. Jelikož proces zavedení 

eura je velmi náročným projektem, byla vytvořena institucionální struktura pro zavedení eura 

v České republice.  

Vláda se na podzim roku 2005 rozhodla vytvořit Národní koordinační skupinu pro zavedení 

eura (dále jen „NKS“), která koordinuje veškeré úkoly spojené se zavedením eura v ČR. 

V čele této skupiny stojí národní koordinátor. Od března 2007 zastává tuto funkci prof. Ing. 

Oldřich Dědek, CSc., který kontroluje činnost pracovních skupin a aktivně komunikuje s 

obyvatelstvem o euru. NKS ustanovila tzv. pracovní skupiny, které připravují podklady pro 

rozhodování NKS a případně vlády.  

                                                 
15

 Zavedení eura v bezhotovostním i hotovostním styku k jednomu datu. 

http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/cr_euro_instituc_zajisteni.html
http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/cr_euro_instituc_zajisteni.html
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Pracovní skupiny také řeší konkrétní úkoly spojené se zaváděním eura.  V současnosti podle 

servu „zavedenieura.cz“ existuje šest pracovních skupin.  

 Pracovní skupina pro legislativu 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti, 

 Pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu 

Gestor: Ministerstvo financí, 

 Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele 

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

 Pracovní skupina pro finanční sektor 

Gestor: Česká národní banka, 

 Pracovní skupina pro informatiku a statistiku 

Gestor: Ministerstvo vnitra, 

 Pracovní skupina pro komunikaci 

Gestor: Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou. 

 

Na ministerstvu financí byl vytvořen Organizační výbor Národní koordinační skupiny, který 

sleduje aktivity pracovních skupin a také se podílí na aktivitách spojených se zaváděním eura 

v ČR. Na následujícím obrázku je ukázaná struktura institucionálního zajištění zavedení eura 

v České republice. 
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Obr. 3. 1: Struktura institucionálního zajištění zavedení eura v České republice 

 

Zdroj: ZAVEDENIEURA [cit. 5. 5. 2012]. Dostupné z: 

http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/cr_euro_instituc_zajisteni.html, vlastní 

zpracování 

Národní koordinační skupina vytvořila v roce 2006 dokument s názvem Volba scénáře 

zavedení eura v České republice. Dokument obsahuje tři možné scénáře. Nejprve scénář s 

využitím přechodného období (tzv. madridský scénář), dále jednorázový scénář přechodu na 

euro, tzv. velký třesk (Big Bang) a období postupného zrušení (Phasing-Out). Pracovní 

skupiny doporučily pro ČR druhý scénář jednorázového přechodu na euro a vláda tuto metodu 

schválila. Následující obrázek graficky popisuje jednorázový přechod na euro.  
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Obr. 3. 2: Scénář jednorázového zavedení eura 

 

Zdroj: FINANCE [cit. 5. 5. 2012]. Dostupné z: http://www.finance.cz/zpravy/finance/88448-

cesko-se-pripravuje-na-zavedeni-eura/ 

 

Strategie „velkého třesku“ znamená zavedení eura v bezhotovostním i hotovostním styku ke 

stejnému okamžiku.  

Strategie přistoupení ČR k eurozóně se v roce 2007 aktualizovala.  Aktualizovaná strategie 

přistoupení České republiky k eurozóně je společný dokument vlády ČR a ČNB. Ve strategii 

není specifikovaný termín zavedení eura v ČR. 

Vláda ČR na jaře 2007 schválila Národní plán zavedení eura v ČR. Ten se zabývá 

technickými aspekty zavedení eura v České republice. Obsahuje konkrétní kroky na 

bezproblémový a efektivní přechod na euro. Národní plán zavedení eura v ČR obsahuje tři 

části. První část je obecná a věnuje se základním informacím o zavedení eura v ČR, jako je 

harmonogram zavedení eura nebo proces přípravy na zavedení eura. Druhá, neboli zvláštní 

část se zabývá konkretizací úkolů v jednotlivých segmentech a poslední část je slovník 

základních pojmů souvisejících s problematikou zavádění eura.  

Národní plán obsahuje harmonogram zavedení eura, který se skládá ze čtyř fází. 

Harmonogram předpokládá využití scénáře tzv. velkého třesku, který schválila vláda ČR. 

http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/dokumenty_189.html
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Důležité si je uvědomit, že harmonogram je závislý na splnění maastrichtských kritérií a 

dvouleté účasti v mechanismu ERM II.  

Následující tabulka popisuje 4 etapy harmonogramu zavedení eura v ČR.  

Tab. 3. 2: Harmonogram zavedení eura v ČR 

1. etapa – do vstupu do ERM II 

Probíhající první přípravy změn spojených se zavedením eura a země absolvuje 

přístupovou proceduru do systému směnných kurzů ERM II s orgány EU. 

   

2. etapa – od vstupu do ERM II po rozhodnutí o přijetí ČR do eurozóny 

Probíhá komunikační kampaň, příprava a přijímání legislativních změn, úpravy 

informačních systémů a podobně. Všechny další kroky jsou podmíněny úspěšným 

pobytem v ERM II a splněním maastrichtských kritérií. Na závěr této etapy dojde k 

následujícím krokům: 

k vydání konvergenčních zpráv Evropské komise a Evropské centrální banky (ECB) 

hodnotících stupeň udržitelné konvergence, 

k pozitivnímu hodnocení připravenosti České republiky na vstup do eurozóny 

orgány EU, 

k vydání doporučení Evropské komise Radě EU na zrušení výjimky pro zavedení 

eura v ČR, 

k rozhodnutí Rady EU o zrušení výjimky procedurou dle čl. 122odst. 2 smlouvy o 

založení Evropského společenství, 

k určení přepočítacího koeficientu stanovujícího fixní kurz CZK/EUR Radou EU 

přibližně půl roku před vstupem do eurozóny. 

    

3. etapa – mezi rozhodnutím Rady EU o zrušení výjimky pro zavedení eura (a 

stanovením přepočítacího koeficientu) do dne vstupu do eurozóny 

Přináší nutnost završení technické přípravy země na vstup do eurozóny: 

zabezpečit potřebné množství eurových bankovek a ražbu mincí pro hotovostní 

oběh, 

předzásobit ČNB a komerční banky eurovým oběživem (tzv. frontloading), 

zásobit maloobchod eurovým oběživem v rámci sekundárního předzásobení (tzv. 

subfrontloading), 

aplikovat pravidla o povinném duálním označování cen, 

zajistit přípravu konverze bankomatů a automatů a jiných zařízení fungujících na 

mince nebo bankovky, 

prohloubit komunikaci s důrazem na ochranu spotřebitele. 

    

4. etapa – po vstupu do eurozóny 

aplikovat pravidla o duální cirkulaci a zajistit stahování národní měny, 

z oběhu a její výměnu za euro 
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po uplynutí období duální cirkulace koruny a eura pokračovat ve 

výměně národního oběživa za euro v centrální bance a v komerčních 

bankách 

zajistit dodržování pravidel pro povinné období duálního označování 

cen, 

sledovat vývoj cenové hladiny a aplikovat pravidla proti zneužívání 

zavedení eura k navyšování cen, 

pokračovat v komunikaci a vysvětlování změn plynoucích ze zavedení eura. 

Zdroj: Národní plán zavedení eura v ČR, 2007, str. 13, vlastní zpracování 

 

Nařízením Rady 1466/97 stanovilo povinnost zemím mimo eurozónu předkládat tzv. 

konvergenční program. První konvergenční program vydala ČR se vstupem do EU v květnu 

2004. Doposud vydala ČR osm konvergenčních programů. Poslední konvergenční program 

byl vydán v dubnu 2011 a je zpracován dle tzv. „evropského semestru“, schváleného radou 

17. 7. 2010. 

Každoročně ČNB a ministerstvo financí vypracovávají Vyhodnocení plnění maastrichtských 

konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (dále jen 

„Vyhodnocení“). Dokument se předkládá vládě ČR na schválení. Do této chvíle bylo 

předloženo osm vyhodnocení. Dokument analyzuje, jak je ČR připravena vstoupit do 

kurzového mechanismu ERM II a posléze do eurozóny. Při vyhodnocení vychází 

z předpokladu, jak se České republice daří plnit čtyři maastrichtská kritéria. Poslední 

vyhodnocení bylo schváleno vládou v prosinci 2011.  

 

3.2.1 Plnění konvergenčních kritérií Českou republikou 

Podmínka pro členské země Evropské unie, které jednou vstoupí do eurozóny, je dosažení 

vysokého stupně konvergence. Státy tímto prokazují svou připravenost stát se novým členem 

eurozóny. Konvergence se měří čtyřmi kritérii: udržitelnost cenové stability (vychází z vývoje 

inflace), dlouhodobá udržitelnost veřejných financí (hodnotí se prostřednictvím vývoje 

veřejného deficitu a veřejného dluhu), udržitelnost stability měnového kurzu a stálost 

konvergence (odráží se v dlouhodobých úrovních úrokové míry).   

Podle posledního Vyhodnocení z prosince 2011 je Česká republika povinna podnikat 

konkrétní kroky, aby byla co nejdříve schopna splnit konvergenční kritéria a mohla tak 

vstoupit do eurozóny. V současné době neplnění konvergenčních kritérií nemá žádný 
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důsledek pro ČR, pouze s výjimkou neplnění kritéria udržitelnosti veřejných financí. Pokud 

daný stát toto kritérium neplní, je podroben tzv. Proceduře při nadměrném schodku.  Česká 

republika prochází touto procedurou od roku 2009. Rada ECOFIN doporučila České republice 

snížit důvěryhodným a udržitelným způsobem vládní schodek pod 3% HDP do roku 2013.  

 

Kritérium cenové stability 

Kritérium cenové stability od zemí vyžaduje dosažení dlouhodobě udržitelné cenové stability.  

Cenová stabilita vychází z inflace, která je měřena pomocí harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen (HICP). 

Tab. 3. 3: Harmonizovaný index spotřebitelských cen 

 
2008 2009 2010 8/2011 2011 2012 2013 2014 

Hodnota 

kriteria 
4,1 1,5 2,4 2,8 3,1 2,6 2,9 2,9 

Česká 

republika 
6,3 0,6 1,2 1,9 2,2 3,4 1,6 2,1 

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické 

sladěnosti ČR s eurozónou, 2011, str. 8,  vlastní zpracování 

Z následující tabulky vyplývá, že ČR toto kritérium plní dlouhodobě a podle Brůžka a spol. 

(2007) se řadí k nízkoinflačním ekonomikám, díky zdárné politice ČNB. Pouze v roce 2008,  

Nicméně především kvůli dopadu zvýšení snížené sazby DPH ČR pravděpodobně toto 

kritérium v roce 2012 plnit nebude.  

Údaje obsažené v letech 2013 a 2014 jsou prognózy. V roce 2013 se očekává snížení na 

hodnotu 1,6 a v roce 2014 opětovné zvýšení na 2,1. 

 

Kritérium udržitelnosti veřejných financí 

Kritérium udržitelnosti veřejných financí požaduje dodržování nízkého vládního deficitu a 

nízkého veřejného dluhu.  
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Tab. 3. 4: Saldo sektoru vládních institucí 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hodnota kriteria -3 -3 -3 -3 -3 -3 -3 

Česká republika -2,2 -5,8 -4,8 -3,7 -3,5 -2,9 -1,9 

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické 

sladěnosti ČR s eurozónou, 2011, str. 9,  vlastní zpracování 

Z následující tabulky vyplývá, že deficit veřejných rozpočtů za rok 2011 byl ve výši 3,7 % 

HDP, což je nad stanovenou hranicí 3% HDP. ČR toto kritérium v současnosti neplní. 

Nicméně současné plány fiskální politiky by měly vést od roku 2013 ke snížení deficitu 

sektoru vlády pod úrovní maastrichtského kritéria. V roce 2012 by se veřejné rozpočty měly 

snížit na hodnotu 3,5 % HDP. Předpokládá se další snížení v roce 2013 na 2,9 % HDP a 1,9 % 

HDP v roce 2014. 

Tab. 3. 5: Dluh sektoru vládních institucí 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hodnota kriteria 60 60 60 60 60 60 60 

Česká republika 28,7 34,3 37,6 40,5 42,4 42,8 42 

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické 

sladěnosti ČR s eurozónou, 2011, str. 10,   vlastní zpracování 

Z tabulky lze vyčíst, že ČR  neměla s veřejným dluhem doposud problém. V roce 2013 se 

předpokládá největší úroveň dluhu 42,8 % HDP kvůli nastavení fiskální politiky. V dalších 

letech by se dluh měl zase pomalu snižovat. 

 

 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

Toto kritérium má požadavek cenové stability a také důvěryhodnosti veřejného sektoru. ČR 

toto kritérium vždy plnila a také plní dodneška s přehledem. Ovšem významnou podmínkou 

zůstává zachování důvěry finančních trhů a investorů, která souvisí s provedením konsolidace 

veřejných financí. 
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Tab. 3. 6: Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely 

 
2008 2009 2010 8/2011 2011 2012 2013 2014 

Hodnota 

kriteria 
6,2 5,9 6 7,3 5,3 5,6 5,2 5,1 

Česká republika 4,6 4,8 4,2 3,8 3,7 3,7 3,9 4,2 

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické 

sladěnosti ČR s eurozónou, 2011, str. 13,  vlastní zpracování 

Kritérium stability měnového kurzu 

Kritérium stability měnového kurzu lze hodnotit pouze tehdy, pokud je členská měna 

zapojena do systému ERM II. ČR členem tohoto systému není, a tudíž nemá stanovou 

centrální paritu k euru. Přes paritu by byla sledována fluktuace měnového kurzu, a tím by 

bylo možné toto kritérium hodnotit.  

Podle Vyhodnocení analýz ekonomické sladěnosti Česká republika přestala kvůli probíhající 

světové hospodářské krizi dohánět z ekonomického hlediska země eurozóny. Na druhou 

stranu dochází ke zvýšené sladěnosti se státy eurozóny v průběhu hospodářského cyklu. Kvůli 

probíhající světové hospodářské krizi státy EU zaznamenaly nejprve zhoršený stav veřejných 

financí, a poté hospodářské oživení a konsolidaci veřejných rozpočtů. 

V závěru Vyhodnocení je uvedeno, že vláda ČR doporučuje prozatím nestanovovat konečné 

datum vstupu do eurozóny a také neusilovat v průběhu roku 2012 o vstup do ERM II. 

 

3.3 Příprava zavedení společné měny v Slovenské republice 

 

Přípravy na zavedení eura začaly stejně jako v ČR  ještě dříve, než Slovensko vstoupilo do 

EU. Vláda SR schválila Strategii přijetí eura v SR v červnu 2003, kterou vypracovala 

Národná banka Slovenska (dále jen NBS) a ministerstvo financí SR. Závěry této strategie 

uvádí, že se Slovenská republika (dále jen „SR“) se svými reálnými a nominálními 

charakteristikami přibližuje ekonomikách svých budoucích evropských kolegů a se vstupem 

do EU se tento proces ještě urychlí. Přijetí eura bude završením integračního procesu. Vláda 

společně s NBS uvedla, že SR by vstup do eurozóny odkládat neměla, jelikož výhody 

převažují nad nevýhodami. Tudíž je výhodné přijmout euro co nejdříve po splnění 
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maastrichtských kritérií. Strategie na druhou stranu uvádí, že předpokladem pro zavedení eura 

a měnové politiky jsou zapotřebí systémové změny v ekonomice SR, které zvýší její 

flexibilitu a schopnost pružně reagovat na případné asymetrické šoky. Významnou úlohu 

měly hrát reformy trhu práce a konsolidace veřejných financí. 

V roce vstupu SR prošla důležitým posunem vpřed v integraci do měnové unie. NBS se stala 

členem ESCB a tím splnila podmínku pro vstup do mechanismu ERM II a v září 2004 

schválila vláda konkretizaci strategie přijetí eura v SR. Konkretizace strategie určila datum 

přijetí eura k 1. 1. 2009. Zároveň upřesnila, že Slovensko splní maastrichtská kritéria v roce 

2007.  

Vláda schválila v roce 2005 Národní plán zavedení eura v SR, který byl aktualizován v roce 

2007. Národní plán je dokument, který obsahuje konkrétní kroky na bezproblémový a 

efektivní přechod na euro. Národní plán zavedení eura v SR sestává nejprve ze všeobecného 

rámce, který obsahuje institucionální zabezpečení zavedení eura v SR, základní zásady, 

harmonogram zavedení eura a shrnutí úloh v jednotlivých sektorech. Druhá část národního 

rámce definuje úlohy jednotlivých hospodářských sektorů a poslední část obsahuje přílohy.  

V aktualizovaném Národním plánu z roku 2008 je zpracován harmonogram přijetí eura. 

Harmonogram je rozdělen do následujících čtyř etap:  

Tab. 3. 7: Harmonogram přijetí eura  

1. etapa – po vstup do ERM II 

Do 25. 11. 2005 

Absolvování přístupových procedur do ERM II 

s orgány EU 

    

2. etapa – členství v ERM II do rozhodnutí o přijetí SR do eurozóny 

28. 11. 2005 Vstup do ERM II 

květen 2008 Zprávy o konvergenci Evropské komise a ECB 

květen - červen 2008 Hodnotící procedura v evropských institucích 

červen 2008 Rozhodnutí Rady EU o zrušení výjimky 

červen 2008 

Stanovení konverzního kurzu SKK/EUR 

Radou EU 

    

3. etapa – mezi rozhodnutím o přijetí SR do eurozóny a samotným vstupem 

červenec - prosinec 2008 

Zabezpečení potřebného množství eurových 

bankovek a ražba mincí pro hotovostní oběh 

září - prosinec 2008 

Předzásobení NBS a komerčních bank 

eurovým oběživem 

prosinec 2008 Předzásobení maloobchodního sektoru 
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eurovým oběživem 

červenec 2008 - prosinec 2009 Povinné duální zobrazování cen 

do konce prosince 2008 

Konverze bankomatů, automatů a jiných 

zařízení fungujících na mince a bankovky 

    

4. etapa – po vstupu do eurozóny 

1. ledna 2009 Vstup do eurozóny 

do 16. ledna 2009 

Duální oběh: výměna korunové hotovosti za 

euro a stahování slovenské koruny z oběhu 

do června 2010 

Pokračování výměny starého korunového 

oběživa za eurové bankovky a mince v 

bankách a NBS 

do června 2010 Doporučeno duální zobrazování cen 

Zdroj: Národný plán zavedenia eura v Slovenskej republike, 2008, str. 11, vlastní zpracování  

Jedno z maastrichtských kritérií je kritérium stability měnového kurzu, které požaduje 

minimálně dvouleté členství v mechanismu ERM II. bez porušení ± 15,0 % fluktuačního 

pásma a devalvaci centrální parity. Slovenská koruna vstoupila do ERM II 28. 11. 2005. 

Centrální parita koruny vůči euru byla stanovena na úrovni tržního kurzu 38,4550 EUR/SKK 

a využívala fluktuační pásmo ±15 procent okolo centrální parity. 

Začátkem roku 2006 vláda jmenovala Ivana Štefanca jako zmocněnce vlády SR pro zavedení 

eura. V roce 2007 se této funkce ujal Igor Barát.  

V březnu 2007 centrální parita slovenské koruny v ERM II revalvovala po dohodě s ministry 

financí zemí eurozóny, prezidentem ECB a ministry financí a guvernéry centrálních bank 

Kypru, Dánska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Malty a Slovenska. Nová centrální parita koruny 

vůči euru byla stanovena na úroveň 1 euro = 35,4424 Sk. 

Ministři financí členských státu EU na zasedání Rady ministrů financí a hospodářství 

Evropské unie (dále jen ECOFIN) v Lucemburku potvrdili vstup Slovenska do eurozóny k 1. 

1. 2009. V červenci 2008 ECOFIN stanovila definitivní přepočítávací koeficient mezi 

slovenskou korunou a eurem na úroveň 1 euro = 30,1260 Sk.  

 

3.3.1 Plnění konvergenčních kritérií Slovenskou republikou 

Podle analýzy konvergence slovenské ekonomiky, kterou zpracovala Národní banka 

Slovenska, SR splnila v období oficiálního hodnocení maastrichtská kritéria se značnou 
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rezervou. Následující tabulka ukazuje, jakým způsobem plnilo Slovensko konvergenční 

kritéria k březnu 2008. 

Tab. 3. 8: Plnění maastrichtských kritérií 

Kritérium Referenční hodnota Březen 2008 

Veřejný deficit (% z HDP) 3 2,2 

Veřejný dluh (% z HDP) 60 29,4 

Míra inflace (%) 3,2 2,2 

Stabilita dlouhodobých úrokových sazeb (%) 6,5 4,5 

Stabilita měnového kurzu 

Dva roky před hodnocením 

musí být národní měna 

zapojená do mechanismu 

ERM II. 

Členství v ERM II. 

od listopadu 2005 

Zdroj: EUROMENA [cit. 29. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.euromena.sk/euro-a-

slovensko-/10216s, vlastní zpracování 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že Slovensko k březnu 2008 splnilo všechna kritéria a 

mohlo se tak stát k 1. 1. 2009 šestnáctým členem eurozóny. 

Slovensko se dlouhodobě potýká s problémem plnit kritérium inflace. Toto kritérium se 

považuje pro Slovensko za nejrizikovější kritérium.
16

 Slovensko také problematicky plní 

kritérium týkající se deficitu veřejných financí. 

 

3.4 Politické stanovisko ČR a SR ke společné měně 

 

Otázka přijetí eura je obecně závislá především na politické vůli a plnění konvergenčních 

kritérií. Slovenská republika, jak je uvedeno výše v textu, přijala euro 1. 1. 2009. Česká 

republika i přesto, že v téže době euro mohla s největší pravděpodobností také přijmout
17

, 

doposud euro jako svou měnu nepřijala.  

Slovenská politická elita je dlouhodobě orientovaná proevropsky a je pro zachování eura. 

Současny slovenský premiér Robert Fico se několikrát vyjádřil, že Slovenská republika si 

přeje zachování eura a eurozóny.  

                                                 
16

 Například v roce 2003 dosáhla inflace vysoké hodnoty 8,5 %. 
17

 ČR neplnila v roce 2008 kritérium cenové stability, ale očekávalo se opětovné plnění tohoto kritéria v roce 

2009. 
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Strany Sloboda a solidarita a SDKÚ-DS jsou pro euro, avšak vyžadují mnohem přísnější 

pravidla pro fiskální podmínky jiných členských zemí.  

Současný prezident ČR Václav Klaus je otevřeným zastáncem myšlenky, že euro je politický 

projekt, který nemůže v odlišných evropských ekonomikách nikdy fungovat. V nedávném 

rozhovoru pro francouzskou zpravodajskou televizi France 24 prohlásil, že projekt euro je 

katastrofa a v ČR neprobíhá v současné době žádná debata o vstupu do eurozóny.  

Současný český premiér Petr Nečas byl v roce 2011 nakloněn myšlence uspořádat referendum 

o euru, ve kterém by se obyvatelé ČR vyjádřili k přijetí či nepřijetí eura. Proti této myšlence 

se kriticky vyjádřil Karel Schwarzenberg z politické strany TOP 09: „Zůstávám zásadním 

odpůrcem referenda v této věci. Co jsme slíbili v přístupové smlouvě, nemáme to v referendu 

zpochybňovat. Ztrácíme pak pověst seriózního partnera.“ 

V březnu 2012 Petr Nečas v rozhovoru pro noviny Deník řekl: „Prezident se obrátil na vládu s 

výzvou, aby dojednala výjimku z přistoupení k euru před rokem, já tento názor nesdílím, v 

tomto s panem prezidentem nesouhlasím, nevidím jeden jediný důvod, proč by to vláda ČR 

měla dělat. Já nevidím jeden jediný důvod, proč vysílat naprosto zbytečný a falešný politický 

signál a především platit zbytečné politické náklady, protože případné vystoupení z eura musí 

schválit dalších 26 členských zemí. Poškodil by Česko a eurozónu."  

Česká strana sociálně demokratická je dlouhodobých zastáncem společné měny v ČR. Strana 

ČSSD si v roce 2007 přála přijetí eura co nejdříve. Bývalý předseda ČSSD Jiří Paroubek byl 

v roce 2010 pro přijetí eura v letech 2014 - 2015. ČSSD také kritizovala společně s TOP 09 

Nečasovou myšlenku na uskutečnění referenda o euru v roce 2011. 

Česká republika nemá v této době stanovené pevné datum přijetí eura. V závěru Vyhodnocení 

je uvedeno, že vláda ČR doporučuje prozatím nestanovovat konečné datum vstupu do 

eurozóny a také neusilovat v průběhu roku 2012 o vstup do ERM II. 
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4 Předpokládané dopady zavedení eura na českou ekonomiku 

 

Nahrazení národní měny společnou měnou a vstup do jednotné měnové oblasti sebou nese 

jednak přínosy, ale i nutné náklady. Důležité je, aby přínosy převážily nad náklady. Přínosy a 

náklady lze rozdělit do několika kategorií. Nejdůležitější kategorií jsou dopady na ekonomiku 

trvalého charakteru. Nejméně podstatné jsou logicky jednorázové dopady, jelikož s těmi se 

dokáže ekonomika vyrovnat bez větších obtíží. Následující tabulka charakterizuje jednotlivé 

druhy dopadů na ekonomiku při zavádění společné měny.  

Tab. 4. 1: Kategorizace přínosů a nákladů zavedení společné měny 

Přímé dopady 

Jsou bezprostředně vyvolány zavedením eura, 

bez zavedení společné měny by nenastaly. 

Projevují se většinou okamžitě při zavedení 

společné měny, příp. krátce před termínem 

zavedení. 

Nepřímé dopady 

Působí v ekonomice zprostředkovaně pomocí 

přímých dopadů, přičemž zavedení společné 

měny je jen jedním z faktorů působících na 

výslednou hodnotu sledované veličiny. 

Projevují se většinou až ve střednědobém čí 

dlouhodobém horizontu po zavedení společné 

měny. 

Jednorázové dopady 

Projevují se jen jednou, nejedná se tedy o 

opakující se jev spojený se zavedením 

společné měny. 

Trvalé dopady 

Lze naopak v ekonomice sledovat 

dlouhodobě, v čase se však může význam 

trvalých dopadů zvyšovat či snižovat podle 

toho, jak je ekonomika schopná fungovat v 

prostředí společné měnové politiky. 

Okamžité dopady 

Projevují se buď v době příprav na zavedení 

společné měny, nebo v horizontu jednoho 

roku po jejím zavedení. 

Střednědobý horizont 
Pro hodnocení dopadů zavedení společné 

měny v období do pěti let po jejím zavedení. 

Dlouhodobý horizont 
Období počínající šestým rokem po zavedení 

společné měny. 

Zdroj: Lacina, Rozmahel a kol., 2010, str. 39, vlastní zpracování 
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V tabulce chybí nejdůležitější přínos, a sice dopad zavedení eura na hospodářský růst. Jelikož 

tento přínos je výsledkem všech výše uvedených dopadů, nelze dopředu uvést, zda bude 

nakonec pozitivní či negativní. 

 

4.1 Výhody společné měny 

 

Přímé přínosy jsou takové pozitivní dopady na ekonomiku přijímající společnou měnu, které 

jsou bezprostředně vyvolány jejím zavedením (Lacina, Rozmahel a kol., 2010, s. 39). Česká 

republika musí dokazovat vysoký stupeň konvergence a provázanosti s členskými státy 

eurozóny, aby mohla plně využít výhod spojených se zaváděním společné měny.  

Jako nejdůležitější přínosy na ekonomiku daného státu jsou nejvíce uváděny tyto přínosy: 

 snížení transakčních nákladů,  

 omezení kurzového rizika,  

 snížení nákladů na obstarání kapitálu, 

 vyšší transparentnost cen. 

 

Snížení transakčních nákladů lze rozdělit na finanční a administrativní náklady. Finanční 

náklady jsou spojené s realizací směnných operací. Administrativní náklady jsou peněžní 

prostředky používané na zabezpečení devizových operací. Snížení transakčních nákladů bude 

pro ČR znamenat okamžitý a trvalý přínos. 

Omezení kurzového rizika vůči euru bude trvalý a okamžitý přínos pro českou ekonomiku. 

Nestálost měnových kurzů má vliv na všechny subjekty, které jsou součástí finančních 

transakcí se zeměmi eurozóny. Tento trvalý přínos je velmi důležitý pro investory, podniky, 

ale také občany, kteří směňují koruny za eura při cestě do států eurozóny.  
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Nižší náklady na obstarání kapitálu jsou dalším přínosem zavedení společné měny. Hlavním 

ukazatelem tohoto přínosu jsou úrokové sazby. ECB si může díky nízké inflaci dovolit 

udržovat nízké úrokové sazby. Dá se předpokládat po vstupu ČR do eurozóny přijetí nižších 

úrokových sazeb, které zjednoduší přístup ke kapitálu. Snížení nákladů na obstarání kapitálu 

by pro ČR znamenal trvalý přínos, ale pravděpodobně až ve střednědobém horizontu po 

zintenzivnění konkurence na českém trhu. 

Vyšší transparentnost cen vede k vyrovnávání cen srovnatelného zboží a služeb v EU pomocí 

cenové arbitráže. Současné zkušenosti zemí, které již euro přijaly, nezaznamenaly výraznější 

vyrovnávání cen, či jejich snížení. Pro ČR bude tento přínos trvalý, i když zpočátku patrně 

pouze mírným přínosem.   

 

4.2 Nevýhody společné měny 

 

Přímé náklady jsou takové negativní dopady na ekonomiku přijímající společnou měnu, které 

jsou bezprostředně vyvolány jejím zavedením (Lacina, Rozmahel a kol., 2010, s. 45). 

Jako nejdůležitější náklady na ekonomiku daného státu jsou uváděny nejvíce tyto náklady: 

 ztráta autonomní měnové politiky a ztráta možnosti řízení měnového kurzu, 

 bezprostřední růst cenové hladiny, 

 administrativní a technické náklady přechodu na euro, 

 specifické náklady bankovního sektoru. 

S přijetím eura ztrácí ČR autonomní měnovou politiku a možnost řízení měnového kurzu. 

Česká koruna s přijetím eura přestane existovat. ČNB se stane součástí ESCB  a přestane 

provádět kurzovou a měnovou politiku.  

Mezi občany se rozšířila obava z jednorázového nárůstu cen v době zavádění eura. Avšak tato 

mylná představa se nezakládá na pravdivých faktech. Pokud země dodrží pravidla pro 

zaokrouhlování cen
18

, neměla by tento jev zaznamenat. Nicméně mohlo by dojít 

k zaokrouhlování psychologických cen, které končí hodnotou 0,5 či 0,9. Také se mohou 

zvýšit některé ceny obsažené ve vytisknutých  materiálech obchodníků. Jelikož státy 

                                                 
18

 Zaokrouhlování cen na nejbližší eurocent po přepočtení podle přepočítávacího koeficientu se šesti platnými 

číslicemi. 
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eurozóny mají zkušenost, že podnikatelé netiskli tyto materiály rok i dva před zavedením 

eura, aby ušetřili náklady.  

Administrativní a technické náklady přechodu na euro se týkají podnikatelů, institucí 

veřejného sektoru a finančních institucí. Při přechodu na euro budou tyto subjekty nuceny 

přizpůsobit své finanční programy, aby byly použitelné pro dočasnou práci se dvěma měnami 

současně a následně pouze s eurem. Bude nutné vyškolit pracovníky, kteří budou programy 

používat.  Podnikatelé také vynaloží náklady na tisk nových propagačních materiálů s cenami 

v eurech. Vláda na informační kampaň o zavedení eura vynaloží také náklady. 

Administrativní a technické náklady budou pro ČR znamenat okamžité jednorázové náklady. 

ČNB bude nést náklady spojené s přípravou, výrobou a distribucí euro bankovek a mincí. 

Dále vynaloží náklady spojené se stažením českých mincí a bankovek z oběhu a jejich 

následnou likvidací. Komerční banky vynaloží nutné náklady například na přizpůsobení svých 

bankomatů a softwaru. Tyto náklady jsou jednorázové a projeví se okamžitě. Ovšem banky 

mohou zaznamenat i náklady trvalého charakteru v podobě omezení příjmů z devizových 

transakcí.  

Z výše uvedeného lze soudit, že přínosy mají charakter trvalý, kdežto náklady mají charakter 

jednorázový či krátkodobý. Výjimkou je ztráta autonomní měnové politiky, u které lze ovšem 

očekávat zmenšující se význam s budoucím slaďováním české ekonomiky s členskými státy 

eurozóny.  

 

4.3 Dopad zavedení společné měny na inflaci 

 

Vstup země do eurozóny je obecně spojen s obavou hrozící inflace. Nejprve je nutné vymezit, 

o jaký druh inflace se jedná. Může se jednat o inflaci vysokou, nerovnoměrnou a 

neanticipovanou. Nerovnoměrná inflace způsobuje, že některé ceny výrobků rostou rychleji 

než jiných.  Neanticipovaná inflace bývá také označována jako neočekávaná inflace. Tato 

inflace je charakteristická tím, že přerozděluje bohatství od věřitelů k dlužníkům.  

V mnoha publikacích bývá uváděn asymetrický šok jako největší hrozba inflace při zavádění 

eura, který vychází z teorie OCA. Příkladem asymetrického šoku může být neočekávaný růst 

agregátní poptávky. Po vstupu do eurozóny ztrácí ČNB svou měnovou politiku. Národní 
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centrální banky členských zemí v eurozóně nemohou zareagovat samy na hrozbu inflace, 

jelikož tato funkce spadá do kompetencí ECB. Nástroje Evropské centrální banky působí 

v eurozóně jako celku, nikoli v jednotlivých regionech nebo státech. V případě ČR bude 

muset být řešena hrozba inflace alternativními způsoby. 

 

4.3.1 Faktory vývoje inflace v ČR související se vstupem do eurozóny 

 

Lacina, Rozmahel a kol. (2010) se zabývají faktory, které ovlivňují vývoj inflace související 

s přijetím eura. Je nutné podotknout, že nejde pořádně odlišit a odhadnout dopad inflace 

spojenou pouze s přechodem na euro, jelikož určité faktory jsou činné už nyní.  

První faktor se týká maastrichtských kritérií, paktu stability a růstu a daňové harmonizace. Jak 

již bylo uvedeno výše, ČR musí pro vstup do eurozóny splnit konvergenční kritéria. Jedním 

z těchto kritérií je kritérium cenové stability. Podle tohoto kritéria musí stát dlouhodobě 

udržovat cenovou stabilitu. Hodnota cenové stability se získává jako dvanáctiměsíční průměr 

inflace třech nejlepších zemí EU, které ve sledovaném období dosáhly nejnižší míry inflace, 

zvýšeným o 1,5 procentního bodu. Česká republika je povinná jakož to člen EU plnit 

maastrichtská kritéria a proto začlenila kritérium cenové stability jako cíl hospodářské 

politiky. Česká republika je také povinna dodržovat Pakt stability a růstu, který určuje 

pravidla pro rozpočtové chování členských zemí EU. Česká republika provádí daňovou 

harmonizaci, která obsahuje zvýšení některých nepřímých daní. V době přijetí eura by měla 

být daňová harmonizace dokončena.  

Dalším aspektem je zaokrouhlování cen a psychologické vlivy při přechodu na euro. Mezi 

občany se rozšířil názor, že při přechodu na euro dochází ke zdražování cen. Tento názor 

nevychází z pravdivých základů. Nicméně mohou být zaokrouhlovány psychologické ceny 

končící hodnotou 0,5 či 0,9. ECB odhaduje, že zaokrouhlování cen v zemích eurozóny změnil 

index spotřebitelských cen v řádu desetin procentního bodu. Tento jev je považován za 

nevýznamný a krátkodobý.  

Předposledním faktorem je ztráta národní měnové politiky ČNB. Po vstupu do eurozóny ji 

přebírá ECB. Česká národní banka tímto ztratí možnost ovlivňovat cenovou stabilitu a předá 

ji ECB. ECB provádí svou monetární politiku jiným způsobem než ČNB a nesoustřeďuje 

inflaci v jednotlivých státech, ale plošně. Evropská centrální banka obdobně jako ČNB 
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prosazuje nízkoinflační politiku. Problémem by mohl být vznik asymetrického šoku 

přinášející vyšší inflaci, která potřebuje změnu úrokových sazeb. ECB by úrokové sazby 

změnila pouze v případě, kdyby asymetrickým šokem byla postižena většina zemí. 

Poslední faktor je označován jako nízká výchozí srovnatelná cenová hladina ve vztahu 

k ekonomické úrovni. Česká ekonomika stále více konverguje k vyspělejším státům eurozóny, 

proto bývá označována jako ekonomika dohánějící vyznačující se vyšším průměrným růstem 

HDP v porovnání s doháněnými vyspělejšími státy. Dohánění ekonomik zemí eurozóny je 

spojeno s přiblížením srovnatelných cenových hladin. Česká republika se vyznačuje relativně 

vyšším životním standardem občanů v porovnání se zeměmi se srovnatelnými cenovými 

hladinami. Po vstupu do eurozóny se bude ČR dále přibližovat přes inflační diferenciály. 

Proto současná nízká cenová hladina znamená do budoucna jeden z důležitých inflačních 

aspektů.  

Důležité je uvést, že na vývoji inflace po přijetí eura se budou také podílet faktory, které 

nepřímo souvisejí se vstupem ČR do eurozóny. 
19

 

 

4.3.2 Scénáře vývoje míry inflace v ČR 

 

Lacina, Rozmahel a kol. (2010) uvádějí tři možné scénáře vývoje míry inflace v ČR po vstupu 

do eurozóny: 

 realistický scénář, 

 pesimistický scénář, 

 extrémní scénáře. 

  

                                                 
19

 Příkladem může být fiskální politika vlády, očekávaný vývoj domácí ekonomiky či očekávaný vývoj ropy.  
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Realistický scénář očekává vyšší inflaci odpovídající procesu dohánění ekonomické úrovně a 

předpokládá termín přijetí eura v roce 2015. Tato varianta scénáře předpokládá, že dohánění 

cenové úrovně bude probíhat pouze přes vyšší domácí inflaci. ČR bude dosahovat vyšší 

inflace než průměr eurozóny. Rozdíl by se měl pohybovat pouze v řádu jednotek procentních 

bodů a pro ekonomiku by neměl být škodlivý.  

Pesimistický scénář předpokládá vyšší inflaci, negativní dopad na ekonomický růst a 

pochybnou budoucnost.  

Extrémní scénáře zahrnují předpoklady, kdy míra inflace ČR bude podobná inflací 

v eurozóně, nebo dojde ke vzniku pádivé inflace či skokové inflace. První varianta se nejeví 

jako reálná. Pádivá neboli dvouciferná inflace je také nepravděpodobná. Poslední možnost 

skokové inflace, která se vyznačuje náhlým a obrovským zdražením cen je velmi 

nepravděpodobná.  

Autoři uvádějí nejpravděpodobnější vývoj míry inflace po vstupu do eurozóny jako mírně 

vyšší inflaci v řádu jednotek procentních bodů oproti průměru eurozóny.  Inflace bude 

ovlivněna doháněním cenové úrovně související s přibližováním ekonomické úrovně ČR 

k vyspělejším zemím eurozóny.  Skutečná výše inflace bude také mimo jiné záviset na těžce 

odhadnutelných vlivech jako je například vývoj cen důležitých surovin na světových trzích či 

vývoji ekonomik strategických parterů ČR. 

 

4.4 Dopad zavedení společné měny na obyvatele 

 

Obyvatelé se nejvíce obávají, zda euro sníží jejich dosavadní kupní sílu v důsledku 

zhodnocení jejich úspor. V případě, že budou zachována nastavená pravidla pro 

zaokrouhlování a přepočítávání, není nutné obávat se jednorázového znehodnocení příjmů a 

úspor obyvatel. Konkrétní přepočítací koeficient bude stanoven na šest číslic. V případě ČR to 

budou čtyři číslice za desetinou čárkou. Nastavení konkrétního přepočítacího koeficientu by 

nemělo být příliš odlišné od tržního vývoje, díky současné politice ČNB.  

Přesto existují rizika, která by se mohla projevit v kupní síle obyvatel. Prvním rizikem je 

nastavení přepočítacího koeficientu. Pokud by koeficient byl nastaven na odlišnou hodnotu, 

než by byla hodnota reálné ekonomiky.  Toto riziko bývá označováno jako malé.  
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Další riziko bývá uváděno neadekvátní chování prodávajících. Pokud by při zaokrouhlování a 

přepočítávání nerespektovali nastavená pravidla, došlo by ke zdražování cen. Zdražování cen 

by mělo dopad na růst výdajů obyvatel. Vzhledem ke skutečnosti, že by měla být zavedena 

pravidla, nemělo by k tomuto riziku docházet.  

Rychlejší růst cenové hladiny po přijetí eura představuje pro českou ekonomiku další riziko. 

Jedná se o riziko dlouhodobější povahy. Pokud by po vstupu do eurozóny byla domácí inflace 

vyšší oproti průměru eurozóny, došlo by ke znehodnocování úspor. Znehodnocení úspor je 

závislé na nastavení úrokových sazeb a rozdílností domácí inflace ke zbytku členských zemí.  

 

4.5 Dopad zavedení společné měny na hospodářský růst 

 

Určit jaký dopad bude mít přijetí eura na ekonomický růst ČR, je velmi obtížné. Lze vycházet 

ze zkušeností členských zemí eurozóny, logických úvah či předpokladů. 

Lacina, Rozmahel a kol. (2010) uvádějí významné změny, které ovlivní růst HDP v České 

republice v souvislosti s přijetím eura: 

 investice a investiční cyklus, 

 míra nezaměstnanosti, produktivita práce a souhrnná produktivita výrobních faktorů,  

 poptávkové a nabídkové šoky,  

 vývoj cen zboží, služeb a aktiv, 

 vnější rovnováha a zahraniční obchod, 

 hospodářská politika.  

V ČR tvoří míra investic přibližně 30% HDP. Doposud nebyl zjištěn významný pozitivní vliv 

přijetí eura na objem investic, avšak v České republice by nemělo dojít k poklesu investic po 

vstupu do eurozóny.   

Vstup do eurozóny má pozitivní vliv na míru nezaměstnanosti a produktivitu práce, což jsou 

faktory, které dlouhodobě ovlivňují ekonomický růst. Všechny teoretické předpoklady a 

historické zkušenosti poukazují na jasný pozitivní vliv přijetí eura na nezaměstnanost a 

produktivitu výrobních faktorů.  
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Jelikož Česká republika vstoupí v budoucnu do eurozóny, lze předpokládat vyšší míru 

propojenosti hospodářského cyklu se státy eurozóny.  Vznik poptávkových a nabídkových 

šoků v ekonomice se bude nejspíše v čase snižovat. Česká republika se řadí ke státům 

s nízkou až nevýznamnou korelací poptávkových a nabídkových šoků s členskými zeměmi 

eurozóny.  

Jak je uvedeno výše, ČNB při vstupu do eurozóny ztratí funkci měnové autority a předá ji 

ECB. Protože je ČR relativně malou zemí, je nepravděpodobné že by mohla ovlivnit charakter 

měnové politiky ECB. Ztrátu autonomie měnové politiky České národní banky (a tedy i 

negativní dopad na dlouhodobý ekonomický růst) lze označit za významnou v případě 

výrazně rozdílné výše referenčních úrokových sazeb obou centrálních bank v důsledku 

výrazně rozdílných úrovní inflace, což není příliš pravděpodobné. (Lacina, Rozmahel a kol., 

2010. str. 109). 

Autoři odpovídají na otázku, zda přispěje zavedení společné měny k dlouhodobému 

ekonomickému růstu v ČR. Následující tabulka shrnuje předchozí text a názorně ukazuje, zda 

zavedení eura přispěje k dlouhodobému ekonomickému růstu v ČR. 
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Tab. 4. 2: Vliv zavedení eura na jednotlivé determinanty dlouhodobého ekonomického růstu   

v České republice 

 
důsledky přijetí společné měny v horizontu 5 let důsledky nepřijetí 

společné měny v 

horizontu do 5 let  
pesimistická 

očekávání 

pravděpodobný 

vývoj 

optimistická 

očekávání 

investice 0 + + - 

míra 

nezaměstnanosti 
- 0 + 0 

produktivita 

výrobních faktorů 
0 + + 0 

výskyt 

asymetrických 

poptávkových a 

nabídkových šoků 

- - 0 0 

inflace - - 0 0 

vnější rovnováha a 

zahraniční obchod 
0 + + - 

ztráta autonomie 

kurzové politiky 
0 + + - 

ztráta autonomie 

měnové politiky 
- 0 0 + 

Zdroj: Lacina, Rozmahel a kol., 2010, str. 111, vlastní zpracování 

Nevýznamný vliv na položky je označen hodnotou „0“, pozitivní vliv na ukazatele je označen 

„+“ a negativní vliv na položky je označen „-“. 

Jestliže bychom potlačili všechna pozitivní očekávání související se zavedením společné 

měny a nepočítali s žádnými přínosy a naopak počítali s maximalizací nákladů, nebylo by 

možné předpokládat změnu v produktivitě výrobních faktorů ani v investicích. Pokud bychom 

přidali jednorázové zvýšení inflace pouze v ČR a ztrátu autonomie měnové politiky, bylo by 

možné očekávat negativní vliv přijetí společné měny nejen na dlouhodobý ekonomický růst, 

ale také na nezaměstnanost.  

Pokud bychom uvažovali možnost nepřijetí eura do daného termínu, došlo by ke zvýšení 

rizika důsledků dopadu měnových krizí na dlouhodobý ekonomický růst.  Jelikož je Česká 

republika zapojena do zahraničních obchodních vztahů.  

Pokud bychom uvažovali možnost přijetí eura do horizontu pěti let, zaměřili bychom se na 

možnost optimistických očekávání. V konečném důsledku by bylo pravděpodobné očekávat 

dlouhodobý ekonomický růst, zvýšení příjmů občanů a také snížení nezaměstnanosti.  
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Lacina, Rozmahel a kol. (2010) dochází k závěru, že přijetí eura nebude mít negativní vliv na 

zvýšení reálných příjmů občanů České republiky a také nebude mít nejspíše významný dopad 

na dlouhodobý ekonomický růst.  
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5 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo popsat cestu České republiky k euru, analyzovat předpokládané 

dopady zavedení eura v České republice na inflaci, hospodářsky růst a kupní sílu úspor 

obyvatel a srovnat přístup České a Slovenské republiky ke společné měně. 

V rámci první kapitoly se práce zabývá historickým vývojem evropské měnové integrace a 

teorií OCA. Proces vytváření hospodářské a měnové unie byl doprovázen mnohými 

komplikacemi. Za počátek evropské měnové integrace bývají označována sedmdesátá léta a 

proces byl završen v lednu 1999, kdy byly do oběhu vloženy euro mince a bankovky. Součástí 

kapitoly je také charakteristika teorie Optimální měnové oblasti. Kanadský profesor Robert A. 

Mundell bývá považován za zakladatele teorie Optimální měnové oblasti. Za tuto teorii byl v 

 roce 1999 oceněn Nobelovou cenou. Za optimální měnovou oblast bývá považována 

geografická oblast, ve které výhody společné měny, převažují nad náklady. Evropa dle teorie 

OCA je pouze částečně optimální měnovou oblastí. Nevýhodou této teorie je uváděna 

skutečnost, že se zabývá hlavně náklady na vybudování měnové unie a přínosy víceméně 

opomíjí.  

V následující třetí kapitole práce srovnává přístup České a Slovenské republiky k euru. 

Kapitola nejprve pojednává o stručné historii integrace České republiky a Slovenské 

republiky do EU. Dále popisuje přípravu zavedení eura v České i Slovenské republice, které 

v obou zemích začaly již dříve, než vstoupily do Evropské unie. Také analyzuje jak plní 

Česko maastrichtská kritéria a plnilo Slovensko při oficiálním vstupu do eurozóny. Česká 

republika plní bez větších problémů kritérium cenové stability a dlouhodobých úrokových 

sazeb. V roce 2011 byl deficit veřejných rozpočtů ve výši 3,7 % HDP, což je nad stanovenou 

hranicí 3% HDP. Z toho vyplývá, že ČR v současné době neplní kritérium veřejných financí. 

Poslední kritérium stability měnového kurzu nelze hodnotit, protože Česko není zapojeno do 

systému ERM II. Slovenská republika vstoupila do eurozóny dne 1. 1. 2009 a v té době 

maastrichtská kritéria splnila se značnou rezervou.  

Poslední část práce se nejprve věnuje možným výhodám a nevýhodám plynoucí ze zavedení eura. 

Přínosy budou mít pro českou ekonomiku trvalý charakter, kdežto náklady budou mít charakter 

pouze krátkodobý či jednorázový. Z toho lze usuzovat, že pro českou ekonomiku bude zavedení 

eura znamenat trvalý přínos a oproti tomu náklady budou mít na ekonomiku dopad pouze 

krátkodobý. Kapitola následně analyzuje předpokládané dopady zavedení společné měny na 
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českou ekonomiku. Nejprve se zabývá předpokládaným dopadem na inflaci, dále na kupní sílu 

úspor obyvatel a nakonec na hospodářský růst. Po vstupu do eurozóny bude s největší 

pravděpodobností vývoj inflace jako mírně vyšší inflace v řádu jednotek procentních bodů 

oproti průměru eurozóny. Inflace bude ovlivněna doháněním cenové úrovně s přibližováním 

ekonomické úrovně ČR k vyspělejším zemím eurozóny.  Pokud budou zachována nastavená 

pravidla pro zaokrouhlování a přepočítávání, není třeba se obávat výrazného dopadu na  

jednorázové znehodnocení příjmů a úspor obyvatel. Zavedení eura nebude mít nejspíše 

významný dopad na dlouhodobý ekonomický růst. 

Na základě čl. 4 Smlouvy o přistoupení k EU lze konstatovat, že Česká republika se zavázala 

v budoucnu jednotnou měnu přijmout. Pro Českou republiku a další státy, které vstoupily do 

EU v roce 2004, platí dočasná výjimka pro zavedení eura. Výjimka nestanovuje pevné datum 

přijetí eura, a proto záleží na České republice, jakou zvolí strategii a kdy euro příjme. Přijetí 

eura není pouze ekonomickým uvážením (splnění konvergenčních kritérií), ale především je 

rozhodnutím politickým.  

Vzhledem k současné situaci v eurozóně nacházející se na rozcestí mezi fiskální unií a hrozící 

vnitřní destabilizací, nelze předvídat přijetí eura v České republice dříve než v roce 2020.   
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