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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá vztahem České republiky a eura. První kapitola je 

věnována společné evropské měně, důvodům jejího zavedení a jejímu historickému vývoji. 

Druhá část je zaměřena na eurozónu, na její členy a na současnou ekonomickou situaci, 

která je ovlivňuje. Ze zemí eurozóny je věnován větší prostor Slovensku. Ve třetí kapitole 

jsem se soustředila na přijetí eura v České republice, na to jestli je stanoven termín jeho 

přijetí a na to, jakým způsobem ČR plní konvergenční kritéria, která jsou podmínkou pro 

vstup země do měnové unie. Především jsou v této kapitole blíţe popsány jednotlivé 

výhody a nevýhody, které s sebou euro přináší. 

 

Klíčová slova: Euro, přijetí eura, konvergence, měnová unie, Evropa, Česká republika, 

eurozóna, jednotná měna 

 

Summary 

This bachelor thesis focuses on the relationship between the Czech Republic and Euro. 

The first chapter deals with the single European currency, the reasons for its 

implementation, and its historical development. The second part focuses on the Euro area, 

its members, and current economic situation, which affects them. Greater attention 

amongst the European states is focused on Slovakia. The third chapter specifies the Euro 

acceptance in the Czech Republic, the deadline specification for its acceptance, the method 

of the Czech Republic compliance with the convergence criteria which form the 

precondition for the country’s entry to the monetary union. This chapter particularly 

describes in more detail the individual advantages and disadvantages of Euro 

implementation. 
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1 Úvod 

Česká republika je součástí Evropské unie. Náš vstup do EU byl vyvrcholením snah 

zahraniční politiky o začlenění ČR do Evropy, které započaly jiţ po pádu komunistického 

reţimu na sklonku roku 1989. Do Evropské unie se ČR podařilo vstoupit společně 

s dalšími devíti kandidátskými zeměmi 1. května 2004. Jeden ze závazků souvisejících 

s členstvím v EU je stát se členem eurozóny (označení pro státy Evropské unie, které 

přijaly euro) a tím pádem vyměnit naší národní měnu za měnu evropskou. 

Vlivem světové finanční a hospodářské krize vyplynula na povrch strukturální slabost 

některých ekonomik a nízká připravenost eurozóny na řešení krizových situací. Pokračující 

či dokonce prohlubující se dluhové problémy některých členů vyústily do situace, ţe jsou 

přijímány reformní záchranné kroky, které mají citelné dopady na fungování měnové zóny 

a na její budoucí rozšiřování. 

V této bakalářské práci zhodnotím výhody a nevýhody, které by nám společná měna 

přinesla, pokud bychom ji v současné době jiţ pouţívali nebo bychom se chystali ji 

přijmout v nelehké ekonomické situaci, ve které se Evropa dnes nachází. 

První kapitola se bude týkat eura. Přiblíţím jeho historický vývoj, co bylo prvním 

impulsem k jeho vzniku a jakým způsobem se euro vyvíjelo od svého předchůdce  aţ do 

podoby, ve které ho známe dnes.  Nastíním postupný proces jeho zavádění v Evropě včetně 

toho, které státy euro pouţívají a od kdy. 

Další kapitolu věnuji eurozóně a především její současné podobě a dnešním 

problémům, se kterými se musí potýkat. Ze států, které zavedly jednotnou měnu, věnuji 

větší pozornost Slovensku. Jelikoţ s ním máme společný kus historie a právě Slovensko 

procházelo v uplynulých dvou desetiletích podobným vývojem jako Česká republika. 

Poslední kapitola se bude zabývat eurem z pohledu České republiky. V její první části 

zjistím, kdy se naše republika chystá přejít na společnou měnu. V další části se zaměřím na 

to, jak v současné době ČR plní podmínky pro přijetí eura (tzv. konvergenční kritéria). 

Důvod proč zmíním konvergenční kritéria a způsob jakým je Česká republika plní, je 

prostý. Úspěšné následování jednotné měnové politiky totiţ vyţaduje, aby ekonomiky byly 

sladěné z hlediska hospodářského cyklu a dosahovaly vysokého stupně udrţitelné 

konvergence. Jejím měřítkem je z pohledu evropských institucí právě plnění 
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konvergenčních kritérií. Proto je pro hodnocení výhod a nevýhod eura důleţité, zda tato 

kritéria plníme či nikoliv. Pokud by naše ekonomika nebyla dostatečně sladěná 

s ekonomikou eurozóny, tak by nám přijetí eura spíše uškodilo. Ve třetí části poslední 

kapitoly se budu věnovat pozitivním a negativním aspektům jednotné evropské měny. 

Přijetí eura by mělo vést k odstranění kurzového rizika ve vztahu k eurozóně a tím pádem 

ke sníţení nákladů zahraničního obchodu a investic. Tím by mělo zvýšit přínosy, které pro 

ČR plynou z jejího zapojení do mezinárodní dělby práce. Zároveň z přijetí eura vyplývají 

náklady a rizika z důvodu ztráty nezávislé měnové politiky a pruţnosti měnového kurzu. 

Přínosy a náklady pramenící z přijetí eura přitom budou dány jak stavem české ekonomiky, 

tak i stavem ekonomiky eurozóny. 
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2 Euro 

Euro je jednotnou měnou, kterou v současnosti sdílí sedmnáct členských států 

Evropské unie. Jeho zavedení je výsledkem dlouhodobého integračního procesu. 

2.1 Stručná historie eura 

Zájem evropských zemí na měnové rovnováze má poměrně hluboké kořeny. 

V důsledku ekonomické krize ve 20. a 30. letech minulého století zesílily snahy 

o směřování k měnové stabilitě. V průběhu 50. let byla v Římě uzavřena dohoda 

o společném evropském trhu, která byla současně předmětem společného zájmu jednání 

o směnných kurzech. 

 Na summitu evropského společenství v Haagu v roce 1969 byl dán významný 

impuls k prohlubování evropské integrace směrem k vytvoření hospodářské a měnové 

unie. V roce 1970 byla zhotovena Wernerova zpráva. Jejím hlavním záměrem bylo 

vytvoření měnové unie do 10 let, a to ve 3 stadiích. Realizace však byla přerušena 

v důsledku ropného šoku, ke kterému došlo v roce 1973. 

 Další jednání o stabilizaci kurzů národních měn vyústila na summitu v Brémách 

v rozhodnutí zavést od března 1979 Evropský měnový systém. EMS vycházel ze záměru 

dosáhnout stabilizace kurzů národních měn pomocí fluktuačního pásma, kdy kurzy měn 

mohly kolísat v rozsahu +/- 2,25 % od středních parit (u španělské pesety a portugalského 

escuda byl rozsah +/- 6,0 %). Toto fluktuační pásmo (pásmo, ze kterého se nesmí měna 

vychýlit) bylo pojmenováno ERM I. Evropský měnový systém byl velmi úspěšný při 

pokusu o stabilizaci kurzů národních měn v EHS. [8] 

 Současně se vznikem Evropského měnového systému v březnu 1979 byla 

vytvořena převodní jednotka ECU (European Currency Unit). Byla to tzv. košová měnová 

jednotka, protoţe byla definována jako „koš“ sloţený z různého mnoţství měnových 

jednotek členských států EHS, a to i těch, které z různých důvodů nebyly v té době členy 

EMS. ECU přirozeně nebyla běţnou měnou, neplnila funkci oběţiva, byla vlastně 

jednotkou, ve které se vyjadřovaly různé hodnotové veličiny ekonomického systému EHS. 

Byla sloţena z dvanácti měn, jejichţ podíl v koši byl různý, odpovídal podílu HDP dané 
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země na celkovém HDP Evropského společenství. ECU nikdy nebyla v oběhu jako 

bankovka nebo mince. Slouţila pouze jako zúčtovací jednotka. 

Protoţe tedy ECU nemohla splňovat všechny podmínky společné měny, ustavila 

Evropská rada v roce 1988 komisi v čele s J. Delorsem (prezidentem komise EHS) 

a pověřila ji úkolem prozkoumat moţnost doplnění jednotného trhu téţ o měnovou unii 

s postupným zavedením společné měny. Delorsova zpráva se stala východiskem pro 

mezivládní jednání o řešení problému měnové unie a v roce 1992 se promítla téţ do návrhu 

Maastrichtské dohody. 

Program přípravy měnové unie byl stanoven jako třístupňový. 

 První etapa začala v červenci roku 1990. Její hlavní náplní byla plná liberalizace 

kapitálových toků a těsnější spolupráce členských států EU v ekonomických, rozpočtových 

a měnových otázkách. 

 Druhá etapa započala v roce 1994 a byla definována jako přípravná fáze vzniku 

měnové unie. Byl zřízen Evropský měnový institut, který byl předchůdcem budoucí 

Evropské centrální banky. Tento institut dostal za cíl připravit vstup do třetí etapy. 

Konkrétně měl tyto úkoly: 

 zintenzívnit spolupráci národních měnových politik pro zajištění cenové 

stability, 

 vytvořit rámec pro budoucí jednotnou měnovou politiku Evropské centrální 

banky, vyvinout měnovou strategii a adekvátní měnové nástroje, technickou 

přípravu pro vytištění eurobankovek a dále rozvinout mezistátní platební 

systémy, 

 pravidelně publikovat zprávy o pokroku v přípravných pracích pro třetí fázi 

měnové unie, včetně zhodnocení situace. 

Začátek třetí etapy byl stanoven na 1. leden 1999. Hlavní cíl tohoto stadia bylo 

dokončení měnové unie. Třetí etapa v praxi začala tím, ţe kurzy národních měn byly 

nevratně fixovány na hodnoty eura. V okamţiku zahájení třetí etapy hospodářské a měnové 

unie byl původní kursový mechanismus ERM I nahrazen novým mechanismem ERM II, 

v němţ byly měny členských států vázány na euro se standardním fluktuačním pásmem  

+/- 15 % a jehoţ hlavním úkolem bylo mírnit kolísavost kurzů před vlastním zavedením 
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eura. Odpovědnost za jednotnou měnovou politiku převzala Evropská centrální banka ve 

Frankfurtu. [2], [3] 

 V roce 1992 bylo schváleno, ţe připravenost členského státu pro přijetí jednotné 

měny bude posuzována na základě pěti kritérií. Ta jsou souhrnně známa pod pojmem 

maastrichtská konvergenční kritéria, podle města, kde byla podepsána Smlouva o EU, jeţ 

tato kritéria přesně definuje. 

 Uvedená kritéria se týkají: 

 cenové stability, 

 rozpočtového deficitu, 

 vládního dluhu, 

 dlouhodobých úrokových sazeb, 

 stability směnných kurzů. 

 Od 1. ledna 1999 vstoupila v platnost Evropská hospodářská a měnová unie (HMU) 

a euro bylo zavedeno v jedenácti členských státech jako platná platební jednotka. Euro 

nastoupilo v právně zaručeném poměru 1:1 vůči ECU a bylo plnohodnotnou měnou 

s vlastní centrální bankou, s vlastní jednotnou měnovou politikou, mělo vlastní obchodní 

kurz vůči měnám třetích zemí a bylo obchodovatelné na finančních trzích. Po jistou 

přechodnou dobu euro nevykazovalo pouze jeden znak „normální“ měny, a to, ţe nemělo 

k dispozici hotovost v podobě bankovek a mincí, tato doba trvala do 31. 12. 2001. 

 Od 1. ledna 2002 konečně vstoupilo euro do oběhu. Tradiční národní měny – 

belgické franky (BEF), francouzské franky (FRF), lucemburské franky (LUF), německé 

marky (DEM), rakouské šilinky (ATS), italské liry (ITL), irské libry (IEP), nizozemské 

guldeny (NLG), finské marky (FIM), španělské pesety (ESP) a portugalská escuda (PTE) – 

jiţ od 1. ledna 1999 postupně ztrácely všechny znaky plnohodnotných měn, zejména 

měnový kurz vůči ostatním měnám a obchodovatelnost na finančních trzích. Aţ do jejich 

definitivního zániku slouţily jejich bankovky a mince k nahrazování eura v hotovostním 

oběhu. Řecko přistoupilo k měnové unii aţ 1. ledna 2001. Od 1. března 2002 se stalo euro 

bezvýhradným platidlem ve 12 členských státech Evropské unie. Postupně se eurozóna 

rozrostla aţ na současných 17 členů. V roce 2007 bylo euro přijato Slovinskem. Od roku 
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2008 se pouţívá na Kypru a Maltě. Slovensko přijalo euro v roce 2009 a zatím posledním 

členem eurozóny se stalo Estonsko v roce 2011 (viz příloha č.2). 

Přehled všech současných členů eurozóny, rok jejich přistoupení a oficiální přepočítací 

koeficient, se kterým do eurozóny vstupovali, zachycuje Tabulka 1.  

Tabulka 1: Členské státy eurozóny - rok přistoupení a oficiální přepočítací koeficient 

Členský stát Rok přistoupení Původní měna Fixní kurz k euru 

Belgie 1999 Frank 40,3399 

Estonsko 2011 Koruna 15,6466 

Finsko 1999 Marka 5,94573 

Francie 1999 Frank 6,55957 

Irsko 1999 Libra 0,78756 

Itálie 1999 Lira 1936,27 

Kypr 2008 Libra 0,58527 

Lucembursko 1999 Frank 40,3399 

Malta 2008 Lira 0,4293 

Německo 1999 Marka 1,95583 

Nizozemsko 1999 Gulden 2,20371 

Portugalsko 1999 Escudo 200,482 

Rakousko 1999 Šilink 13,7603 

Řecko 2001 Drachma 340,75 

Slovensko 2009 Koruna 30,126 

Slovinsko 2007 Tolar 239,64 

Španělsko 1999 Peseta 166,386 

Pramen: [8] 

V současné době pouţívá více neţ 330 milionů Evropanů euro ve svém kaţdodenním 

ţivotě. Nová měna Evropu výrazně přiblíţila k ekonomické unii a dala občanům EU 
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jasnější pocit sdílení společné evropské identity. S eury v peněţence mohou lidé cestovat 

a nakupovat ve většině zemí Unie, aniţ by se museli zastavit ve směnárně. 

 Euro se stalo druhou nejvýznamnější měnou na světě. Zrychlila se také integrace 

finančních trhů, nespojují se jen makléřské firmy, ale dochází k fúzím celých burz. 

 Ačkoliv můţeme eurem platit v sedmnácti zemích EU, v kaţdé zemi se ceny liší. 

2.2 Symbol eura - € 

 Evropská Komise chtěla, aby symbol měny EU byl estetický a jednoduchý. Znak 

pro euro je podobný řeckému písmenu epsilon ε, čímţ navazuje na jeden z tradičních 

kulturních a společenských základů evropské civilizace, na antiku. Symbol měny rovněţ 

připomíná první písmeno slova Evropa. Dvojitá linka uprostřed má poukazovat na stabilitu 

měny a přibliţuje ji symbolům jiných důleţitých světových valut – amerického dolaru 

nebo japonského jenu. Směnárenská zkratka měny je EUR. [4], [7], [9]  
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3 Eurozóna 

Eurozóna je označení pro ty státy Evropské unie, které přijaly společnou měnu euro. 

Z původních patnácti členských zemí EU nebylo euro zavedeno ve Velké Británii, Dánsku 

a Švédsku. První dvě jmenované země si při vyjednávání Maastrichtské smlouvy  

prosadily trvalou výjimku na zavedení eura (opt-out), která umoţňuje neúčastnit se třetí 

fáze projektu Hospodářské a měnové unie, tj. samotného zavedení eura. Švédsko takovouto 

trvalou výjimku nemá, přesto se rozhodlo měnové unie se nezúčastnit. Švédská vláda se 

obrátila v otázce přijetí eura na občany, kteří v roce 2003 v referendu euro odmítli (55,9 % 

hlasů bylo proti), přičemţ účast v referendu byla poměrně vysoká (přes 82 % oprávněných 

voličů). [7], [8] 

Ostatní členové EU mají povinnost přijmout euro, pokud splní poţadovaná kritéria. 

V současnosti to platí pro Bulharsko, Českou republiku, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, 

Polsko, Rumunsko a Švédsko (viz příloha č.1). [8] 

3.1 Současná ekonomická situace v eurozóně 

Prvních deset let fungování eura lze označit za relativně klidné období, ačkoliv mezi 

jednotlivými zeměmi eurozóny docházelo k postupnému zvyšování nerovnováh. V tomto 

období narůstaly strukturální nerovnosti mezi členskými zeměmi zejména vzhledem 

k rozdílné míře konkurenceschopnosti. To se projevovalo v různé míře inflace či 

narůstajícími schodky nebo přebytky platební bilance. 

Určitým zklamáním rovněţ bylo, ţe se nenaplnila původní očekávání a nedošlo ke 

zvýšení hospodářského růstu a produktivity práce. To bylo konstatováno i v hodnotící 

zprávě Evropské komise: Úspěchy a výzvy desetiletí Hospodářské a měnové unie z roku 

2008. 

Zlom v dosavadním vývoji eurozóny přineslo vypuknutí finanční a hospodářské krize. 

Ve druhé polovině roku 2008 se krize projevila zvýšeným počtem úpadků bank většinou 

mimo EU (USA, Island), ale měla přímý dopad na aktiva většiny západoevropských bank. 

Krize bankovního sektoru se přelila do dalších odvětví, coţ si vyţádalo masivní zvýšení 

státních podpor a intervencí vedoucích k překročení fiskálních maastrichtských kritérií 
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daleko za jejich hranici stanovenou ve Smlouvě o fungování EU. Existence jiţ zmíněných 

dlouhodobě naakumulovaných nerovnováh se projevila plnou měrou.  

Zhruba od přelomu let 2009/2010 proto lze hovořit o další fázi krize, o krizi veřejného 

zadluţení. Krize začala nejdříve v Řecku, jehoţ deficit a dluh se ukázal být mnohem větší, 

neţ Řecko tvrdilo. To vedlo k růstu úvěrových nákladů země na neudrţitelnou úroveň. 

Prudké zvyšování úroků ze státních dluhopisů pak zasáhlo Irsko a Portugalsko a všechny 

tři země byly odkázány na mezinárodní finanční pomoc. Pozornost se soustředila rovněţ 

na Itálii, jejíţ výnosy dluhopisů také rostly. V reakci na tento vývoj byla přijata rozhodnutí 

za účelem bezprostřední stabilizace situace v těchto zemích a byly podniknuty kroky 

k dlouhodobě orientované reformě ekonomického řízení EU a k posílení hospodářských 

politik členských států.  

Na zasedání Evropské rady v prosinci 2010 bylo dojednáno vytvoření trvalého 

Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), který měl být novou mezinárodní finanční 

institucí, aktivovanou v případě, ţe to bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako 

celku (viz příloha č.3). Objem ESM by mohl být 700 miliard eur s tím, ţe členové 

eurozóny do něj vloţí 80 miliard eur v hotovosti a 620 miliard eur pak zajistí ve formě 

disponibilního kapitálu, přičemţ úvěrová kapacita tohoto mechanismu bude 500 miliard 

eur. Některé země eurozóny, Evropská centrální banka a Evropská komise chtějí, aby jeho 

kapacita byla ještě větší. S vytvořením ESM se původně počítalo aţ od roku 2013, ale 

pravděpodobně fond začne fungovat jiţ od letošního července. [10] 

Skutečnost je taková, ţe eurozóna vstupuje do roku 2012 s velmi nepříznivými 

ekonomickými vyhlídkami. Mezinárodní měnový fond předpokládá, ţe Evropu letos čeká 

pokles ekonomiky o půl procenta a návrat do mělké recese. Rovněţ světové ratingové 

agentury sniţují hodnocení úvěrových spolehlivostí státům EU. Zhoršený rating je pak 

varováním pro případné investory, ţe se u hodnoceného subjektu zhoršila schopnost 

splácet závazky. Sníţení ratingu můţe vést k tomu, ţe investoři budou od dluhopisů 

příslušných zemí vyţadovat vyšší výnosy. [7] 
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3.2 Euro na Slovensku 

Jiţ ve smlouvě o přistoupení Slovenska k EU, bylo schváleno, ţe se Slovensko stane 

zároveň členem Hospodářské a měnové unie a po splnění všech podmínek přijme 

společnou evropskou měnu. Ještě před samotným vstupem do EU, roku 2003, byla 

schválena Strategie přijetí eura ve Slovenské republice. Na základě přesvědčení, ţe euro 

bude pro většinu obyvatel přínosem, bylo stanoveno cílové datum pro přechod na euro na 

1. leden 2009. V roce 2005 byl vypracován Národní plán zavedení eura na Slovensku 

a začaly konkrétní přípravy. [8] 

Přijetí společné měny přináší zemím a jejich obyvatelům mnoţství výhod, ale i řadu 

nevýhod. V případě Slovenska existoval předpoklad, ţe výhody převýší nevýhody.  

Jaká je tedy skutečnost? Na to neexistuje jednoduchá odpověď. Podle analýzy Národní 

banky Slovenska, která zkoumala dopad eura na konkurenceschopnost tamních podniků, 

nebude moţné změřit vliv společné měny ani po uplynutí delšího období. Důvodem je fakt, 

ţe jiţ nikdy nezjistíme, jak by se slovenská ekonomika vyvíjela, pokud by byla zachována 

národní měna. 

Názory slovenských odborníků na euro se různí. 

Podle hlavního analytika Volksbank Vladimíra Vaňa bylo přijetí eura pro Slovensko 

darem z nebes. Bylo schváleno jen pár týdnů před tím, neţ se na světovém trhu spustila 

finanční krize a Slovensko jiţ mělo pevně zafixovaný kurz. Stalo se tak unikátní oblastí, 

která leţí uprostřed více neţ 90 milionového trhu východních členů EU a zároveň nabízí 

stabilitu plnohodnotného člena eurozóny se všemi výhodami, které to přináší. 

Naproti tomu Ján Tóth, ředitel Institutu pro finanční politiku, který spadá pod 

slovenské ministerstvo financí, má opačný názor. Podle něj se stačí podívat na to, ţe 

pokles výroby Slovenska byl větší neţ v případě České republiky, Maďarska či Polska. 

Rovněţ nárůst nezaměstnanosti byl větší. Domnívá se, ţe to bylo způsobeno tím, ţe 

slovenská, proexportně orientovaná ekonomika zaloţená například na výrobě aut, přišla 

o moţnost reagovat na změny na trhu pomocí regulace měnového kurzu. 

Slováci přesto euru v minulém roce věřili jako málokdo v Evropě. Podle loňského 

únorového průzkumu společnosti Eurobarometr si téměř 70 % slovenských občanů myslí, 

ţe euro zmírnilo dopad ekonomické krize na jejich stát. [11] 
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4 Přijetí eura v ČR 

Česká republika se 1. května 2004 stala členem Evropské unie, čímţ se rovněţ 

zavázala k přijetí eura. Prozatím je ČR členem Hospodářské a měnové unie jako stát, na 

který se vztahuje dočasná výjimka na zavedení eura. Jednotná měna by měla být zavedena 

poté, co naše země splní maastrichtská kritéria. To, zda země plní podmínky nutné pro 

přijetí eura, analyzují a vyhodnocují Evropská komise a Evropská centrální banka ve svých 

Konvergenčních zprávách. Konečné rozhodnutí o splnění podmínek je učiněno na úrovni 

Rady EU.  

4.1 Přistoupení ČR k eurozóně 

Kaţdá členská země EU s dočasnou výjimkou na zavedení eura postupuje při jeho 

přijetí na základě vlastní strategie. To je rozdíl oproti dvanácti původním zemím, které 

zakládaly eurozónu. Tyto země přijaly euro koordinovaně. 

Česká republika formulovala svou vizi o zavedení eura v roce 2003, kdy byla vládou 

přijata Strategie přistoupení ČR k eurozóně (tzv. Eurostrategie). V ní byl stanoven termín 

přijetí eura pro léta 2009-2010. 

V roce 2005 byl vytvořen orgán pro koordinaci legislativních a technických opatření 

pro zavádění eura tzv. Národní koordinační skupina. V roce 2006 vláda schválila jednotný 

scénář přechodu na euro a v roce 2007 Národní plán zavedení eura v České republice. 

Ke specifikaci termínu zavedení eura v ČR mělo dojít na základě dokumentu 

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické 

sladěnosti ČR s eurozónou, který je od roku 2005 kaţdoročně připravován Českou národní 

bankou a ministerstvem financí ČR. Toto vyhodnocení vţdy obsahuje doporučení vládě 

ČR, zda by se naše republika v následujícím roce měla či neměla zapojit do reţimu 

měnových kurzů ERM II. Pro splnění maastrichtských kritérií je nezbytné v tomto systému 

setrvat nejméně po dobu dvou let. Je proto nutné do něj vstoupit nejméně tři roky před 

faktickým cílovým termínem přechodu na euro, jeden rok je počítán na nutné vyhodnocení 

a technickou přípravu. 

Vláda ČR v období platnosti původní verze Eurostrategie nerozhodla o vstupu do 

ERM II. Hlavním důvodem byl stav veřejných financí, který nám bránil ve splnění 
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maastrichtského kritéria stanoveného pro tuto oblast. Dalším problémem byla nedostatečná 

sladěnost ekonomiky ČR s ekonomikou eurozóny. Tím došlo k překročení původně 

plánovaného termínu zavedení eura v letech 2009-2010. 

Ţádný další přibliţný termín přechodu na jednotnou měnu navrţen nebyl, ale kaţdý 

rok dochází k pravidelnému vyhodnocení stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou 

a ke sledování plnění maastrichtských kritérií. 

V souvislosti s globální hospodářskou krizí a neuspokojivým stavem některých 

slabších členů eurozóny se objevila diskuze o udrţitelnosti projektu jednotné měny. 

S ohledem na tento vývoj naše současná vláda termín zavedení eura nestanovila. 

Konstatovala však, ţe připraví podmínky pro jeho přijetí za předpokladu, ţe se euro bude 

vyvíjet jako smysluplný projekt a pokud bude úspěšně realizována konsolidace veřejných 

financí České republiky. [1], [6], [10] 

4.2 Vyhodnocení plnění konvergenčních kritérií 

Podmínkou pro vstup členské země EU do eurozóny je mimo jiné dosaţení vysokého 

stupně udrţitelné konvergence. Jejím měřítkem je z pohledu evropských institucí plnění 

čtyř konvergenčních kritérií. Ta jsou uvedena v článku 140 Smlouvy o fungování EU (dále 

jen Smlouva) a blíţe jsou specifikována v Protokolu o kritériích konvergence (dále jen 

Protokol) připojeném ke Smlouvě. Konvergenční kritéria musí být plněna udrţitelným 

způsobem, nikoliv pouze jednorázově. Česká republika je zavázána podnikat kroky 

k tomu, aby byla na přistoupení k eurozóně co nejdříve připravena.  

Případné neplnění kritérií konvergence nemá v současnosti pro ČR ţádné přímé 

důsledky. Výjimkou je kritérium udrţitelnosti veřejných financí, kdy při jeho neplnění je 

země podrobena Proceduře při nadměrném schodku. Tato procedura byla v prosinci roku 

2009 vůči ČR zahájena na základě očekávaného překročení referenční hranice pro vládní 

deficity v letech 2010 a 2011. Rada ministrů financí a hospodářství doporučila ČR sníţit 

důvěryhodným a udrţitelným způsobem vládní schodek pod 3 % HDP do roku 2013. [16] 
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4.2.1 Kritérium cenové stability 

Ustanovení Smlouvy: 

Článek 140(1) první odrážka Smlouvy vyžaduje: „dosažení vysokého stupně cenové 

stability patrné z míry inflace, která se blíží míře inflace nejvýše tří členských států, jež 

dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků.“ 

Článek 1 Protokolu o kritériích konvergence dále stanovuje, že: „kritérium cenové 

stability znamená, že členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu 

a průměrnou míru inflace měřenou v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením, jež 

nepřekračuje o více než 1,5 procentního bodu míru inflace nejvýše tří členských států, 

které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších výsledků. Inflace se měří pomocí indexu 

spotřebitelských cen na srovnatelném základě s přihlédnutím k rozdílnému vymezení pojmů 

v jednotlivých členských státech.“ 

Implementace kritéria cenové stability – současná praxe 

Smlouva i Protokol ponechávají v některých otázkách prostor pro interpretaci 

institucemi, které hodnotí plnění kritérií. Proto je při vyhodnocení plnění kritérií třeba brát 

v úvahu také konkrétní způsob, jakým tyto instituce dané kritérium aplikují. Například 

v Konvergenční zprávě 2010 byly v souvislosti se všeobecnou ekonomickou situací na 

rozdíl od praxe v předchozích letech za země s nejlepší cenovou stabilitou vybrány země 

s negativní mírou inflace, avšak nikoliv tři země s nejnižší inflací. 

Tabulka 2: Harmonizovaný index spotřebitelských cen, růst v % 

 2008 2009 2010 8/2011 2011 2012 2013 2014 

Průměr 3 zemí EU s nejniţší 

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

Hodnota kritéria 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 

Pramen: [16] 

Tabulka 2 ukazuje, ţe ve sledovaném období neplnila ČR toto kritérium pouze v roce 

2008, coţ bylo způsobeno prudkým růstem cen potravin a energií (zejména ropy) a vlnou 
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administrativních opatření. Mezi tato opatření patřilo mimo jiné i zvýšení sazby DPH, 

zavedení ekologických daní a poplatků ve zdravotnictví a další. Naproti tomu rok 2009 byl 

ve znamení niţších cen energií i potravin v důsledku globální recese. Od té doby dochází 

k pozvolnému růstu cen, který zapříčinila jednak různá administrativní opatření a jednak 

růst cen ropy a potravin. V roce 2011 se meziroční růst spotřebitelských cen pohyboval 

v blízkosti 2 %, které odpovídají inflačnímu cíli ČNB. 

Cenový vývoj ČR v letech 2012-2014 bude ovlivňován velkou měrou 

administrativními zásahy vlády. To by se mohlo nejsilněji projevit v letošním roce 2012, 

kdy došlo ke zvýšení sníţené sazby DPH z 10 % na 14 % a kritérium cenové stability bude 

s největší pravděpodobností překročeno. [16] 

4.2.2 Kritérium udrţitelnosti veřejných financí 

Ustanovení Smlouvy: 

Článek 140(1) odst. 2 druhá odrážka Smlouvy vyžaduje „dlouhodobě udržitelný stav 

veřejných financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný schodek ve 

smyslu článku 126(6) Smlouvy.“ 

Podle článku 2 Protokolu o kritériích konvergence, kritérium znamená, že „v době 

šetření se na členský stát nevztahuje Rozhodnutí Rady podle čl. 126(6) Smlouvy o existenci 

nadměrného schodku.“ 

Článek 126 Smlouvy upravuje postup při nadměrném schodku, který je blíže 

specifikován v Paktu o stabilitě a růstu. Podle článku 126(3) Smlouvy vypracuje Evropská 

komise zprávu, pokud členský stát EU nesplňuje požadavky dodržování rozpočtové kázně, 

a to zejména pokud: 

1) Poměr plánovaného nebo skutečného schodku sektoru vládních institucí k hrubému 

domácímu produktu překročí referenční hodnotu (stanovenou v Protokolu 

o postupu při nadměrném schodku jako 3 % HDP), ledaže by: 

- poměr podstatně a nepřetržitě klesal a dosáhl úrovně, která se blíží 

doporučované hodnotě, nebo 

- překročení doporučované hodnoty bylo pouze výjimečné a dočasné a poměr 

zůstával blízko k doporučované hodnotě. 
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2) Poměr dluhu sektoru vládních institucí k hrubému domácímu produktu překročí 

doporučovanou hodnotu (stanovenou v Protokolu o postupu při nadměrném 

schodku jako 60 % HDP), ledaže se poměr dostatečně snižuje a blíží se 

uspokojivým tempem k doporučované hodnotě. 

Z ustanovení vyplývá, ţe kritérium udrţitelnosti veřejných financí má ve své podstatě 

dvě části a je splněno pouze tehdy, jsou-li udrţitelně plněny jeho obě sloţky. 

4.2.2.1 Kritérium deficitu sektoru vládních institucí 

Tabulka 3 zachycuje vývoj salda sektoru vládních institucí od roku 2008.  Je z ní 

patrné, ţe dané kritérium bylo překročeno v roce 2009, k čemuţ došlo v důsledku 

razantního zpomalení ekonomického růstu a recese na přelomu let 2008 a 2009. Pro rok 

2010 připravila vláda konsolidační opatření, která pomohla sníţit deficit sektoru vládních 

institucí oproti roku 2009. Významný byl především vzestup příjmů z pojistného na 

sociální zabezpečení a pokles mzdových výdajů. V roce 2011 vláda učinila mimo jiné 

i plošné škrty provozních a investičních výdajů státních úřadů a omezení státní sociální 

podpory. 

Tabulka 3: Saldo sektoru vládních institucí v % HDP 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

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

Pramen: [16] 

Návrh státního rozpočtu na rok 2011 a střednědobý výhled státního rozpočtu pro roky 

2012-2014 předpokládají další postupné zlepšování salda sektoru vládních institucí aţ na 

hodnotu -1,9 % HDP v roce 2014.  V současné době se však zvyšuje riziko podstatného 

zhoršení ekonomického výhledu v souvislosti s ekonomickou situací v zemích eurozóny, 

coţ spolu s turbulencemi na finančních trzích ohroţuje ekonomický růst všech států EU, 

včetně našeho. Zpomalení ekonomiky by mělo vliv zejména na daňové příjmy a tedy i na 

saldo sektoru vládních institucí. 
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4.2.2.2 Kritérium dluhu sektoru vládních institucí 

Tabulka 4 zobrazuje, jak od roku 2009 dochází postupně k prudkému nárůstu úrovně 

dluhu. Ve srovnání s průměrem eurozóny však stále není celkové zadluţení vysoké 

a s plněním tohoto kritéria zatím ČR neměla problémy. 

Tabulka 4: Dluh sektoru vládních institucí v % HDP 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

Česká republika 28,7 34,3 37,6 40,5 42,4 42,8 42,0 

Pramen: [16] 

Při daném nastavení fiskální politiky by měla úroveň dluhu dosáhnout svého maxima 

v roce 2013 na úrovni 42,8 % HDP a v následujících letech začít pozvolna klesat. Tento 

výhled můţe být nepříznivě ovlivněn nejen zhoršující se makroekonomickou situací v EU, 

ale i negativními dopady stárnutí obyvatelstva a systému poskytování zdravotní péče, 

pokud nebudou provedeny nezbytné reformy, které by zmíněné dopady mírnily. 

Je zřejmé, ţe období bezproblémového plnění kritéria dluhu sektoru vládních institucí 

končí a bude třeba věnovat udrţitelnosti jeho plnění do budoucna zvýšenou pozornost. [16]  

4.2.3 Kritérium stability měnového kurzu 

Ustanovení Smlouvy: 

Článek 140(1) třetí odrážka Smlouvy vyžaduje: „dodržování normálního fluktuačního 

rozpětí stanoveného mechanismem měnových kurzů Evropského měnového systému po 

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

Článek 3 Protokolu o kritériích konvergence stanoví, že: „kritérium účasti 

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

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

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

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

podnětu devalvovat dvoustranný střední kurz své měny vůči měně kteréhokoli jiného 

členského státu.“ 



Markéta Zetková: Euro a Česká republika 

 2012 17 

Hypotetická centrální parita CZK/EUR je pro účely tohoto hodnocení stanovena jako 

průměrná hodnota kurzu v 1. čtvrtletí 2009. To by umoţňovalo případné přijetí eura od 

1. 1. 2012 a lze teoreticky sledovat, zda by ČR kritérium stability měnového kurzu 

v daném časovém horizontu splňovala (viz Graf 1). 

Graf 1: Vývoj nominálního měnového kurzu CZK/EUR 

Pramen: [16] 

Kurz koruny vůči euru má dlouhodobou tendenci k apretaci. Tento trend však byl ve 

druhé polovině roku 2008 a na počátku následujícího roku přerušen významným oslabením 

způsobeným hlavně odlivem zahraničních investorů ze středoevropského regionu. Došlo 

k oslabení kurzu od července 2008 do února 2009 o 23 %. Od března 2009 začala koruna 

znovu posilovat a v tomto trendu pokračovala aţ do 3. čtvrtletí roku 2011. 

Z grafu je patrné, ţe výchylky kurzu mohou v turbulentních dobách přesáhnout 

stanovený rozsah fluktuace. Pro úspěšné plnění tohoto kritéria do budoucna bude klíčové 

správné načasování vstupu do kurzového mechanismu ERM II. Ten by se měl odehrát 

v období stabilní ekonomické situace jak v ČR, tak na světových trzích. 

Česká ekonomika je vysoce otevřená a tedy i zranitelná vůči vnějším šokům, ke 

kterým patřil například prudký růst cen komodit v roce 2008 a následná ekonomická 

recese. Volně plovoucí kurz má potenciál takové nepříznivé ekonomické šoky tlumit 

a sniţovat jejich vliv na naší ekonomiku. Například sníţení zahraniční poptávky obvykle 

vyvolá oslabení české koruny, které mírní pokles čistých exportů a tlumí dopady sníţení 

Rok 

Kurz CZK/EUR 
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zahraniční poptávky na české hospodářství. Volně plovoucí kurz tudíţ klade i niţší nároky 

na reakci fiskální a měnové politiky na nepříznivé vnější šoky. O tuto výhodu bychom při 

přijetí eura přišli. [16] 

4.2.4 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

Ustanovení Smlouvy: 

Článek 140(1) čtvrtá odrážka Smlouvy vyžaduje: „stálost konvergence dosažené 

členským státem a jeho účast v mechanismu měnových kurzů Evropského měnového 

systému, která se odráží v úrovních dlouhodobých úrokových sazeb.“ 

Článek 4 Protokolu o kritériích konvergence specifikuje, že: „kritérium konvergence 

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

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

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

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

nebo srovnatelných cenných papírů, s přihlédnutím k rozdílnému vymezení pojmů 

v jednotlivých členských státech.“ 

Roční průměrné dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely měly v období 

2008-2011 nejprve rostoucí, poté však spíše klesající tendenci. V prognóze pro roky   

2011-2014 byly vyloučeny země potýkající se s dluhovými problémy (Řecko, Irsko), u 

nich lze předpokládat, ţe nebudou schopny toto kritérium udrţitelným způsobem plnit. 

Česká republika ve sledovaném období plnila konvergenční kritérium úrokových sazeb 

vţdy s rezervou minimálně 1 % (viz Tabulka 5). 

Tabulka 5: Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely v % 

 2008 2009 2010 8/2011 2011 2012 2013 2014 

Průměr 3 zemí EU s nejniţší 

inflací 
4,2 3,9 4,0 5,3 3,3 3,6 3,2 3,1 

Hodnota kritéria 6,2 5,9 6,0 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 

Pramen: [16] 
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Určitým rizikem pro vývoj výnosů ze státních dluhopisů je současná dluhová krize 

v eurozóně. Vzhledem k ní je prognóza pro roky 2012-2014 značně nejistá. 

Česká republika přesto stále má důvěru investorů a v druhé polovině února 2012 se jí 

podařilo upsat emisi desetiletých dluhopisů za dvě miliardy eur s pevným ročním výnosem 

3,875 %. Jak informovalo ministerstvo financí, tak poptávka na trhu byla téměř 

dvojnásobná. 

Pokud finanční trhy zachovají důvěru v české dluhopisy, tak by plnění tohoto 

konvergenčního kritéria nemělo být v budoucnu pro ČR problém. [16] 

4.3 Výhody a nevýhody společné měny 

Projekt ekonomicky a měnově jednotné Evropy byl jiţ od počátku svého vzniku 

vnímán jako veskrze pozitivní. Oficiální přijetí eura bylo mohutně oslavováno a politici 

vyslovovali předpoklady a dohadovali se, zda euro doţene dolar jiţ za 5 či aţ za 10 let. 

Počáteční optimismus byl postupem doby vystřídán realistickým vystřízlivěním. Postupně 

začala vycházet najevo nová fakta a statistiky, které ukazovaly, ţe euro závratný 

hospodářský růst nepřineslo, ba právě naopak. Optimismus vystřídala určitá skepse. 

Zavedení jednotné měny a vytvoření jakékoliv měnové unie předpokládá, ţe jednotlivé 

státy jsou na přibliţně stejné ekonomické úrovni. Rovněţ se předpokládají jednotné 

sociální dávky, jednotná minimální mzda atd. U eurozóny tomu tak není. Důsledkem 

přijetí eura můţe tedy být růst ekonomiky v „bohatých“ zemích EU, ale zároveň můţe 

docházet k poklesu ekonomického růstu a nárůstu nezaměstnanosti v „chudších“ zemích a 

tak budou ekonomicky rozvinutější státy EU doplácet na ty méně rozvinuté. Naplnění toho 

scénáře můţeme být v současné době bohuţel svědky. 

Jak se často říká, kaţdá mince má dvě strany. Euro není výjimkou. Proto i ono přináší 

svým uţivatelům jak pozitivní, tak negativní důsledky. Tyto případné důsledky by se 

dotkly nejen občanů a podnikatelů, ale ovlivnily by vývoj celé ekonomiky. Můţeme je 

rozdělit různým způsobem. 
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4.3.1 Výhody pro občany a spotřebitele 

Euro můţe přinášet občanům a spotřebitelům následující výhody: 

1) Pohodlnější a levnější cestování 

Při cestě do států eurozóny ať sluţebně, či soukromně, by jiţ nebylo nutné pokaţdé 

měnit peníze. To by uspořilo nejen čas při hledání směnárny s nejvýhodnějším kurzem, ale 

i poplatky za výměnu peněz. Pohodlnější by bylo i nakupování, neboť občané by byli 

dobře obeznámeni s eurovými bankovkami a mincemi z kaţdodenního pouţívání v domácí 

ekonomice. 

Občané České republiky mohou pocítit tuto výhodu částečně jiţ dnes, kdy je jednotná 

měna zákonným platidlem v sedmnácti zemích EU. Krom toho lze eurem platit i v dalších 

zemích jako jsou například turisticky oblíbené Chorvatsko a Černá Hora. Navíc je euro 

přijímáno téměř všude na světě, coţ se nedá říci o české koruně. 

2) Stabilnější a snadno porovnatelné ceny 

Při nákupech v zahraničí by se kaţdý snadněji a rychleji orientoval v cenách. Jednotná 

měna by nám umoţnila jednoduše si porovnat cenu za konkrétní zboţí doma a v zahraničí, 

protoţe by byla vyjádřena ve stejné měnové jednotce. Nebylo by třeba se zdrţovat 

přepočítáváním z jedné měny na druhou. Snazší porovnatelnost cen by měla zvyšovat 

konkurenční tlak, coţ by mělo spotřebitelům přinášet výhody ve formě niţších cen, vyšší 

kvality a pestřejší nabídky zboţí a sluţeb. 

3) Levnější půjčky 

 Evropská centrální banka udrţuje inflaci na nízké úrovni, coţ se odráţí v nízkých 

hladinách úrokových sazeb. Lidé by tak měli mít relativně snadný a levný přístup 

k půjčkám, pokud by se zadluţovali jen v rozumné míře. 
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4.3.2 Výhody pro podnikatele  

Euro můţe přinášet podnikatelům v jejich činnosti následující výhody: 

1) Odstranění kurzového rizika 

Pokud dnes obchoduje firma se zahraničím, tak musí ve svém finančním plánování 

a rozhodování zvaţovat dopady změn měnového kurzu. Čím delší je plánovací horizont, 

tím více jsou výkyvy měnového kurzu nepředvídatelné a sniţuje se hodnověrnost 

současných rozhodnutí a podniky stojí před nemalým rizikem. Proti těmto rizikům se sice 

mohou podniky částečně zajistit u komerčních bank a dalších finančních institucí, které 

nabízejí pro tyto účely řadu vhodných produktů. Náklady spojené se zajištěním kurzového 

rizika však nejsou zanedbatelné a rychle narůstají s délkou zajišťovacího období. 

U podniků jsou odhadovány úspory plynoucí z omezení kurzového rizika ve výši 1,4 % 

HDP ročně. 

Exportérům dnes výkyvy měnového kurzu komplikují ţivot a znevýhodňují je na trhu. 

Velké podniky proto stále jsou pro zavedení eura v České republice. Euro je navíc výhodné 

i z pohledu zahraničních investorů, kterým existence dvou měn zvyšuje náklady. 

Zavedením eura by nadále bylo ponecháno kurzové riziko vůči dolaru. Přesto by čeští 

podnikatelé měli získat, protoţe trh euro-dolar je likvidnější neţ trh koruna-dolar 

a zajišťování by bylo tím pádem levnější. 

2) Sníţení transakčních nákladů 

Má-li firma obchodní vztahy se zahraničím, potom přichází do styku se zahraniční 

měnou, v našich podmínkách nejčastěji s eurem. V roce 2008 směřovalo 84,9 % českého 

vývozu do členských států EU a 76,9 % z celkového dovozu ČR pocházelo z EU. 

Exportéři a dovozci musí řešit otázku, zda si pro kaţdý zahraniční obchod budou 

obstarávat valuty zvlášť, či zda si raději neotevřít devizový účet. Zaloţení a vedení 

takového účtu je však draţší neţ vedení účtu korunového. Pokud by byla zavedena 

jednotná měna, nebylo by jiţ nutné tyto otázky řešit, neboť euro by bylo naší domácí 

měnou. S ohledem na fakt, jak veliká část českého zahraničního obchodu je směřována do 

EU, tak lze předpokládat, ţe úspory transakčních nákladů by byly vysoké. Například 
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Slovenská národní banka odhadla úspory Slovenska na 0,36 % HDP. Odhad pro ČR by 

měl smysl provést aţ po stanovení data plánovaného vstupu do eurozóny. 

Firmy, které mají četné obchodní styky se zahraničím nebo jsou součástí nadnárodních 

koncernů, by pravděpodobně uspořily nemalé prostředky i tím, ţe jim odpadne potřeba 

vést dvojí účetnictví v českých korunách i eurech. Jednotná měna by také usnadnila 

příhraniční fúze mezi podniky a bankami. 

Další významnou úsporu transakčních nákladů by přineslo zapojení v Jednotném 

eurovém platebním prostoru, tzv. SEPA (Single Euro Payment Area). SEPA umoţňuje, 

aby veškeré platby v eurech v celé eurozóně byly povaţovány za tuzemské a stávající 

rozdělení na vnitrostátní a přeshraniční platby zaniklo.  

3) Niţší úrokové sazby 

Pokud by ČR přijala euro, platil by pro ni Pakt stability a růstu. Rozpočtová politika, 

která je na jeho základě prováděná, pomáhá sniţovat náklady k financování veřejných 

rozpočtů a zasazuje se o stabilizaci dlouhodobých úrokových sazeb na nízké úrovni.  

Hlavním cílem Evropské centrální banky je péče o cenovou stabilitu, která se následně 

odráţí v nízkých úrokových sazbách. Česká republika má jiţ delší dobu dlouhodobé 

úrokové sazby nízké, nicméně sazby nabízené podnikům komerčními bankami jsou vyšší 

neţ v eurozóně, a to kvůli vyššímu rozpětí mezi výpůjčními a zápůjčními sazbami. Takţe 

prostor pro jejich sníţení existuje. Sníţení reálné úrokové sazby jiţ o jeden procentní bod 

by se mělo odrazit v růstu HDP o 0,06 %. Nízké úrokové sazby představují významný 

přírůstový faktor při ekonomickém dohánění vyspělých zemí. 

Dlouhodobé úrokové sazby jednotlivých členských zemí eurozóny zaznamenaly 

v předkrizovém období postupnou konvergenci, ale v posledních letech došlo k výraznému 

nárůstu nesouladu vlivem dluhových problémů některých členských zemí. Tento 

nejednotný vývoj a napětí na finančních trzích vytvářejí nelehkou situaci pro Evropskou 

centrální banku, která na jednu stranu zpřísnila v první polovině roku 2011 svou měnovou 

politiku dvojím zvýšením hlavní úrokové sazby, na druhou stranu však i nadále pokračuje 

v mimořádných opatřeních, včetně nákupů vládních dluhopisů na sekundárních trzích. 



Markéta Zetková: Euro a Česká republika 

 2012 23 

4.3.3 Makroekonomické výhody 

Na makroekonomické úrovni je moţné od zavedení eura předpokládat následující 

výhody: 

1) Spolurozhodování o měnové politice eurozóny 

Kdybychom byli členy eurozóny, tak by se vedení České národní banky mohlo podílet 

na měnové politice Evropské centrální banky.  Tento orgán rozhoduje o klíčových 

úrokových sazbách, a tím výrazně ovlivňuje fungování evropské ekonomiky jako celku 

i jednotlivých národních ekonomik. 

2) Tlak na rozpočtovou kázeň 

Česká republika by jako člen eurozóny byla vystavena vyššímu tlaku na rozpočtovou 

kázeň, jejíţ vynucování by bylo podpořeno téţ hrozbou sankcí. Mít zdravé veřejné finance 

je ve vlastním zájmu české ekonomiky. Pouze při obezřetném rozpočtovém chování můţe 

vláda účinně čelit případným problémům se stárnutím populace a zvyšováním 

nezaměstnanosti. 

Pokud se však zaměříme na současný stav veřejných financí zemí eurozóny, tak 

zjistíme, ţe není nikterak uspokojivý. V současnosti pouze tři členové (Estonsko, Finsko 

a Lucembursko) plní fiskální kritéria nastavená Smlouvou. V roce 2010 překračovalo 

čtrnáct zemí kritérium rozpočtového deficitu (3 % HDP) a dvanáct jich neplnilo kritérium 

dluhové (60 % HDP). Ačkoliv dodrţování Paktu o stabilitě a růstu nebylo důsledné jiţ od 

počátku vzniku eurozóny, problémy eskalovaly po vypuknutí globální finanční 

a hospodářské krize. 

3) Ochrana před krizí platební bilance 

Globální ekonomika 21. století s plně liberalizovanými kapitálovými toky je 

náchylnější ke vzniku a rychlému šíření finančních turbulencí. Zafixování měny v rámci 

eurozóny na určité hodnotě má za následek růst stability finančního sektoru a následný 

pokles rizika měnových a finančních turbulencí. Malé otevřené ekonomiky, jako je ta 

česká, jsou vůči otřesům finančních trhů náchylnější a prudké kurzové vychýlení můţe 

způsobit nemalé problémy. Z tohoto pohledu lze vnímat členství v eurozóně, které chrání 

jednotlivé ekonomiky před rozvratnými krizemi platební bilance, jako přínos. 
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4.3.4 Shrnutí výhod jednotné měny 

Teoreticky můţeme říci, ţe pokud by v současné době Česká republika pouţívala 

namísto národní měny euro, mohla by profitovat z výše zmíněných výhod. Domácnostem 

a firmám by se sníţily transakční náklady a zvýšila mzdová a cenová transparentnost. 

Česká republika by získala pevnější postavení v rámci EU a byla by pod větším tlakem na 

dodrţování fiskální disciplíny a zodpovědnosti vlády. Byla by odolnější vůči měnovým 

turbulencím. [2], [8], [12], [13], [14] 

Přínosy eura hodnotila při příleţitosti desátého výročí jeho plného zavedení 

poradenská firma McKinsey. Zpráva ukazuje, ţe nejvíce díky euru získaly nejvyspělejší 

země. V přepočtu na HDP na něm vydělává nejvíce Rakousko, spolu s ním ještě Finsko 

a Německo. Tabulka 6 ukazuje, ţe netratil nikdo. Dokonce i v ekonomicky slabém Řecku 

a Portugalsku by byl hrubý domácí produkt v roce 2011 niţší, v případě, ţe by tyto země 

nebyly členy eurozóny. 

Tabulka 6: Euro-kdo získal a jak 

 V mld. eur V % HDP 

Rakousko 22 7,8 

Finsko 12 6,7 

Německo 165 6,4 

Itálie 44 2,7 

Francie 14 0,7 

Řecko 0,17 0,1 

Pramen: [13] 

Celkový přínos eura, který firma McKinsey jen pro loňský rok odhadla na 332 miliard 

eur, byl tak vyšší neţ hrubý domácí produkt Řecka. Z toho plná polovina připadla na 

Německo. Pokud by se však výnosy přepočítaly na hrubý domácí produkt kaţdé země, tak 

by Rakousko a Finsko skončily před Německem. Zdrojem přínosů byl intenzivnější 

obchod, niţší úrokové míry a odpadnutí řady technických nákladů, například pojištění před 

měnovými riziky. Ekonomicky slabší státy eurozóny těţily z eura méně, protoţe vzrostl 

konkurenční tlak, kterému bylo třeba čelit. [13] 
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V kaţdém případě výhody společné měny závisí především na tom, jak se vyřeší 

současná nelehká ekonomická situace, s kterou se potýká nejen eurozóna, ale která má 

citelné důsledky i pro další státy Evropské unie.  

4.3.5 Nevýhody společné měny 

Jak jiţ bylo zmíněno, přináší s sebou přechod na jednotnou měnu i určitá rizika: 

1) Ztráta samostatné měnové a kurzové politiky 

Centrální banky se obecně snaţí o stabilizaci makroekonomického prostředí státu 

pomocí nejrůznějších nástrojů, například regulují mnoţství peněz v oběhu, měnový kurz 

a klíčové úrokové sazby. Nejčastějším impulzem pro toto jednání bývají neočekávané 

události vznikající uvnitř i vně ekonomiky země. Například sníţením úrokových sazeb CB 

podporuje ekonomický růst tím, ţe se sníţí náklady na obstarání kapitálu potřebného pro 

financování investic a také je podněcována soukromá spotřeba. Devalvace měny zase 

krátkodobě podporuje konkurenceschopnost domácích vývozců, jelikoţ činí jejich 

produkty levnější oproti produktům oceněným v jiných měnách. 

Pokud by ČR dnes pouţívala euro a česká koruna by neexistovala, tak by se o výše 

zmíněné nástroje připravila. Museli bychom plně akceptovat kurzovou a měnovou politiku 

Eurosystému, přičemţ ČNB by byla jen jedním členem rozhodovacího mechanismu, který 

zahrnuje ECB a všechny národní centrální banky členských států EU, které zavedly euro.  

To by nemuselo představovat problém v období stability, ale můţe být nevýhodou 

v případě výskytu vnitřních či vnějších šoků dopadajících na českou ekonomiku. Jestliţe 

by totiţ problémům čelila jen Česká republika, nemohli bychom očekávat, ţe by kvůli nám 

Eurosystém měnil svou měnovou politiku pro celou eurozónu. 

Pokud by například došlo k výraznému propadu poptávky po automobilech, stejně jako 

v roce 2009, byla by ČR zasaţena mnohem více neţ většina zemí eurozóny, jelikoţ 

automobilový průmysl a průmysl s ním související tvoří velkou část českého HDP. V roce 

2008 byl podíl automobilového průmyslu na celkové průmyslové produkci ČR na úrovni 

18,7 %, zatímco průměrná hodnota pro EU byla 10 % (dle Sdruţení automobilového 

průmyslu). V případě takovéhoto asymetrického šoku, tedy šoku, který by neovlivnil celou 

eurozónu stejně, by se národní centrální banka tradičně pokoušela pomoci ekonomice 
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například devalvací národní měny, podporou vývozu na zahraniční trhy nebo by sníţila 

úrokové sazby, aby měli výrobci snazší přístup ke kapitálu.  

Evropská centrální banka musí uplatňovat jednotnou měnovou politiku, která ale 

nemusí vyhovovat všem. Nemůţeme očekávat, ţe by se ECB zachovala popsaným 

způsobem, protoţe případná devalvace eura a sníţení klíčových úrokových sazeb by mělo 

dopad na vývoj celé eurozóny a ECB to rozhodně neudělá, pokud bude mít ekonomické 

problémy malý počet členských států. Evropská centrální banka častěji jedná ve prospěch 

velikých zemí, které mají na ekonomickou situaci větší vliv. 

Nám, jako případnému malému členovi eurozóny, který by byl zasaţen nepříznivým 

ekonomickým vývojem, by zůstaly k dispozici jen nástroje fiskální politiky 

a samovyrovnávací trţní mechanismy, jako je například flexibilita mezd a cen a mobilita 

práce a kapitálu. V Evropské unii nelze bohuţel na tyto mechanismy příliš spoléhat kvůli 

strnulosti trhu práce, protoţe nejen ČR, ale i celá Evropa se vyznačuje nízkou mobilitou 

pracovních sil. Rovněţ fiskální nástroje mají své limity, neboť jsou omezeny pravidly 

Paktu stability a růstu, který neumoţňuje provádět příliš expanzivní fiskální politiku. [2], 

[5] 

Z tohoto pohledu se jeví jednotná měna v případě nepříznivé ekonomické situace jako 

nevýhodná. 

2) Růst cenové hladiny 

Často citovanou nevýhodou eura je zvyšování cen po jeho přijetí. Při dodrţení pravidel pro 

zaokrouhlování na nejbliţší eurocent po přepočtení dle přepočítacího koeficientu se šesti 

platnými číslicemi (1 EUR = xx,xxxx CZK) by měla být taková obava neopodstatněná. 

Výjimkou by mohlo být zaokrouhlování cen pro marketingové účely, kdy se často 

pouţívají psychologické ceny končící na číslici 0, 5 či 9. Také je moţné, ţe by došlo ke 

skokovému zvýšení některých cen, které jsou prezentovány například formou katalogu či 

jídelního lístku. Zkušenosti ze zemí, které jiţ euro zavedly, ukazují, ţe v těchto případech 

podnikatelé často čekají na euro a netisknou nové katalogy či jídelní lístky rok nebo dva 

před plánovaným zavedením eura. Později při přepočítání ceny na eura pak do ceny 

zahrnou i dříve odloţené cenové úpravy. 

Existuje obava z náhlého nárůstu cenové hladiny v České republice ihned po vstupu do 

eurozóny. Inflační hrozbu pro českou ekonomiku představuje proces cenového 
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přibliţování, tzv. cenové konvergence směrem k vyspělejším státům eurozóny po přijetí 

eura, protoţe zanikne moţnost vyrovnávání cenových hladin prostřednictvím posilování 

měnového kurzu. Srovnatelná hladina v ČR je navíc i oproti méně vyspělým členům 

eurozóny velmi nízká. V praxi to znamená, ţe bochník chleba v eurozóně je v přepočtu na 

české koruny pomocí aktuálního měnového kurzu mnohem draţší neţ stejný bochník 

v domácí ekonomice. 

Zavedení eura ve dvanácti členských státech EU v roce 2002 nebylo spojeno 

s dramatickým růstem celkové cenové hladiny. Eurostat v roce 2003 spočítal, ţe na 

celkové inflaci eurozóny měřené pomocí HICP (harmonizovaný index spotřebitelských 

cen), která v roce 2002 dosáhla výše 2,3 %, se dopad zdraţování kvůli zavedení eura 

podílel hodnotou 0,12 - 0,29 %. Průzkum veřejného mínění však ukázal, ţe lidé odhadovali 

vyšší růst cen, neţ ve skutečnosti byl. V této souvislosti se mluví o rozdílu mezi skutečnou 

a vnímanou inflací (viz Graf 2). Ve skutečnosti došlo k nárůstu cen jen u některých 

poloţek, např. v restauracích, u kadeřníka, na trţištích, za drobné opravy, apod. U jiných 

druhů zboţí naopak ceny klesly, proto byl celkový dopad na inflaci minimální. 

Graf 2: Skutečná a vnímaná inflace v zemích zavádějících euro v roce 2002 
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V dnešní době existuje celá řada mechanismů a nástrojů, které dokáţou zkreslené 

vnímání inflace omezit. Národní plán pro zavedení eura v České republice počítá se 

zavedením povinnosti duálního označování cen, bedlivějším sledováním cenového vývoje 

a vytvořením černé listiny podnikatelů, kteří by přechodu na euro vyuţili k zvyšování cen. 

[2], [8] 

Dle zkušeností zemí eurozóny by bezprostřední růst cenové hladiny vyvolaný 

zavedením eura znamenal jednorázový náklad pro českou ekonomiku, který by se projevil 

přibliţně šest měsíců před zavedením eura a pokračoval by ještě v průběhu následujícího 

roku. Současná meziroční inflace se v České republice pohybuje ve výši 3,7 % (dle údajů 

ČSÚ za únor 2012
1
). Důvodem jejího růstu bylo především zvýšení dolní hranice DPH 

a růst cen ropy na světových trzích. Pokud by Česká republika v nedávné době přijala euro 

a dopad zdraţování kvůli jeho zavedení by se podílel na inflaci hodnotou 0,12 - 0,29 % 

(tak jako v zemích eurozóny v roce 2002), byl by tento dopad v porovnání s aktuální výší 

inflace téměř zanedbatelný. 

3) Administrativní a technické náklady 

Realizace měnové unie je nákladnou záleţitostí. Tyto náklady dopadají jak na 

Evropskou unii, tak na členské státy přecházející na euro. Podnikatelé, finanční instituce 

a instituce veřejného sektoru musí přizpůsobit své softwarové programy pro účetnictví, 

daňová přiznání, fakturace atd. tak, aby tyto programy byly schopné pracovat se dvěma 

měnami v období půl roku před zavedením eura a rok po jeho zavedení. Následně jiţ 

budou pracovat pouze s měnou euro. Faktury, výpisy z bankovních účtů, výplatní pásky 

apod. budou muset rovněţ zobrazovat výši celkových částek v obou měnách. Firmy musí 

přecenit veškeré zboţí, vytisknout nové katalogy, letáky a změnit ceny na internetu. To vše 

s sebou přináší pro země přijímající euro neoddiskutovatelné náklady. Většinou jde 

o jednorázové náklady, které si musí hradit kaţdý ze svých zdrojů. [2], [5] 

Pokud by Česká republika v současné době přijímala euro, tak by další zvyšování 

nákladů veřejného sektoru, firem a zprostředkovaně i domácností pravděpodobně mělo pro 

českou ekonomiku neblahé důsledky.   

                                                 

1
 http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=30&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1& 

childsel 0=1&ch ildsel0=1&cislotab=CEN1110CU&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=30&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&%20childsel%200=1&ch%20ildsel0=1&cislotab=CEN1110CU&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=30&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&%20childsel%200=1&ch%20ildsel0=1&cislotab=CEN1110CU&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp
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4) Probíhající změny v eurozóně 

Základní pilíře fungování měnové unie v oblasti hospodářské politiky byly změněny 

oproti době, kdy ČR vstupovala do EU a kdy se zavázala přijmout euro. Hlavní zásady 

fungování eurozóny jako je Pakt o stabilitě a růstu, zákaz přebírání cizích závazků a zákaz 

měnového financování byly díky dluhové krizi vystaveny velkému tlaku. Budoucí podoba 

hospodářsko-politického uspořádání měnové unie tak můţe změnit náhled na ekonomické 

přínosy přijetí eura. 

Ke změnám dochází na poli makroekonomického a fiskálního dohledu a v oblasti 

koordinace těchto politik. Má být vyţadováno zpřísnění plnění fiskálních kritérií 

a podpořeno fiskální reformní úsilí, navíc bude zavedeno hodnocení makroekonomických 

nerovnováh. Ze zavádění záchranných mechanismů vyplývají pro současné i budoucí členy 

eurozóny nové a dříve nepředpokládané finanční závazky. Pokud by ČR byla součástí 

měnové unie, stala by se zároveň účastníkem Evropského stabilizačního mechanismu 

a tedy i jeho spolufinancujícím subjektem. Podle odhadů z roku 2011 by bylo nutné během 

pěti let od vstupu do eurozóny a tím i do ESM dodat kapitál ve výši cca 32 miliard Kč, 

přičemţ v dalších letech by konečný závazek (tj. splacený kapitál a kapitál na vyţádanou) 

České republiky dosáhl aţ na cca 350 miliard Kč (9,4 % HDP). Tyto závazky, jejichţ 

očekávaná výše je dána kombinací velikosti poskytnutých garancí a pravděpodobnosti, ţe 

vznikne potřeba jejich proplacení, by byly pro ČR poměrně vysoké.  

Neznamená to však, ţe tomu tak musí být navţdy. Pokud se eurozóna a její jednotlivé 

členské země zbaví problémů ve fiskální oblasti a provedou potřebné reformy, pak mohou 

tyto naše očekávané závazky poklesnout na přijatelnou výši. Je to ale otázka delšího 

časového období. 
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5 Závěr 

Dlouhá léta platilo, ţe většina evropských národů měla svou vlastní měnu. Vše se 

začalo zvolna měnit po druhé světové válce, kdy docházelo ke sjednocování Evropy 

a formování Evropského společenství. Postupem doby přestala stačit pouze ekonomická 

a politická spolupráce a vznikla myšlenka vytvoření jednotné měny. Výsledkem bylo, ţe 

od 1. ledna 2002 se ve dvanácti členských státech Evropské unie začalo platit eurem.  

Eurozóna má letos za sebou prvních deset let svého fungování a za tuto dobu prošla 

dlouhým vývojem. Od optimistických počátků aţ po současný stav, kdy se nad její další 

existencí stahují mračna. Pro úspěch jakékoliv měnové unie je klíčové, aby její členové 

byli na zhruba stejné ekonomické úrovni a  k plnění závazků a dodrţování nastavených 

pravidel přistupovali stejně zodpovědně. Toto pravidlo bohuţel v eurozóně neplatilo. 

Současná situace není krizí eura jako takového, ale krizí některých členů eurozóny, kteří 

nezaslouţeně těţili ze společné měnové politiky. (Jaká byla ţivotní úroveň ve vybraných 

státech EU v roce 2009 je znázorněno v příloze č.4) 

Se vstupem České republiky do EU je spojen závazek, vzdát se v budoucnu koruny 

a přijmout euro za svou národní měnu. Nikdo nám však nenařizuje, kdy k tomuto kroku má 

dojít. To je v kompetenci naší vlády.  

Před tím, neţ se ke vstupu do eurozóny náš stát odhodlá, tak nestačí jen splnit 

konvergenční kritéria nastavená Evropskou unií. Je rovněţ nutné pečlivě zváţit všechna 

pro a proti. Na jedné straně stojí odstranění kurzového rizika, niţší transakční náklady při 

obchodování s eurozónou, cenová transparentnost a mezinárodní srovnatelnost i zlepšení 

postavení ČR. Naproti tomu je nutné si uvědomit, ţe by došlo ke ztrátě nezávislé měnové 

politiky a národní suverenity, hrozí růst cenové hladiny a v neposlední řadě musím zmínit 

změny v institucionálním nastavení eurozóny.  

Moţná, ţe z dlouhodobého hlediska bude společná měna představovat pro Českou 

republiku přínos, ale v současné situaci je tomu podle mě naopak. Myslím, ţe dnes je jejím 

nejvýznamnějším negativem fakt, ţe by její přijetí s sebou přinášelo i povinnost zapojit se 

do záchranných fondů eurozóny. Je logické, ţe pokud chceme těţit z výhod eura, tak na 

sebe musíme vzít i určité závazky plynoucí z členství v měnové unii, ale v současné době 

není ČR v situaci, ţe by si mohla takové závazky dovolit. 
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