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Anotace 

Předmětem bakalářské práce ,,Výhody a nevýhody zavedení eura na Slovensku", je 

porovnat původně očekávaný vliv zavedení eura na slovenské hospodářství, podniky a 

obyvatelstvo se skutečnými změnami. První část práce je zaměřena na charakteristiku 

společné měny od jejího vzniku po současnost. Druhá kapitola analyzuje a formuluje zjištěné 

výsledky. 

Klíčová slova: HMU, ECB, Euro, eurozóna  

Summary 

Subject of this thesis ,,The advantages and disadvantages of euro adoption in 

Slovakia”, is to compare initially expected impact of the introduction of the euro for the 

Slovak economy, enterprises and population with real change. The first part focuses on the 

characteristics of the single currency since its inception to the present. The second chapter 

analyzes and makes the results obtained. 
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1 Úvod 

Hospodářská a měnová unie EU je z hlediska evropského procesu jedním z největších 

a zároveň nejkontroverznějších projektů, do kterého se Evropská unie ve své historii pustila. 

Je to poprvé v historii, co se tak velká skupina států rozhodla dobrovolně vzdát svých 

národních měn ve prospěch měny jediné. Stalo se tak 1. ledna 1999, kdy 11 členských států 

Evropské unie přijalo euro jakou svou zákonnou měnu zpočátku v bezhotovostní formě a o tři 

roky později, kdy se připojilo také Řecko, začala jednotná měna obíhat v hotovostní formě. Při 

podpisu smlouvy o přistoupení k EU v roce 2003 Slovenská republika spolu s dalšími devíti 

zeměmi souhlasila, že vstupem do EU se současně stanou členy Hospodářské a měnové unie a 

po splnění podmínek zavedou společnou měnu. Po splnění klíčových podmínek bylo dne 1. 

ledna 2009 na Slovensku zavedeno euro současně v hotovostní i bezhotovostní formě. Přijetí 

nové měny přináší samotné zemi a jejím obyvatelům množství výhod, ale i mnoho nevýhod. 

Tato situace proto poskytuje prostor k odborné diskusi o přínosech a nákladech eura 

v souvislosti s jeho přijetím. 

Cílem této bakalářské práce je identifikovat jednotlivé souvislosti mezi přijetím eura a 

následním dopadem tohoto kroku na slovenské hospodářství, podnikatelskou sféru a samotné 

obyvatelstvo. Úvodní dvě kapitoly obsahují charakteristiku eura a popis jednotlivých etap 

vývoje společné evropské měny od roku 1944, kdy byl dohodnut „nový světový měnový řád“ 

až po vstup Estonska do eurozóny. Další část sleduje etapy a základní zásady zavedení eura na 

Slovensku. 

Praktická část, tedy kapitoly tři a čtyři se zabývají kategorizaci příjmů a nákladů 

společné měny a sumarizací původně očekávaných vlivů zavedení eura na slovenské 

hospodářství, podniky a obyvatelstvo. Následná analýza se snaží zhodnotit bezprostřední 

efekty zavedení eura a identifikovat případné změny v předpokladech, na kterých byly 

založeny odhady dlouhodobých dopadů zavedení eura na Slovensku.  
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2 Charakteristika společné měny euro 

Zavedení společné evropské měny je výsledkem dlouhodobého integračního procesu, 

který pokračuje dodnes. Jeho počátky neformálně datujeme do roku 1944, kdy byl v 

americkém okrese Bretton-Woods dohodnut systém nového světového měnového řádu. 

Obecně se tento systému opíral o stabilitu dolaru směnitelného za zlato, jako hlavní měny 

používané v mezinárodním obchodu a systém fixních měnových kurzů, v kterém byly 

jednotlivé členské země povinné udržovat kurzy svých národních měn v rozpětí 1 %  (oběma 

směry) od centrální parity vymezené k dolaru. Součástí tohoto kurzového modelu bylo i šest 

evropských států - Belgie, Francie, Itálie, Německo, Nizozemsko, Lucembursko, které se v 

roce 1957 rozhodly pro užší ekonomickou spolupráci. [1,7]  

2.1 Wernerův plán 

Z důvodu potřeby chránit evropské měny před výkyvy amerického dolaru a rostoucí 

nestabilitou měnového systému začala na konci 60. let růst snaha o měnovou integraci. 

Mezníkem v této snaze se stal summit hlav států a šéfů vlád konaný v prosinci 1969 v Haagu. 

Byly zde poprvé formulovány konkrétní návrhy směrující k vytvoření hospodářské a měnové 

unie.  Návrhem plánu pro postupnou realizaci HMU, byla pověřená skupina expertů, vedena 

tehdejším lucemburským premiérem a ministrem financí Pierrem Wernerem. Výsledný 

dokument – známý jako ,,Wernerova zpráva“, počítala s vytvořením HMU ve třech etapách a 

detailně je popisovala. Vzhledem k značné devalvaci dolaru a mezinárodní recesi, kterou 

vyvolala první ropná krize na začátku 70. let k uskutečnění prvních plánů vytvořit HMU nikdy 

nedošlo. [2] 

2.2 Had v tunelu  

V roce 1971 nastala světová měnová krize. Konvertibilita dolaru za zlato již nebyla 

udržitelná a to vyvolalo zhroucení Breton-woodského systému pevných kurzů a přechod na 

systém plovoucích kurzů. Ve snaze udržet měnovou spolupráci, začal v dubnu 1972 fungovat 
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systém vzájemného navázání evropských měn, se zajištěním jejich stability vazbou na 

americky dolar - známý jako ,,had v tunelu“ (též měnový had). Kurzy evropských měn 

představovaly ,,hada“ s rozpětím 2,25% a pohybovaly se v tunelu v rozpětí 4,5% vůči dolaru. 

Některé země, však nebyly schopné udržet pevné kurzy a to je nutilo z tunelu vystupovat a 

pak částečně vstupovat zpět, až se v něm nakonec udržely pouze silné měny (německá marka, 

dánská koruna),  což vedlo k zrušení tunelu v březnu 1973. [2] 

2.3 Evropský měnový systém 

Protože stále existovala potřeba stabilizovat evropské měnové kurzy, byl vytvořen 

Evropský měnový systém (EMS), jako alternativní projekt měnové integrace a volnější 

varianta měnového hada. Jeho strukturu tvořily tři základní prvky: evropská měnová jednotka, 

mechanizmus měnových kurzů a úvěrové mechanismy. 

Evropská měnová jednotka (European Currency Unit - ECU) představovala koš 

všech zúčastněných měn a měla pevnou hodnotu složenou z jejich podílů. Podíl národních 

měn zastoupených v ECU se měnil každých pět let, a odpovídal podílu, který měl HDP 

členské země na celkovém HDP Společenství. ECU byla zavedena pouze v bezhotovostní 

podobě. Jejím hlavním úkolem bylo plnit funkci rezervní měny uvnitř Společenství (transakce 

mezi centrálními bankami, sestavování rozpočtů, zemědělské platby atd.) a sloužit jako nástroj 

transakcí uvnitř celého EMS. 

Mechanizmus měnových kurzů (Exchange Rate Mechanism - ERM) fungoval na 

základě tzv. paritní mřížky a tzv. indikátoru divergence, tvořil páteří systému. Měny 

zúčastněných zemí byly pevně svázány ve dvojicích (tzv. směnné kurzy) a tvořili paritní 

mřížku, v níž se mohly pohybovat ve fluktuačním pásmu ±2,25% od centrální parity, kurzu 

ECU. Některé země si mohly zvolit širší rozpětí ±6% (případ Itálie, později Španělsko, Velká 

Británie, Portugalsko). Pokud byla tato hodnota v jisté dvojici překročena, museli zasáhnout 

obě centrální banky a kurz opět stabilizovat. Intervence centrálních bank, se však prováděla již 

před přelomením hranice povoleného rozpětí, když se kurz dostal alespoň do 75% tohoto 

pásma (tzv. Hranice divergence).  
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K překlenutí platební bilance sloužily úvěrové mechanismy – jako nástroj 

k poskytování úvěrů za různých podmínek. Rozlišovaly se velmi krátkodobé, krátkodobé a 

střednědobé úvěry.  

V letech 1992 – 1993 došlo v EMS k prudkým turbulencím. S výjimkou německé 

marky a nizozemského guldenu muselo být fluktuační pásmo rozšířeno na ±15%, což vedlo k 

vyřazení EMS z provozu. Přínosem této krize bylo, že otestovala dosavadní úroveň měnové 

integrace. [2,6] 

2.4 Hospodářská a měnová unie 

Relativní úspěch EMS podnítil ve druhé polovině 80. let, v době stabilizace systému, 

Evropskou Komisi k novým krokům směrem k vytvoření úplné měnové unie s jednou 

společnou měnou a centrální bankou.[2] Pod vedením Jacquese Delorse přijala v únoru 1986 

Jednotný evropský akt, jehož cílem bylo po odstranění institucionálních a ekonomických 

bariér mezi členskými státy Evropských společenství, vytvoření společného evropského trhu. 

[8] 7. února 1992 došlo k podpisu Smlouvy o Evropské unii. Jejím základem se stala 

třipilířová struktura EU, přičemž HMU se stala součástí prvního, nadnárodního pilíře, a 

zároveň jedním z hlavních cílů nově vytvořené Evropské unie. Celá koncepce HMU vycházela 

fakticky z Delorsovy zprávy založené na třech etapách. O vstupu jednotlivých zemí do 

třetí etapy, bude rozhodovat Rada EU, ve složení hlav států a šéfů vlád kvalifikovanou 

většinou a to na základě plnění určených ekonomických dat – konvergenčních kritérií. Velká 

Británie a Dánsko si v důsledku neúspěšného referenda si vyjednaly tzv. opt – out klauzuli 

(výjimku ze smlouvy), která jim dovoluje nepřipojit se ke třetí etapě HMU. [2] 

2.4.1 Konvergenční kritéria 

Členské státy EU musí před přijetím společné evropské měny splnit pět kritérií, dvě 

fiskální a tři měnová: 

1. Rozpočtový deficit veřejného sektoru nesmí dlouhodobě překročit 3 % HDP. Kritérium se 

nepovažuje za porušené, pokud je povolená hranice výjimečně a přechodně překročena, 
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nebo když se rozpočtový schodek neustále a výrazně snižuje a přibližuje se stanovené 

hodnotě tří procent. 

2. Celkový dluh veřejného sektoru nesmí dlouhodobě překročit 60 % HDP. Kritérium se 

nepovažuje za porušené, pokud se veřejný dluh dostatečně rychle přibližuje zpět ke 

stanovené hranici. 

3. Měna musí být udržována v povoleném fluktuačním pásmu mechanismu měnových kurzů 

(ERM) bez devalvace vůči jiným měnám po dobu dvou let před rozhodnutím o vstupu. 

4. Míra inflace členského státu – měřeno podle spotřebitelských cen – nesmí přesáhnout 

během jednoho roku před rozhodnutím o jeho vstupu do HMU 1,5 procentního bodu 

průměrné inflace tří zemí s nejnižší inflací. 

5. Úroveň dlouhodobých úrokových sazeb nesmí překročit během jednoho roku před 

rozhodnutím o vstupu o více než 2 procentní body průměru ve třech cenově 

nejstabilnějších členských zemích. 

 Mimo to musí být splněna podmínka slučitelnosti statutu národní centrální banky se 

statuty Evropské centrální banky a Evropského systému centrálních bank. (blíže čl. 109j 

Smlouvy o ES a připojený Protokol o postupu při nadměrném schodku a Protokol o kritériích 

konvergence). [5] 

První etapa (1.7.1990 - 31.12.1993) - došlo k dokončení jednotného vnitřního trhu a 

realizaci volného pohybu zboží, osob, kapitálu a služeb. Hlavním cílem etapy byla koordinace 

rozpočtových politik členských států a podpora konvergence základních makroekonomických 

ukazatelů. 

Druhá etapa (1.1.1994 - 31.12.1998) - úlohou bylo zabezpečit institucionální, 

ekonomické a právní zázemí pro zavedení společné měny. Vznikl Evropský měnový institut, 

jako institucionální předchůdce Evropské centrální banky (ECB). Jeho úkolem bylo 

koordinovat měnové politiky členských zemí s cílem zajistit cenovou stabilitu. Na summitu 

EU, konaném v Madridu v prosinci 1995 bylo rozhodnuto o plnění konvergenčních kriterií, 

jako nezbytné podmínce vstupu do třetí etapy. V rámci summitu byl chválen rámcový plán 

zavedení společné měny i její název – EURO. Protože Smlouva o EU neobsahovala potřebné 

sankční mechanismy v případě, že by členská země po vstupu do HMU přestala plnit 
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konvergenční kritéria, byl na summitu v Amsterdamu přijat Pakt stability a růstů, který 

potřebné sankční nástroje definoval. V květnu 1998 Rada EU rozhodla, že k 1. lednu 1999 

vstoupí do HMU jedenáct členských států - Belgie, Německo, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, 

Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko a Finsko.   

Třetí etapa (1. 1. 1999 – 30. 6. 2002) - HMU oficiálně zahájila svou činnost a euro bylo 

zavedeno do bezhotovostního oběhu. Kompetence v měnové politice přešly na úroveň 

Společenství, zodpovědnost za provádění měnové politiky převzal Evropský systém 

centrálních bank a Evropská centrální banka. Při zahájení této etapy byly pevně zafixovány 

měnové kurzy mezi měnami zúčastněných států a eurem. K fyzickému zavedení eura do oběhu 

a současně k výměně národních bankovek a mincí za euro došlo 1. ledna 2002. Chronologii 

vstupu jednotlivých zemí do eurozóny popisuje tabulka č.1. [5] 

Tabulka č. 1. Které země zavedli euro a kdy. 

1999 Belgie, Německo, Irsko, Španělsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, 

Rakousko, Portugalsko a Finsko 

2001 Řecko 

2002 Zavedení eurobankovek a euromincí  

2007 Slovinsko 

2008 Kypr, Malta 

2009 Slovensko 

2011 Estonsko 

Pramen: Vlastní zpracování 

Společná měna euro má nasledjící charakteristiky: 

 Euro (symbol €, měnový kód ISO 4217: EUR) je měna eurozóny a po americkém dolaru 

druhý nejdůležitější reprezentant ve světovém měnovém systému. [9]  

 Název ,,Euro“, byl dohodnut na zasedání Evropské rady v Madridu, v prosinci 1995. 

Grafický znak eura - ,,€“ vychází z řeckého písmena epsilon, které symbolizuje odkaz na 
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antiku jako na kolébku evropské civilizace. Dvě rovnoběžné linie uprostřed znaku mají 

vyjadřovat stabilitu eura. 

 Euro navázalo na košovou jednotku ECU v symbolickém kurzu 1 EUR = 1 ECU. Výchozí 

externí hodnota eura vůči americkému dolaru činila 1 EUR = 1,1789 USD a vycházela z 

propočtu kurzu USD/ECU v poslední obchodní den před vznikem eura. [10] 

 Po zavedení do oběhu, dne 1. 1. 1999 se stalo novou oficiální měnou 11 členských států, 

která nahradila původní národní měny a to ve dvou fázích. Nejdříve v bezhotovostní formě, 

přičemž dřívější měny se používaly i nadále pro hotovostní platby a považovaly se za „dílčí 

jednotky“ eura. Dne 1. 1. 2002 pak bylo euro zavedeno v podobě bankovek a mincí. [11] 

 V současnosti je euro oficiální měnou v 17 z 27 členských států Evropské unie, včetně 

zahraničních departmentů, území a ostrovů, které jsou součástí některého státu eurozóny 

nebo jsou s ním spojeny. Jako celek tvoří tyto státy eurozónu. Euro však používají i 

Monako, San Marino a Vatikán, a to na základě formální dohody s Evropským 

společenstvím, a dále Andora, Černá Hora a Kosovo, které ale formální dohodu neuzavřely. 

 Právo vydávat eurobankovky má ECB i národní centrální banky členských zemí 

eurozóny. V praxi se ale o fyzické uvádění bankovek (a mincí) do oběhu a o jejich 

stahování z oběhu starají pouze národní centrální banky. ECB nedisponuje hotovostními 

přepážkami a nevykonává ani žádné pokladní operace. Pokud jde o euromince, jsou jejich 

zákonnými emitenty členské státy eurozóny. [12] 

 Jedno euro se člení na 100 centů (eurocentů). 

 Euromince mají nominální hodnoty 1 c, 2 c, 5 c, 10 c, 20 c, 50 c, 1 € a 2 €. Ve Finsku se 

jednocentové a dvoucentové mince běžně nepoužívají, razí se pouze pro sběratele. 

 Lícová strana euromincí jednotlivých nominálních hodnot zobrazuje mapu Evropy. Dizajn 

rubové strany má každý členský stát odlišní. Všechny euromince mohou být používány ve 

všech členských zemích eurozóny. 

 Eurobankovky mají nominální hodnoty 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 € a 500 €. Jejich 

dizajn na lícové i rubové straně je shodný pro všechny členské státy eurozóny. [9] 
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2.5  Euro na Slovensku 

Slovensko se zavázalo zavést euro již při jednání o vstupu do Evropské unie. Ve 

smlouvě o přistoupení k EU, Slovenská republika spolu s dalšími devíti zeměmi souhlasila, že 

vstupem do EU se zároveň stanou členy Hospodářské a měnové unie a po splnění podmínek 

přijmou společnou evropskou měnu. Na základě přesvědčení, že přechod na euro bude pro 

většinu obyvatel a podniků na Slovensku přínosem, byla ještě před vstupem do EU v roku 

2003 schválena Strategie přijetí eura ve Slovenské republice (Národní banka Slovenska a 

Ministerstvo financí SR – NBS a MF SR, 2003). Jejím hlavním cílem bylo zavést euro co 

nejdříve po splnění maastrichtských kritérií. Po zhodnocení dopadů probíhajících reforem a 

posouzení perspektivy splnění maastrichtských kritérií se roku 2004 za cílové datum určil 1. 

leden 2009. Po vypracování Národního plánu zavedení eura na Slovensku (NBS a MF SR, 

2005) začaly konkrétní přípravy, které vedly k úspěšnému přijetí eura na Slovensku. [3] 

V období oficiálního hodnocení dosažené nominální konvergence před vstupem do 

eurozóny plnilo Slovensko maastrichtská kritéria následovně:  

Tabulka č. 2: Plnění maastrichtských kritérií (březen 2008) 

Kritérium Referenční hodnota Stav plnění 

Veřejný deficit (% HDP) 3,0 2,2 

Veřejný dluh (% HDP) 60,0 29,4 

Míra inflace (%) 3,2 2,2 

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

Pramen: Národní banka Slovenska 
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Institucionální zabezpečení přijetí eura v SR 

Národní plán kromě hlavních zásad zavedení eura také definoval nejdůležitější 

technické a organizační úlohy, které bylo v souvislosti se zavedením eura potřeba vykonat, a 

určil instituce zodpovědné za jejich provedení. (klíčové instituce a jejich hierarchii zachycuje 

obrázek1.1) 

 

Obrázek č. 1: Institucionální zabezpečení přijetí eura v SR  

Pramen: Národní banka Slovenska 

Za národního koordinátora určila vláda SR ministra financí SR. Národní koordinační výbor 

(jako nejvyšší řídící a koordinační orgán) v první řadě dohlížel na plnění Národního plánu a 

plnil informační úlohu vůči vládě SR a Národní Radě SR. Pracovní výbory se zabývaly 

zejména otevřenými otázkami ze své odborné oblasti a předkládaly návrhy jejich řešení. 

Připravovaly pravidelné dílčí správy o plnění Národního plánu a také metodicky usměrňovaly 

orgány státní správy a ostatní instituce. [3] 

Harmonogram zavedení eura v SR 

Následující tabulka poskytuje chronologický sled událostí, které předcházely přijetí 

eura v SR, ve čtyřech etapách. 
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Tabulka č. 3 : Harmonogram přijetí eura 

1. etapa- po vstupu do ERM II 

Do 25.11. 2005 Absolvování přístupových procedur do ERM II s orgány EÚ 

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

28.11.2005 Vstup do ERM II 

Květen 2008 Zprávy o konverzi Evropské komise a ECB 

Květen – červen2008 Hodnotící procedura v evropských institucích 

Červen 2008 Rozhodnutí Rady EÚ o zrušení výjimky 

Červen 2008 Stanovení konverzního kurzu SKK/EUR Radou EÚ 

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

Červenec – listopad 2008 Zabezpečení potřebného množství eurových bankovek a ražba 

mincí pro hotovostní oběh SR 

Listopad- prosinec 2008 Předzásobení NBS a komerčních bank eurovým oběživem 

Prosinec 2008 Předzásobení maloobchodního sektoru eurovým oběživem 

Červenec -prosinec2008 Povinné duální oceňování 

Do konce prosince 2008 Konverze bankomatů, automatů a jiných zařízení fungujících na 

mince nebo bankovky 

4. etapa – po vstupu do eurozóny 

1. leden 2009 Vstup do eurozóny 

Do 16. ledna 2009 Duální oběh: výměna korunové hotovosti za euro a stahování 

slovenské koruny z oběhu 

Do 17. ledna 2009 Pokračování výměny starého korunového oběživa za eurové 

bankovky a mince v bankách a NBS 

Do června 2010 Doporučené duální oceňování 

Pramen: Národní plán zavedení eura v SR.  
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2.6 Základní zásady zavedení eura 

Na těchto zásadách byly postaveny právní předpisy a ostatní detaily přechodu na euro.  

Systém - ,,Velký třesk“ – euro bylo zavedeno najednou v hotovostním i 

bezhotovostním oběhu bez přechodného období. 

Krátký duální oběh - Po zavedení eura bylo možné od 1.1.2009 ještě 16 dní platit v 

hotovosti v eurech i v korunách, které se postupně stahovali z oběhu. Při platbách korunami 

byl výdavek v eurech. Od 17. 1. se platilo už jen v eurech. V prvních dvanácti zemích 

eurozóny trval duální oběh až dva měsíce. Později se však toto období ukázalo jako zbytečně 

dlouhé a nákladné. 

Konverzní kurz - Při přepočítávání finančních hodnot z korun na eura, bylo možné po 

1. 1. 2009 použít pouze neodvolatelně stanovený konverzní kurz na úrovni 1 € = 30,1260 Sk. 

Všechny hodnoty se přepočítaly stanoveným 6-ti místním kurzem, žádné 

zaokrouhlování konverzního kurzu nebylo dovoleno. Toto pravidlo bylo určeno na evropské 

úrovni (Nařízení Rady ES 1103/97 o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura). 

Kontinuita kontraktů - Všechny smlouvy obsahující údaje v korunách zůstaly v 

platnosti s tím, že od 1. 1. 2009 se tyto údaje po přepočtení konverzním kurzem, budou 

považovat za částky v eurech. Proto nebylo možné jednostranně vypovědět smlouvu pouze z 

důvodu zavedení eura, ale zároveň nedošlo k omezení smluvní volnosti (po oboustranné 

dohodě mohly strany smlouvu jakkoliv změnit). Toto pravidlo bylo určeno na evropské úrovni 

(Nařízení Rady ES 1103/97 o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura).  

Pravidla zaokrouhlování - Hodnoty přepočtené konverzním kurzem na euro, byly 

zaokrouhleny na nejbližší cent, přesně podle matematických pravidel. Zaokrouhlit se mohla 

jen konečná hodnota, ne částkové položky. Toto pravidlo je určeno na evropské úrovni 

(Nařízení Rady ES 1103/97 o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura). Zákony 

nebo jiné normy však mohli určit, kdy musí být přepočet s přesností na více desetinných míst. 

Nepoškodit občana - Platby, které stát poukazuje občanům, fyzickým osobám 

(důchody, sociální dávky, atd.), byly zaokrouhleny směrem nahoru a naopak veškeré platby, 
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které občan platí státu (např. daně, místní poplatky, atd.) byly zaokrouhleny směrem 

dolů. Částky zaokrouhlené ve prospěch občana byly upravené na celých 10 centů.  

Minimalizace nákladů - Implementační náklady by měly být co nejnižší. Náklady, 

které při přípravě na zavedení eura vzniknou jednotlivým subjektům, si každý subjekt pokryje 

sám. To platí jak pro soukromní tak i veřejný sektor.  

Ponechaní věcné a finanční zodpovědnosti - Každý subjekt včetně soukromého 

sektoru, bude zodpovědný za svou vlastní organizační a technickou přípravu přechodu na 

euro. Takto vzniklé náklady nebudou kompenzované z veřejných zdrojů. [13] 

3 Zhodnocení působení eura na Slovensku 

Nahrazení slovenské koruny eurem sebou nese řadu změn, které v konečném důsledku 

pocítí všechny subjekty v zemi, a to buď pozitivně, nebo negativně. Cílem kapitoly je tyto 

změny pomocí dostupných studií a ekonomických analýz identifikovat. Posuzování výhod 

resp. nevýhod zavedení společné měny však často komplikuje jejich prokazatelnost. Některé 

dopady jsou zcela evidentní, jiné lze přibližně odhadnout (s určitou mírou přesností) a pak 

takové, které v dané etapě vývoje eurozóny nelze ověřit. Rovněž se liší jejich intenzita - 

některé jsou podstatné více, jiné méně, proto je potřebná jejich klasifikace. [4] 

3.1 Kategorizace a popis přímých dopadů 

 V níže uvedeném přehledu, (tabulky č.4a, 4b) jsou jednotlivé přínosy a náklady 

rozděleny podle toho, zda jsou bezprostředně spojeny se zavedením společné měny - přímé 

dopady, nebo se v ekonomice projevují až zprostředkovaně působením přímých dopadů, a to 

většinou až ve střednědobém či dlouhodobém horizontu - nepřímé dopady. Střednědobým 

horizontem je myšleno období do pěti let a dlouhodobým pak období počínající šestým rokem 

po zavedení eura. Obě skupiny dopadů mohou být dále rozděleny na dopady jednorázové 

(projeví se jednou) nebo trvalé (sledujeme dlouhodobě). [3] 
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Tabulka č. 4a: rozdělení přínosů zavedení společné měny 

Přímé dopady Nepřímé dopady 

Přínosy 

omezení kurzového rizika  

(trvalé, okamžité, po zavedení)  

růst zahraničního obchodu 

 (trvalé, střednědobý/dlouhodobý  

horizont, po zavedení) 

snížení transakčních nákladů  

(trvalé, okamžité, po zavedení)   

příliv zahraničních investic 

(trvalé, střednědobý/dlouhodobý 

 horizont, po zavedení) 

Nižší náklady na obstarání kapitálu 

(trvalé,střednědobý/dlouhodobý horizont, po 

zavedení) 

Stabilizace veřejných financí 

(trvalé, střednědobý/dlouhodobý 

 horizont, po zavedení) 

Vyšší transparentnost cen 

(trvalé,střednědobý/dlouhodobý horizont, po 

zavedení) 

 

Tabulka č. 4b: Rozdělení nákladů zavedení společné měny 

Náklady 

Ztráta autonomní měnové politiky  

(trvalé, okamžité, před i po zavedení) 

Dlouhodobý růst cenové hladiny  

(trvalé, okamžité, po zavedení) 

Bezprostřední růst cenové hladiny  

(jednorázové, okamžité, po zavedení) 

 

Administrativní a technické náklady  

přechodu na euro 

(jednorázové, okamžité, před i po zavedení) 

 

Specifické náklady bankovního sektoru  

(jednorázové i trvalé, okamžité, před i po 

zavedení) 

 

Pramen: Lacina, Lubor, Petr Rozmahel a kol. [3] 
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3.2 Přímé přínosy ze zavedení společné měny 

 Jsou takové pozitivní dopady na ekonomiku přijímající společnou měnu, které jsou 

bezprostředně vyvolány jejím zavedením. 

 

Omezení kurzového rizika 

  Kolísaní kurzu koruny vůči euru se dotýká všech finančních operací se zeměmi 

eurozóny. Nepříznivý vývoj kurzu způsobuje finanční ztrátu jak na straně investorů, tak na 

straně domácích podniků a obyvatel zapojených do transakcí v eurech. Při posilování koruny 

klesá hodnota jednoho eura, a to vede k zlevňování dováženého zboží, ale zároveň zdražováni 

domácích produktů vyvážených na zahraniční trhy. Když pak koruna vůči euru oslabí, děje se 

to opačně. Tento jev, do velké míry ovlivňuje rozhodování o nákupu či prodeji zboží a služeb, 

protože se může stát, že mezi dnem uzavření obchodu a dnem jeho vypořádání, se kurz změní 

takovým směrem, že jedné straně způsobí zisk a druhé pak ztrátu. Podniky se můžou vůči 

tomuto riziku zabezpečit např. pomocí opcí, ale v praxi je použití tohoto finančního nástroje 

pro ne nákladné a proto raději podstoupí kurzové riziko, než aby se proti němu zabezpečili. To 

však komplikuje jejich strategické plánování. Nahrazením koruny eurem, se rovněž sníží 

kurzové riziko vůči jiným důležitým měnám, jako je americký dolar nebo česká koruna, 

kterých volatilita vůči euru je nižší než vůči slovenské koruně. [14]     

 

Snížení transakčních nákladů 

   

Transakční náklady vznikají při výměně domácí měny za zahraniční. Dělíme je na 

finanční a administrativní. Finanční transakční náklady představují rozdíl mezi nákupní 

a prodejní cenou devíz a valut a také různě směnárenské poplatky. Administrativní náklady 

jsou dodatečné náklady vynaložené na zabezpečení lidských a kapitálových zdrojů, 

potřebných na uskutečňování devizových operací (náklady způsobené meškáním plateb, 

náklady na správu devíz a pod.). Občané pociťují tuto nevýhodu hlavně při cestování do zemí 

eurozóny, kdy častokrát mění koruny za eura v méně výhodném kurzu. [14]     

 



Peter Wágner: Výhody a nevýhody zavedení eura na Slovensku 

15 

2012 

Nižší náklady na obstarání kapitálu 

Nízké úrokové sazby umožňují finančním trhům poskytovat levnější finanční 

produkty. Členové eurozóny mohou přijetím společné měnové politiky EU využívat 

kredibilitu Evropské centrální banky (ECB) pro zajištění stabilního a důvěryhodného 

makroekonomického prostředí. Tato politika je charakterizována snahou o zajištění cenové 

stability s cílem udržet ve střednědobém horizontu inflaci pod dvěma procenty. Nízká inflace 

umožňuje ECB udržovat nízké úrokové sazby. [3] 

 

Vyšší transparentnost cen 

  

Vykazování cen zboží a služeb v jedné měnové jednotce bez potřeby přepočtu na 

národní měny je užitečné jak pro občany, tak pro podnikovou sféru. Cenové rozdíly stejného 

výrobku jsou v eurozóně často velice odlišné. Průhlednost cenových relací v eurozóně umožní 

spotřebitelům snazší orientaci při výběru levnějšího zboží. Lepší porovnatelnost cen, by měla 

zároveň pozitivním směrem ovlivnit konkurenci jednotného vnitřního trhu EU k vyrovnávání 

cen srovnatelného zboží a služeb. [4] 

3.3 Přímé náklady zavedení společné měny 

Přímé náklady jsou takové negativní dopady na ekonomiku přijímající společnou 

měnu, které jsou bezprostředně vyvolány jejím zavedením. 

 

Ztráta autonomní měnové politiky a ztráta kurzové politiky 

Zapojením do eurosystému, přenáší národní banka vstupující země svou měnovou 

suverenitu na ECB. Tím ztrácí klíčovou schopnost nezávisle ovlivňovat svou domácí 

ekonomiku pomocí monetárních nástrojů v podobě regulace množství peněz v oběhu, úrokové 

míry a měnového kurzu. Měnová politika ECB je aplikovaná plošně pro celou eurozónu. 

V případě asymetrického šoku – tedy stavu, kdy agregátní poptávka (změna agregátních 
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výdajů spotřebitelů, firem, vlády, či změna úrovně exportu a importu) nepostihuje členské 

země stejným způsobem, nemohou být stabilizační či stimulační nástroje ECB použity pro 

jeden stát bez toho, aniž by ovlivnily ekonomiky ostatních členu eurozóny. [4] Jestli je 

například jistá země v recesi, potřebovala by volnější měnovou politiku. Avšak když je zbytek 

eurozóny na vzestupu, ECB zvolí spíše restriktivní měnovou politiku prospěšnou pro většinu. 

Jádrem problému je nedostatečná synchronizace vývoje ekonomiky dané země s vývojem 

v eurozóně. Ztráty z nezávislosti měnové politiky jsou teda tím výraznější, čím méně 

symetrický je hospodářský cyklus vstupující země s eurozónou. V případě Slovenska byla tato 

synchronizace v minulosti slabá a to hlavně kvůli zásadním reformám souvisejících 

z transformací ekonomiky. V současnosti se již reformy podobné intenzity neočekávají 

a struktura slovenské ekonomiky se přibližuje k  jádru eurozóny. 

Existují i poznatky, které svědčí o tom, že v podmínkách malé, vysoko otevřené 

ekonomiky s liberalizovaným pohybem kapitálu, jakou je Slovensko, je působení vlastní 

měnové politiky omezené – v porovnání s většími uzavřenějšími zeměmi. Nicméně vstupem 

do eurozóny budou ještě omezenější. [14]    

 Bezprostřední růst cenové hladiny 

 

Zavedení eura se často spojuje s obavou občanů z jednorázového zvýšení cen. Eurostat 

v roce 2003 spočítal, že na celkové inflaci eurozóny měřené pomocí indexu HICP 

(harmonizovaný index spotřebitelských cen), která dosáhla v roce 2002 výši 2,3 %, se dopad 

zdražování kvůli zavedení eura podílel hodnotou 0,12 – 0,29 %. Průzkum veřejného mínění 

však ukázal, že lidé odhadovali vyšší růst cen, než ve skutečnosti byl. Šlo tedy o rozdíl mezi 

skutečnou a vnímanou inflací. [3] 

Bezprostřední růst cenové hladiny vyvolaný zavedením eura bude znamenat dle 

zkušeností zemí eurozóny okamžitý jednorázový náklad pro danou ekonomiku, který se 

projeví v období přibližně půl roku před zavedením eura a bude k němu docházet 

pravděpodobně ještě v průběhu následujícího roku. [3]   
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Administrativní a technické náklady přechodu na euro 

 

Podnikatelé, finanční instituce i instituce veřejného sektoru budou muset přizpůsobit 

své softwarové programy tak, aby byly schopné pracovat se dvěma měnami současně v období 

půl roku před zavedením eura a rok po jeho zavedení. Následně budou pracovat jen s měnou 

euro. Bude nutné vyškolit personál přicházející do kontaktu s peněžní hotovostí v oblasti 

bezpečnostních ochranných prvku eura včetně práce s novým softwarem. Náklady bude 

vyžadovat také přizpůsobení registračních pokladnic, změny zobrazovaných cen 

v obchodech, katalozích nebo na internetu. Provozovatelů prodejních automatů čeká úprava 

softwaru, příp. i zásobníků peněz na euromince a bankovky. Vláda bude muset vynaložit 

finanční prostředky na masivní informační kampaň zaměřenou na široké spektrum témat 

spojených s přijetím eura. [3]     

 

Specifické náklady bankovního sektoru 

 

 Bankovnímu sektoru vzniknou mimo výše zmíněných administrativních a technických 

nákladu i jisté specifické náklady. Národní bance přibudou navíc náklady spojené s přípravou, 

výrobou a distribucí eurobankovek a mincí a stažením korunové hotovosti z oběhu včetně její 

likvidace. Komerční banky budou muset zajistit bezplatní výměnu korunové hotovosti za eura 

a přizpůsobit své bankomaty na vydávání eur. Banky však zaznamenají také náklady trvalé, a 

to v podobě omezení příjmů z devizových transakcí. [3]     

 

3.4 Očekávaný a dosavadní vliv zavedení eura na Slovensku 

Vliv na Slovenské hospodářství 

V souladu se studiemi realizovanými v zemích, které zavedli euro před Slovenskem, 

byly identifikovány dvě hlavní skupiny vlivů. Do skupiny přímých výhod byly zařazeny 

přínosy, které se měli projevit okamžitě resp. v krátkodobém horizontu po přijetí eura. 
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Skupinu nepřímých výhod tvoří ty, jejichž vliv bude možné pozorovat až po několika letech, 

tj. v střednědobém až dlouhodobém horizontu. 

Původně očekávané přímé výhody 

Slovensko je v podílu zahraničního obchodu na hrubém domácím produktu jednou 

s nejvíce otevřených ekonomik1 EU. Protože velkou část obchodních partnerů SR tvoří právě 

země eurozóny, představuje odstranění transakčních nákladu nejdůležitější přímou výhodu. 

Největší položku v rámci finančních transakčních nákladu tvoří rozdíl mezí nákupní a prodejní 

cenou devíz. Objem těchto nákladů při valutových a devizových operacích mezi bankami a 

podniky, resp. občany a na finančních trzích představují podle odhadu přibližně 0,3 % HDP. 

Celková roční úspora transakčních nákladu, včetně  administrativních nákladů, byla proto 

vyčíslena na minimálně 0,36 % HDP. [14] 

Další úspora nákladů vznikne odstraněním kurzového rizika, vůči kterému jsou 

vystaveny transakce s eurozónou. Rovněž, by mělo dojít ke snížení volatility vůči jiným 

důležitým měnám a to hlavně americkému dolaru, protože kurz eura vůči dolaru je historicky 

stabilnější než kurz eura vůči koruně. Celková hodnota těchto úspor byla odhadnuta na 0,02 % 

HDP. 

Vyšší cenová transparentnost ulehčí spotřebitelům porovnávání cen mezi domácím 

trhem a trhem eurozóny. To by mělo vyvolat konkurenční tlak a zabránit tak neúměrnému 

zvyšování cen u tuzemských výrobků a služeb. Současně se však nepředpokládá výrazná 

změna nákupního chování obyvatelstva, protože v případě ,,výhodné koupě“ v zahraničí, se 

častokrát po přičtení cestovních nákladů, takový nákup neoplatí. Dosavadní zkušenosti ze 

                                                           
1 Podle údajů ŠÚSR, dosáhl v roce 2008 podíl zahraničního obchodu (suma vývozu a dovozu) na HDP, 

přibližně 167%. Podíl zahraničního obchodu SR s ostatními zeměmi Evropy tvořil 82,8% celkového 

zahraničního obchodu. 

 



Peter Wágner: Výhody a nevýhody zavedení eura na Slovensku 

19 

2012 

zemí, které již euro před lety přijali, potvrzují částečné sblížení cen, no výrazné rozdíly pořád 

přetrvávají. 

Vzhledem k výraznému poklesu úrokových sazeb v letech 2004 – 2005 (po vstupu do 

EU) se očekává nižší přímý vliv přijetí eura na snížení nákladů kapitálu, jako v zemích 

vstupujících do eurozóny před Slovenskem. [14,3] 

 

Původně očekávané nepřímé výhody 

 

Výše zmíněné přímé výhody představují ve více směrech impulzy pro naplnění 

nepřímých výhod. Pokles transakčních nákladu a stabilizace výměnného kurzu usnadní 

obchod mezi SR a zeměmi používajícími euro. Díky tomu lze očekávat nárůst přímých 

zahraničních investicí (PZI), které se spolu se zvýšením zahraničního obchodu promítnou do 

silnějšího růstu ekonomiky a životní úrovně. Podle výsledku průřezové analýzy Rose a 

Stanleyho (2005) bylo na Slovensku odhadnuto zvýšení obchodu mezi partnery v měnové unii 

po zavedení eura o 60%. Celkový zahraniční obchod by se tedy v dlouhodobém horizontu 

zvýšil přibližně o 50 %. Podle Frankela a Rose (2002), muže nárůst poměru zahraničního 

obchodu na HDP o 1 % vést ke zvýšení HDP na obyvatele o jednu třetinu procenta. V této 

souvislosti by se mělo dojít na Slovensku po zavedení eura v průběhu 20. let ke zvýšení HDP 

o 7 - 20%2. [14] 

3.5 Původně očekávané nevýhody 

Podle údajů ze zemí, které již euro přijali, se jejich jednorázové náklady na měnovou 

konverzi pohybovali v rozmezí 0,3 % až 0,8 % HDP.  V případě Slovenska však existují jisté 

odlišnosti3, které by tyto náklady pomohli snížit, a proto jsou odhadovány spíše na nižší úrovni 

– tedy 0,3% HDP.  

                                                           
2
 Tedy každoročně by společná měna zvýšila výkonnost domácí ekonomiky o přibližně 0,7 % ± 0,3 %. 

3 Na Slovensku bylo euro zavedeno v jeden den do hotovostního i bezhotovostního oběhu systémem 

,,Velkého třesku“ - tedy bez tříletého přechodního období a s krátkým duálním oběhem, 
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Za nejvýznamnější nevýhodou po přijetí eura je považována ztráta nezávislé měnové 

politiky a tím možnost národní banky stabilizovat domácí ekonomiku v případě asymetrických 

šoků. Nastavení měnové politiky Evropské centrální banky nemusí vždy vyhovovat 

ekonomickým potřebám Slovenska. Ztráta z titulu vzdání se nezávislé měnové politiky byla 

vyčíslena na přibližně 0,04 % HDP. [14] 

Mezi nejčastější rizika a obavy spojené se zavedením eura patří zvyšování cen, růst 

inflace, pokles reálné hodnoty úspor a důchodů. Podle statistik Eurostatu, zaznamenali 

předchozí země po přijetí eura mírný nárůst cen o 0,2% a to hlavně kvůli nesprávným 

přepočtům cen a zaokrouhlováním. Při některých službách (kadeřnictví, autoservisy, 

restaurace a pod) a zboží denní spotřeby (pečivo, tisk) s nízkou jednicovou cenou vzrosti ceny 

opticky relativně významně. Jejich podíl na souhrnném cenovém indexu byl však velmi malý.  

 

Národní plán zavedení eura na Slovensku (2005) obsahuje několik opatření proti 

potenciálnímu zvyšování cen, proto by se tento jev neměl výrazně projevit. V důsledku 

dobíhání cenových hladin eurozóny dojde ke zvýšení inflace. Ta by měla být v  několika 

letech po zavedení eura o 1,5 p.b. vyšší, než je průměr eurozóny. (v případě nezavedení eura 

by však byla taky mírné nad průměrem eurozóny). Reálná hodnota úspor se při samotné 

výměně měny nezmění. Vplyvem vyšší inflace, však dojde k jejich nižšímu reálnému úročení, 

co bude pro podniky – jako čisté dlužníky představovat zisk, pro domácnosti – jako čisté 

spořitele, představovat ztrátu. [14] 

Sumarizaci nejdůležitějších původně očekávaných výhod a nevýhod zobrazuje 

následující tabulka. 

 

 

                                                                                                                                                                              
 trvajícím 16 dnů. Velká část podniků, majetkově provázaných s eurozónou již euro používalo 

a disponovaly taky softwarem schopným pracovat s touto měnou. Dalším faktorem byla možnost 

čerpat zkušeností od zemí, které již euro zavedly, a tím se vyhnout zbytečným chybám, které by zvýšili 

náklady. 
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Tabulka č. 5.: Původně očekávané výhody a nevýhody zavedení eura na Slovensku 

výhody 

Vliv zavedení eura Odhadovaný dopad 

Snížení finančních transakčních nákladů úspory ve výši 0,30 % HDP 

Snížení administrativních nákladů úspory ve výši 0,06 % HDP 

Odstranění kurzového rizika vůči euru úspory ve výši 0,02 % HDP 

Snížení kurzové volatility vůči měnám jiných 

obchodních partnerů 

Snížení celkové efektivní 

volatility na 0,35 % 

Snížení nákladů kapitálu Pokles reálných úrokových sazeb na úroveň 

okolo 1 – 1,5 % 

Zvýšení zahraničního obchodu Nárůst zahraničního obchodu o 50 % 

Zvýšení úrovně HDP na obyvatele díky 

zvýšení zahraničního obchodu a PZI 

Nárůst HDP na obyvatele o 7 – 20 % v 

dlouhém období (zvýšení ročního růstu o 0,7 

%) 

Zvýšení cenové transparentnosti a konkurence Zvýšení tlaku na ceny a zamezení jejich 

růstu 

nevýhody 

Vliv zavedení eura Odhadovaný dopad 

Technické a organizační náklady na měnovou 

konverzi 

Jednorázové náklady ve výši 0,3 % HDP 

Ztráta nezávislé měnové politiky – vzdání se 

nástroje na zmírnění asymetrických šoků 

Ztráta přibližně 0,04 % HDP 

Možná vyšší míra inflace v dlouhodobém 

horizontu 

Dodatečný příspěvek k inflaci oproti průměru 

eurozóny ve výši 1,5 p. b. ročně 

Pramen: Národní banka Slovenska.[3] 
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Bezprostřední výhody a změny v předpokladech pro nepřímé výhody 

   Celkové objektivní zhodnocení vlivu zavedení eura na ekonomiku Slovenska není 

v současnosti kvůli nedostatku potřebných dat a krátkost času možné. Můžeme se omezit 

pouze na kvantifikaci dopadů, které se již projevili, nebo určit případné změny původních 

předpokladů.  

Slovensko vstupovalo do eurozóny v období probíhající světové finanční krize. 

Výrazný propad zahraničního obchodu s tím spojený způsobil, že objem uspořených 

transakčních nákladu byl mírně nižší, než se původně očekávalo. V tomto období také došlo 

ke zvýšení volatility směnných kurzů. Jedna z výhod, která se citelně projevila ještě před 

samotným zavedením eura, bylo odstranění kurzového rizika při devizových operacích. 

Přehled vývoje kurzů zemí V4 zobrazen v následujícím grafu potvrzuje, že víceletý trend 

posilování se zastavil a měny okolních zemí vůči euru výrazně oslabily. Slovenská koruna 

však v souvislosti se stanoveným konverzním kurzem negativně zasažena nebyla.  

Graf č. 2: Vývoj nominálních výměnných kurzů měn zemí V4 vůči euru 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Pramen: Ministerstvo financí SR                                            Poznámka: levá os = index. (1,1,2008=100)      

Na druhé straně, pevně fixovaný kurz koruny způsobil při oslabování sousedních měn 

dočasnou ztrátu konkurenceschopnosti Slovenska vůči zemím V4, jak v oblasti exportu, tak 
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v oblasti mzdových nákladu. Stabilní měna však zvyšuje celkovou stabilitu ekonomiky a tím 

vytváří příznivé podmínky pro dlouhodobé podnikatelské rozhodnutí. Proto lze konstatovat, že 

příliv budoucích investicí je důležitější, než dočasná cenová nevýhoda. [15] 

Zhoršující se ekonomická situace neobešla ani trh dluhopisů. Úrokové rozpětí vládních 

dluhopisů mezi jednotlivými zeměmi, a to nejen v rámci EU se výrazně zvýšili. V porovnání 

s dlouhodobými úrokovými sazbami vládních dluhopisu se vývoj v zemích, které nepřijaly 

euro, vyznačoval vyšší volatilitou, než v zemích eurozóny. Přijetí eura tak pomohlo zabránit 

růstu výnosů státních dluhopisů, co se příznivě projevilo na úrokových nákladech státního 

dluhu SR, které byly nižší než v zemích V4. [15] 

Na rozhodnutí o vstupu SR do eurozóny zareagovali ratingové agentury a přidělili 

Slovensku lepší hodnocení. Vyšší rating zvyšuje atraktivitu země pro investory a vytváří 

podmínky pro větší příliv zahraničních investic. (tabulka č. 6) [16] 

Tabulka č. 6: Rating Slovenska (listopad 2008) 

Standard & Poor´s Moody´s Fitch Rating R&I JCR 

A+ 

Stabilní výhled 

A1 

Stabilní výhled 

A+ 

Stabilní výhled 

A 

Stabilní výhled 

A+ 

Stabilní výhled 

Pramen: Národní banka Slovenska 

Prohlubující se hospodářská recese v období přechodu Slovenska na euro, měla za 

následek velký propad zahraničního obchodu a následně i hospodářského růstu SR. Přijetí 

společné měny proto nevedlo ke kontinuálnímu nárůstu investic, obchodu a HDP tak, jak se 

původně očekávalo. Domácí i zahraniční instituce zabývající se prognózou 

makroekonomického vývoje však předpokládají, že po ozdravení globální ekonomiky, by 

mělo dojít k rychlejšímu oživení ekonomiky SR v porovnání se zeměmi bez eura. [3] 

Bezprostřední nevýhody a změny v předpokladech pro nepřímé nevýhody 

Podle pravidel stanovených ve ,,Strategii přijetí eura na Slovensku“, všechny subjekty 

samy ponesou případné náklady související se zavedením eura. Největší náklady vznikli 

podnikatelským subjektům a veřejným institucím. Dosavadní údaje potvrzují, že technické a 
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organizační náklady na měnovou konverzi, původně odhadované na úrovni 0,3 % HDP nebyly 

překročeny. [3] 

Jednou z nejčastěji diskutovaných nevýhod vstupu do eurozóny je ztráta nezávislé 

měnové politiky. Ta se projevuje tím výrazněji, čím odlišnější je sladěnost hospodářského 

cyklu dané země, vůči ostatním zemím eurozóny. Podle dosavadních údajů, se sladěnost 

hospodářského vývoje mezi Slovenskem a eurozónou začala výrazně sbližovat v roce 2009 a 

to hlavně v souvislosti s hospodářskou krizí. Celkově byla synchronizace šoků na Slovensku 

se šoky v eurozóne lepší, než v zemích mimo jádra eurozóny (např. Španělsko, Řecko, 

Portugalsko) a v zemích V4. [17] 

Oslabování měn sousedních zemí, vůči pevně fixovanému kurzu koruny v období 

krize, všakzhoršilo exportní konkurenceschopnost Slovenska. Absence měnových nástrojů 

nedovolila NBS na tuto situaci reagovat. Podle odborníků se jednalo pouze o dočasnou 

nevýhodu, která nepřevyšuje dlouhodobé výhody eura. [15] Výroční zpráva NBS z roku 2010 

potvrdila, že nastavení měnové politiky ECB je z pohledu domácí ekonomiky přiměřené.  

Podle oficiálních výpočtu (NBS 2009) představoval vliv zavedení eura na inflaci 

přibližně 0,12 až 0,19 p. b., co je porovnatelné s vlivem v zemích, které zavedli euro 

v minulosti. Původně předpokládaný vliv tedy nebyl překročen a nedošlo ani 

k neopodstatněnému zvyšování spotřebitelských cen. [18] 

Vzhledem na charakter podnikání, je dopad zavedení eura na podnikání subjektů 

finančního sektoru nejvýraznější u bank. Kromě běžných administrativních a technických 

nákladů, snášel bankovní sektor navíc náklady specifické. V porovnání s rokem 2008, po 

zavedení eura bankám výrazně poklesly příjmy s devizových operací. Tento pokles tvořil 

procentuálně nejvýraznější položku (cca 77 %), která ovlivnila ziskovost bank. Tyto náklady 

by měli být kompenzované pozitivním vplyvem zavedení eura na ekonomiku. (Vyšší 

ziskovost podniků, zlepší úvěrové portfolio bank, které jim ušetří náklady na tvorbu opravních 

položek a rezerv a pod.) [19] 

Začátek roku 2010 okrem postupního pozitivního oživování ekonomické recese s sebou 

přinesl i několik negativních faktorů, které mohou ovlivňovat ekonomiku eurozóny a 
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Slovenska v nejbližším období. Vysoké veřejné deficity zemí ,, PIGS“ (Portugalsko, Itálie, 

Řecko, Španělsko) v kombinaci se slabým ekonomickým výhledem způsobili výraznou 

nestabilitu na finančních trzích eurozóny a také otevřely diskusi o možném budoucím 

fungování společné měny. V případě Řecka dosahoval veřejný dluh v roce 2009 až 115 % 

HDP. Vzhledem k neschopnosti země splácet své dluhy a s tím spojený hrozící bankrot, 

požádalo Řecko v dubnu 2010 Mezinárodní měnový fond a eurozónu o finanční pomoc. Na 

základě těchto okolností, podnikla evropská Komise, ve snaze zabezpečit stabilitu eurozóny 

několik opatření. Prvním, byla jednorázová půjčka, složená s vkladů členských zemí, 

v celkovém objemu 110 mld. Eur. 4  V květnu 2010 byl schválen Evropský stabilizační 

a finanční mechanizmus (dočasný euroval), s působností do roku 2013. Od roku 2012 bude 

fungovat společně s  Evropským mechanismem pro stabilitu (trvalý euroval), který ho pak 

nahradí. Oba mechanismy slouží jako nástroje finanční stability a v nezbytných případech, je 

z nich možné čerpat prostředky. Trvalý euroval bude mít celkový objem 700 mld. Eur5 , 

tvořený upsanými akciemi zemí eurozóny. Podle ministerstva financí SR, v případě, že v roce 

2012 dojde k výzvě na splacení těchto závazků a na jejich zabezpečení bude nutné, aby byly 

potřebné státní finanční aktiva zabezpečené formou emise dluhopisů, měla by tato forma 

negativní dopad na výši státního dluhu Slovenské republiky. [19,24,25] 

3.6 Vliv na podnikatelský sektor 

Podle dosavadních zkušeností zemí eurozóny vyplývá, že zavedení eura s sebou 

přineslo vyšší efektivnost alokace zdrojů. Jednodušší srovnávání cen u zahraniční konkurence 

                                                           
4
 Slovensko se jako jediná země eurozóny odmítla této jednorázové půjčky účastnit, protože vláda 

nepovažovala tento způsob řešení problému za správný (následně musela čelit mezinárodní kritice). 
Pozdější hlasování o přijetí eurovalu bylo spojeno s hlasováním o důvěře vlády premiérky Ivety 
Radičové. Její kabinet neprošel a euroval byl přijat. 
5 Z této sumy, bude 80 miliard eur ve formě splacených akcií a zbývajících 620 miliard eur bude 
splatných na vyzvání. Slovenská republika bude muset svůj podíl ve výši 659,2 miliónů eur splatit v 
pěti splátkách v průběhu pěti let, přičemž první z nich bude splatná do patnácti dnů po vstupu smlouvy 
do platnosti.  Celková hodnota akcií upsaných Slovenskem, včetně akcí splatných na vyzvání, bude 
představovat 5,768 miliardy eur. 
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a dodavatelů umožňuje podnikům snadněji identifikovat svoji konkurenční pozici a reálně 

zhodnotit své silné a slabé stránky. [3] 

 

 Původně očekávaný přímý vliv na podniky 

Rozhodujícími faktory jsou míra zapojení podniku do zahraničního obchodu, jeho 

velikost a odvětví, ve kterém působí. V krátkodobém horizontu přinese zavedení eura 

podnikům úsporu hlavně z odstranění transakčních nákladů a eliminace kurzového rizika. 

Výše úspor z titulu odstranění transakčních nákladů, byla odhadnuta na minimálně 0,22% 

HDP. Tuto úsporu pocítí převážně podniky angažované do zahraničního obchodu s eurozónou. 

Relativně větší podíl těchto úspor lze očekávat v malých a středních podnicích s menším 

objemem transakcí. Velké podniky mají vzhledem k velkému kapitálovému objemu možnost 

sjednat v komerčních bankách lepší podmínky pro devízové operace a zároveň si mohou 

dovolit administrativní kapacity, které se zabývají vývojem devizových kurzů. Z hlediska 

odvětvové struktury, se nejvyšší úspory předpokládali v průmyslové výrobě. K další úspoře 

nákladů, která představuje asi 0,013% HDP dojde odstraněním části kurzového rizika. 

Podobně jako u transakčních nákladů, nejvíce ušetří malé a střední podniky a podniky 

obchodující s eurozónou. Zavedení eura by mělo vyvolat pokles úrokových sazeb. Nižší 

náklady na kapitál zvyšují investiční možnosti velkých podniků. [14] 

Jedním z negativních dopadů budou jednorázové náklady na měnovou konverzi, 

vyčíslené na 0,27 % HDP6, přičemž většina těchto nákladu připadala v poměru ročního obratu 

na malé a střední podniky7 . Nejvýraznější položky tvoří náklady na výměnu softwaru a 

informačních systémů, přizpůsobení registračních pokladnic, duální oceňování a školení 

zaměstnanců. [20] 

Původně očekávaný nepřímý vliv na podniky 

                                                           
6
 Při jejich určování se vycházelo ze zkušeností zemí eurozóny a výsledků dotazníkového průzkumu 

NBS a ŠÚSR z roku 2006. Velká část podniku v daném čase nevěděla odhadnout své náklady, 
protože třeba brat výsledky průzkumu s jistou rezervou.  
7  Náklady u malých a středních podniků, by měly být na úrovni přibližně 0,27 % ročního obratu 
podniku. Při velkých podnicích, by měli být průměrné náklady 0,09 % z ročního obratu podniku. 
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V střednědobém horizontu se zavedení eura projeví ve zvýšeném přílivu zahraničních 

investic a v růstu zahraničního obchodu. Oba opomenuté faktory by měli přispět k zrychlení 

ekonomického růstu Slovenska, příjmů domácího obyvatelstva následně jeho spotřeby. Ze 

zvýšené poptávky, by měl mít největší užitek právě podnikatelský sektor. Určitou nevýhodu 

muže představovat obava ze zostření konkurenčního prostředí, kvůli vyšší transparentnosti 

cen. [3] 

V dlouhodobém horizontu by mělo být zavedení eura prospěšné hlavně pro malé a 

střední podniky v průmyslových odvětvích s výrobou se středně vysokou technologickou 

náročností. Silný růstový potenciál byl identifikovaný i v sektoru služeb, hlavně v oblasti 

outsourcingu informačních technologií a business procesů. Podle předpokladů NBS (2006), by 

se odvětvová struktura vývozu neměla výrazně změnit. Zavedení eura může přispět ke zvýšení 

vnitroodvětvového obchodu mezi SR a zeměmi eurozóny, zejména v oblastech chemického, 

strojírenského a elektrotechnického průmyslu. [3] 

Bezprostřední efekty a změny v předpokladech 

Vzhledem k tomu, že velikostní struktura ani odvětví podnikového sektoru se výrazně 

nezměnili, můžeme konstatovat, že ani změny v původních předpokladech se výrazněji 

nezměnili. Vyšší rating země a stabilita měny výrazně zlepšili podmínky pro dlouhodobé 

rozhodování firem. Posílení směnného kurzu koruny vůči ostatním zemím V4 krátce před 

zavedením eura, však dočasně zhoršilo cenovou konkurenceschopnost a zároveň se zvýšili i 

mzdové náklady slovenských podniků. V porovnání s podniky v Maďarsku, Polsku a České 

republice vzrostly ceny domácích výrobků a služeb. [3] 

Podle průzkumu Národní agentury pro rozvoj malého a středního podnikání 

(NAPRMSP) z únoru 2010, hodnotí 83,7% podnikatelů vplyv zavedení eura pro jejich firmu 

pozitivně a pouze 9,11% vyjádřilo opačný názor. Většina podnikatelů uvedla mezi pozitivní 

vlivy hlavně kurzovou stabilitu (oblast stavebnictví), nižší náklady na mezinárodní transakce 

(doprava průmysl), zvýšení prestiže a důvěryhodnosti v zemích eurozóny i mimo ni (odvětví 

dopravy a odborné činnosti), nebo zmírnění důsledků hospodářské krize. Mezi hlavní negativa 
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bezprostřední výhody, však průměrný obyvatel SR vzhledem k relativně malému objemu 

transakcí výrazně nepocítí. Jedním z možných přístupů, který použila NBS (2006), je 

odhadnout dopad zavedení eura zvlášť na příjmy a na výdaje obyvatel a následně vyčíslit 

předpokládaný čistý příjem. Za předpokladu, že po zavedení eura se bude ekonomika vyvíjet v 

souladu s výhledem načrtnutým ve studii o vlivu zavedení eura na slovenské hospodářství 

(Šuster a kol. 2006), reálné mzdy by měli v nejbližších 20 letech v průměru meziročně růst o 

0,7 % rychleji než v případě bez eura. Podobně pozitivní vliv jako na mzdy, by mělo mít euro 

na příjmy občanů z podnikání. Kladný by měl být také vliv na důchody, u kterých se očekával 

vyšší růst, asi o 0,3 % ročně. Sociální dávky, výnosy z majetku a ostatní příjmy se přímo v 

souvislosti s přechodem na euro nezvýší. [3] 

Po zavedení eura by však měli relativně rychleji růst ceny služeb a 

neobchodovatelného zboží. Z eura vice získají ti, kteří spotřebovávají relativně víc zboží a 

potravin, jejichž ceny porostou pomaleji. Ti, kteří vydávají vice peněz na služby a bydlení, 

mohou pocítit vyšší nárůst cen, a tím i výdajů. Podle odhadů NBS (2006) se v průběhu 10 let 

po zavedení eura zvýší reálné příjmy domácností v průměru o 4,6 % v porovnání situace bez 

eura. Nejvyšší růst životní úrovně by měli pocítit rodiny se zaměstnanými členy. Životní 

úroveň důchodců by se mohla zvýšit o 2,5 %. Pro nezaměstnané jednotlivce přinese zavedení 

eura pravděpodobně pokles jejich reálných příjmů. [3] 

Největší obavou obyvatelstva je, že zavedení eura povede k výraznému růstu inflace.  

V některých zemích se euro stalo synonymem zdražování. Ve skutečnosti však došlo jen k 

výraznému nárůstu vnímané inflace. Neopodstatněná je i obava, že hned po přijetí eura se 

cenová hladina vyrovná s cenovou hladinou eurozóny. Cenová konvergence bude probíhat 

současně s reálnou konvergencí ekonomiky a bude rozložena do dlouhého období. Její 

rychlost je závislá na reálném růstu ekonomické výkonnosti země. Podobně neopodstatněné 

jsou i obavy ze znehodnocení mezd a úspor z důvodu jejich přepočítání na euro. Propočet 

podle neměnného konverzního kurzu, je pouze technická operace s neutrálním dopadem na 

výslednou hodnotu. Zavedení nové měny vyvolá i potřebu uvědomit si novou hodnotu peněz a 

zvyknout si na orientaci v nových cenových relacích. Na to, aby se přechod na euro 

obyvatelům ulehčil, slouží několik opatření na ochranu spotřebitele definovaných v Národním 

plánu zavedení eura v SR (NBS, MF SR, 2005) [14] 
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Bezprostřední vlivy a změny v předpokladech pro nepřímé dopady 

Zavedení eura na Slovensku nepřineslo běžným občanům velké bezprostřední výhody. 

Úsporu transakčních nákladů pocítila jen vybraná skupina obyvatel, kteří cestují do zahraničí, 

případně nakupují v zahraničí. Nepříznivý hospodářský vývoj bude pravděpodobně trvat 

několik let. Průměrné hodnoty úrokových sazeb, inflace i růstu příjmu za prvních 10 let po 

zavedení eura v SR budou pravděpodobně nižší, než se očekávalo. Momentálně platný výhled 

vývoje na následující roky však mění předpoklady pro oba hlavní scénáře – s eurem i bez eura. 

Rozdíl mezi těmito scénáři se zásadně nemění, proto se neočekává ani výrazná změna v 

původně odhadovaných dopadech zavedení eura na příjmy, výdaje a životní úroveň 

obyvatelstva. [3] 

Přijetí eura je často spojováno s obavou se zvyšování cen. Níže uvedený graf 

potvrzuje, že na Slovensku byl stejně jako v jiných zemích eurozóny zaznamenán rozdíl mezi 

skutečnou a vnímanou inflací.  

Graf č. 4: Vnímaná a skutečná inflace 

 

Poznámka: Hodnoty vnímané inflace jsou dané, jakobezrozměrné číslo na základě výsledků 
kvantitativního hodnocení. 
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Pramen: Národní banka Slovenska  

Skutečný vliv k celkové inflaci HICP dosáhl úroveň přibližně 0,12 až 0,19 p. b.8, co je 

porovnatelné s vlivem v zemích, které zavedli euro v minulosti. Meziměsíční míra inflace 

v lednu 2009, která je nejdůležitější pro posouzení růstu cen z titulu zaokrouhlování, resp. 

spekulativního zvyšování cen, dosáhla pouze 0,3 %. [22]   

 Podobně, jako i v ostatních zemích eurozóny, se zvýšili ceny v restauracích a 

kavárnách, v dopravě, v službách spojených s údržbou obydlí nebo u zvěrolékařů. V 

specifických případech přispělo ke zvýšení, nebo snížení ceny jejich zaokrouhlování. Šlo o 

přechod se ,,smysluplné ceny“ v korunách zaokrouhlené na celé desítky haléřů na ,,eurové 

ceny“, které byly po propočtu zaokrouhleny na hodnotu končící na 0 c, 5c nebo vznikla 

,,baťovská cena“ (např. 1,99 euro). Část položek spotřebního koše dokonce cenově poklesla. 

Jednalo se především o potraviny a některé druhy tovarů v obchodních řetězcích, jako součást 

jejich konkurenční politiky. [18] 

Zavedení eura mělo tedy minimální vliv na spotřebitelské ceny. Pod tento dobrý 

výsledek se podepsali dva hlavní faktory: Ekonomická krize, která eliminovala používání 

jakýchkoliv spekulativních praktik ze strany obchodníků, protože ty by v konečném důsledku 

mohli vest ke ztrátě zákazníka a opatření Vlády SR na zabránění neodůvodněnému růstu cen 

(povinné duální zobrazování cen pět měsíců před zavedením a rok po zavedení eura, cenové 

kontroly, různé legislativní opatření, atd.) Klíčovou úlohu plnila informační kampaň, která 

prostřednictvím různých kanálů poskytovala veřejnosti praktické informace o všech 

potřebných faktech před zavedením eura. Součástí kampaně byla i distribuce propagačních 

publikací do všech domácností. Z toho nejdůležitější dvě zásilky, obsahovali kromě 

informačních brožur a letáků, dvě konverzní kartičky a eurokalkulačku. [22]   

 

 Podle průzkumu agentury FOCUS z března 2011, hodnotí přijetí eura pozitivně 63% 

respondentů (z toho 21% rozhodně pozitivně a 42% spíše pozitivně) a naopak negativně 34% 

dotázaných (z toho 12% rozhodně negativně a 22% spíše negativně). 3% neumělo zhodnotit. 

Ve srovnání s průzkumem s  března 2009 se snížila míra pozitivního hodnocení o 12%.[23]    

                                                           

8
 Měřeno v období od prosince 2008 do ledna 2009. 
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4 Závěr 

Cílem této práce bylo identifikovat pozitivní a negativní vlivy zavedení eura na 

Slovensku.  V předchozím textu bylo pomocí výsledku různých studii, věnujících se dané 

problematice (například výzkum NBS, MF SR atd.) možné objektivně rozdělit jednotlivé 

dopady do skupin podle významu jejich vlivu. Podle toho, zda se v ekonomice projeví 

okamžitě, nebo až postupem času je dělíme na přímé a nepřímé. Přímé dopady jsou evidentní 

a proto můžeme s jistotou prokázat jejich vliv. Nepřímé dopady, které jsou paradoxně daleko 

důležitější, se projeví až za několik let. Jejich vliv proto můžeme často posuzovat je jen 

z pozice odhadu a předpokladu.  V stejném kontextu je prováděna analýza výhod a nevýhod 

zavedení eura v SR – tedy pomocí posuzování očekávaných vlivu a dosavadních vlivu.  

Na Slovensku došlo k zavedení eura právě v čase globální ekonomické recese, která do 

jisté míry zbrzdila očekávané přínosy. Na jedné straně přijetí eura v SR v době krize 

znamenalo výhodu, protože došlo k odstranění kurzového rizika a tím zisku potřebné stability. 

Na druhé straně, ztráta nástrojů monetární politiky a pevně fixovaný kurz koruny později 

nedovolili Slovensku reagovat na devalvaci sousedních měn, co způsobilo dočasnou ztrátu 

konkurenceschopnosti a nárůst nezaměstnanosti.  

Co se týče působení eura v podnikové sféře, nejvíc výhod pocítili firmy zapojené do 

zahraničního obchodu. Za největší výhodu považují odstranění kurzových poplatku, 

transparentnost cen a úsporu nákladů souvisejících s volatilitou kurzu. Naopak nevýhody 

zaznamenali převážně provozovatelé restauračních a hotelových služeb v důsledku nárůstu cen 

spotřebního zboží a služeb. 

 Dopad zavedení eura na běžné občany se projevil spíš nepatrně. V budoucnu lze podle 

odhadů očekávat zvyšování hospodářského růstu, který by se mel projevit ve vyšší 

zaměstnanosti a celkových příjmech obyvatel. Původní obavy ze zavedení eura v SR dosud 

nebyly opodstatněné, co potvrzují i  průzkumy veřejného mínění. 
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