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Příloha č. 1: Mapa eurozóny 

 

Pramen:http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/118755-eurozona-ma-vyhodnejsi-nahradu-za-

zachranny -fond/ 

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

euro. Mezi původními patnácti členy Unie nebylo euro zavedeno ve Velké Británii, 

Dánsku a Švédsku. Pro ostatní členy EU platí povinnost přijmout euro, pokud budou 

splněna požadovaná kritéria. V současné době to platí pro Bulharsko, Českou 

republiku, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Švédsko. 

Ze zemí z poslední vlny rozšiřování Evropské unie zavedlo euro od 1. ledna 2007 

Slovinsko. Od 1. ledna 2008 se členy eurozóny staly Kypr a Malta. 1. ledna 2009 rozšířilo 

řady členských států eurozóny i sousední Slovensko a 1. ledna 2011 Estonsko. 

 

 

Pramen: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/euro_eurozona.html 



 

   

Příloha č. 2: Etapy hospodářské a měnové unie 

1990 

• Počátek 1. etapy Hospodářské a měnové unie 

1991 

• Prosinec - zasedání Evropské rady v Maastrichtu, která přijala principy Smlouvy 

o Evropské unii 

1992 

• Únor - podepsání Smlouvy o Evropské unii a novely Smlouvy o založení 

Evropského společenství (Maastrichtská smlouva), což vytvořilo právní základ pro 

Hospodářskou a měnovou unii 

1993 

• Listopad - platnost Maastrichtské smlouvy po ukončení ratifikačního procesu. 

V platnost vstoupila tzv. maastrichtská kritéria konvergence, která musí být 

splněna, aby se daná země Evropské unie kvalifikovala pro zavedení jednotné 

měny 

1994 

• 1. leden - počátek 2. etapy HMU, vznik Evropského měnového institutu (EMI) 

s koordinační úlohou při zavedení jednotné měny 

1995 

• Prosinec - zasedání Evropské rady v Madridu - schválení názvu pro jednotnou 

měnu - euro a scénáře pro jeho zavedení 

1996 

• EMI připravuje Master plan (konkrétní postup) pro zavedení jednotné měny, na 

který následně navazují národní plány na zavedení eura 

1997 

• Příprava legislativních aktů pro zavedení eura 



 

   

• Příprava podkladů pro hodnocení jednotlivých zemí o jejich přípravě na zavedení 

jednotné měny- Evropská komise, EMI 

1998 

• Květen - rozhodnutí Evropské rady o 11 zemích, které vytvoří oblast jednotné 

měny eura - eurozónu 

• Červen - zahájení činnosti Evropské centrální banky jako řídícího centra měnové 

politiky pro země eurozóny, ukončení činnosti EMI 

• 31. prosinec - kurzy měn 11 zemí eurozóny jsou trvale navázány na euro 

(přepočítací koeficienty) 

1999 

• 1. leden - počátek 3. etapy HMU, zavedení bezhotovostního eura 

2000 

• Legislativní příprava pro zavedení hotovostního eura, tisk bankovek, ražba mincí; 

pokračuje i v roce 2001  

• Červen - Řecko schváleno za 12. člena eurozóny od počátku roku 2001 

2001 

• Leden - Řecko 12. zemí eurozóny 

• 30. srpen 2001 - Evropská centrální banka zveřejní ochranné prvky eurobankovek 

• 1. září 2001 - frontloading (předzásobení obchodních bank eurem) 

• 1. prosinec 2001 - sub frontloading (sekundární předzásobení obchodů eurem, euro 

může být poskytnuto i do zemí mimo eurozónu) 

• 15. prosinec 2001 - zahájení prodeje speciálních balení euromincí obyvatelstvu 

(tzv. startovních sad) 

• Do konce roku 2001 nesmí být bankovky v euroměně distribuovány mezi 

obyvatelstvo 



 

   

2002 

• 1. leden - bankovky a mince v euru se stávají oficiálním platidlem ve 12 zemích EU  

• Leden - únor 2002 - souběžná existence národních měn a eura, ukončení platnosti 

národních měn  

• 28. únor 2002 - ukončení platnosti většiny národních měn 

• Březen 2002 - euro jednotnou a jedinou měnou ve 12 zemích EU 

• 31. březen 2002 - ukončení možnosti výměny národních bankovek a mincí 

v jakékoliv pobočce centrální banky bez ohledu na emitenta měny 

2007 

• 1. leden - měna euro se stává oficiálním platidlem ve 13. zemi EU - Slovinsku  

2008 

• 1. leden - měna euro zavedena jako oficiální platidlo ve 2 dalších státech - Kypru a 

Maltě 

2009 

• 1. leden - měna euro zavedena jako oficiální platidlo na Slovensku  

2011 

• 1. leden - měna euro zavedena jako oficiální platidlo v Estonsku  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: http://www.euroskop.cz/318/sekce/zakladni-informace/ 



 

   

Příloha č. 3: Deset let eurozóny 

Od roku 2002, kdy byla dovršena poslední třetí etapa vytváření měnové unie, prošla 

eurozóna závratnými změnami. Nejdříve byla rozvolněna její pravidla, aby se po 

propuknutí krize představitelé eurozóny shodli na nutnosti jejich opětovného zpřísnění. 

Dluhová krize, která propukla v  roce 2010 nejdříve v Řecku, ale poté i v dalších státech 

měnového klubu, odhalila zásadní slabinu měnového projektu - společnou měnovou 

politiku bez hospodářské unie.  

Příčiny krize 

V zakládajících smlouvách se v souvislosti s eurem mluví o hospodářské a měnové 

unii. V realitě však došlo pouze k ustavení měnové unie, aniž by existovala hospodářská 

unie. Tím se Evropská unie pokusila o něco, co do té doby nemělo mnoho precedentů.  

Tvůrci měnové unie se domnívali, že po zavedení společné měny bude docházet ke 

konvergenci členských ekonomik a v budoucnosti ke vzniku hospodářské unie. 

Ve skutečnosti se stal opak. Rozdíly mezi silnými a periferními ekonomikami se 

prohlubovaly.  Stejná měnová politika nevyhovovala hospodářsky rozdílným členům 

měnového klubu. Jednotná úroková sazba navíc podněcovala přehřívání některých 

periferních ekonomik a pomalejší růst vyspělejších zemí.  

Částečnou náhradou hospodářské unie bylo stanovení závazných pravidel pro 

ekonomické politiky členských států v Paktu stability a růstu. Navíc se součástí 

maastrichtské smlouvy stala tzv. doložka neposkytnutí pomoci (no bail-out clause), která 

měla zajistit, že ostatní státy nebudou zachraňovat zemi, která se nezodpovědnou fiskální 

politikou dostane do potíží. Ani jedno z těchto opatření nebylo dodrženo.  

Pakt stability a růstu 

Pakt stability a růstu však byl brzy po svém vzniku rozmělněn. Evropské státy proto 

mohly beztrestně provádět nedisciplinované fiskální politiky. Jako první Pakt stability 

a růstu porušilo již v roce 2001 Portugalsko, když vykázalo rozpočtový deficit ve výši 

4,1 % HDP. Kontroverze vyvrcholily o rok později s návrhem Evropské komise 

sankcionovat za nadměrné deficity Francii a Německo.  



 

   

Pravidla Paktu stability a růstu 

Eurozóna se rozdělila na zastánce stávajících pravidel a na kritiky požadující jejich 

pružnější interpretaci. Výsledkem debaty byla revize paktu v roce 2005, která oslabila jeho 

represivní část. Prodloužila se lhůta pro nápravná opatření a rozšířil se okruh výjimečných 

okolností, na které lze brát ohled při rozhodování o zahájení procedury nadměrného 

schodku.  

Prolomení „no bail-out" klauzule 

V praxi neobstála ani doložka o neposkytnutí pomoci (no bail out clause), která měla 

být pojistkou proti tzv. černým pasažérům v měnové unii. Zakazuje, aby ostatní země 

zachraňovaly stát, který se vlastní nedisciplinovanou rozpočtovou politikou dostane do 

obtíží. V případě mimořádných událostí existuje výjimka.  

K prvnímu prolomení doložky neposkytnutí pomoci došlo, když se do závažných 

finančních potíží dostalo Řecko. První známky napětí se objevily již na podzim 2009, kdy 

se ukázalo, že země falšovala ekonomické statistiky ve svůj prospěch. Situace se vyhrotila 

v únoru 2010, kdy řecké náklady na splácení dluhů začaly neúnosně narůstat. Tehdy se 

k situaci v Řecku poprvé sešla mimořádná Evropská rada. 

V květnu Řecko sjednalo s Evropskou unií a Mezinárodním měnovým fondem půjčku 

ve výši 110 miliard eur (asi 2,8 bilionu Kč). Pomoc je rozložena do tří let. Největší část 

pomoci má Řecku poskytnout Německo, a to asi 22,4 miliardy eur. V Německu ale vůči 

pomoci panoval odpor a Ústavní soud řešil proti ní několik stížností. Podíl na úvěru odmítl 

nejmladší člen měnového klubu - Slovensko (mělo přispět částkou přibližně 800 milionů 

eur).   

Záchranný mechanismus 

Týden po schválení pomoci Řecku eurozóna ustanovila dočasný záchranný 

mechanismus. Ten měl sloužit jako signál investorům, že eurozóna nenechá žádného člena 

padnout. Jenomže proklamace, že 750miliardový mechanismus nikdy nebude spuštěn 

a bude sloužit pouze jako garance, nebyly naplněny. V listopadu 2010 požádalo o pomoc 

Irsko, kterému byla přislíbena pomoc ve výši 80 miliard eur. Jako další země požádalo 

o pomoc Portugalsko a fond má financovat i druhý záchranný balíček pro Řecko, který 

politici odsouhlasili na podzim 2011. 



 

   

ESFS kvůli tomu, aby získal nejvyšší možné ratingové ohodnocení, musel snížit svou 

reálnou úvěrovou kapacitu na 250 miliard eur. Protože tato suma nebude stačit, pokud se 

do problémů dostanou další země, evropské státy rozhodly na summitu 21. července 

o navýšení garancí ve fondu na 780 miliard eur, aby mohl v případě potřeby poskytnout 

půjčky v původně plánované výši 440 miliard eur. Současně fondu přiřkly nové pravomoci 

-zřízení úvěrové linky obdobné jako má Mezinárodní měnový fond, možnost výjimečně 

intervenovat na primárním trhu, ovšem pouze za dohledu Evropské centrální banky, 

a možnost zasahovat do rekapitalizace bank. 

Většina expertů se však shodlo, že ani navýšení garancí v EFSF na 780 miliard eur 

nebude stačit. Na summitu eurozóny 26. října proto představitelé členských zemí rozhodli 

o použití tzv. pákového efektu, který by fondu zajistil „palebnou sílu" ve výši zhruba 

jednoho bilionu eur, aniž by se ale navyšovaly současné garance od členských zemí. 

Praktické provedení tohoto kroku je ale zatím pouze připravované.  

Trvalý mechanismus až po změně Lisabonské smlouvy 

Záchranný fond EFSF byl zřízen pouze na časově omezené období. V roce 2013 by 

měl zahájit činnost permanentní Evropský stabilizační mechanismus (ESM). Evropský 

stabilizační mechanismus nebude vytvořen na základě evropského práva, ale jako 

mezivládní organizace vzniklá smlouvou mezi členy eurozóny se sídlem v Lucemburku.  

Úvěrová kapacita ESM bude 500 mld. Eur a bude přezkoumávána každých 5 let. 

Celková výše upsaného kapitálu však bude 700 mld. Eur. Zbývajících 200mld. eur bude 

sloužit jako rezerva k zajištění ratingu. 80 mld. eur pak bude tvořit splacený kapitál, který 

uhradí členské státy eurozóny během 5 let (na návrh Německa) počínaje červencem 2013. 

Zbylý kapitál bude členskými státy přislíben. 

Evropská rada se rozhodla doplnit do článku 136 Smlouvy nový odstavec, který zní: 

„Členské státy, jejichž měnou je euro, mohou zavést mechanismus stability, který bude 

aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku. 

Poskytnutí jakékoli požadované finanční pomoci v rámci tohoto mechanismu bude 

podléhat přísné podmíněnosti." 

Tento odstavec má zajistit, že nový permanentní záchranný mechanismus eurozóny 

nebude v rozporu s evropským právem. Proti Evropskému nástroji finanční stability 

(EFSF) totiž v Německu bylo podáno několik ústavních stížností na porušení evropského 



 

   

a tím i německého práva. Německá vláda proto trvá na změně primárního práva, která by 

zajistila, že permanentní záchranný fond nebude v rozporu s evropským právem. 

Posílení ekonomické vlády (governance) 

Současně s vytvářením záchranných plánů pracovala EU i na stanovení pravidel, které 

mají omezit fiskální nezodpovědnost členů eurozóny a zabránit tak opakování krizí. V září 

2010 Evropská komise představila šest legislativních návrhů k posílení evropské 

ekonomické vlády. Velké publicity se dostalo především možnosti uvalit automatické 

sankce za porušení pravidel Paktu stability a růstu (0,2 %HDP), ale i za přispívání 

k ekonomickým nerovnováhám v eurozóně (0,1 % HDP).  

Evropský parlament prosadil při schvalování dokumentů uplatnění pravidla obrácené 

většiny, kterému se nejdříve Rada bránila. Na jeho základě bude návrh Komise na uložení 

sankce považován za přijatý, jestliže ho kvalifikovaná většina států eurozóny nezamítne (v 

současnosti 12 ze 17 členů se 157 váženými hlasy z 213).  

K lepší kontrole dodržování rozpočtové disciplíny členských států byl také od ledna 

2011 ustaven tzv. evropský semestr - šestiměsíční cyklus koordinace rozpočtových 

a hospodářských politik členských států. Národní státy podle něj předkládají návrhy 

rozpočtů Evropské komisi již v březnu.  

Směrem k hospodářské unii 

Vedle posílení pravidel fiskální disciplíny přicházely v době krize i návrhy na užší 

hospodářskou spolupráci členů měnového klubu, která by mohla směřovat až 

k hospodářské unii. Návrhy se povětšinou setkaly s obavami hospodářsky silnějších států, 

že by se z nich staly „sponzoři rozhazovačných členů" unie a z eurozóny by se stala 

obávaná transferová unie. 

Výrazným krokem na cestě k hospodářské unii by byl vznik společných dluhopisů. 

S nápadem na jejich zavedení přišel lucemburský premiér a předseda skupiny ministrů 

financí eurozóny (eurogroup) Jean-Claude Junker. Výsledkem jejich emise by byl pokles 

úroků pro periferní státy a posílení solidarity mezi členy měnové unie. Na druhou stranu by 

státům s vysokým ratingem vzrostly náklady na splácení dluhů.  



 

   

S konkrétním plánem na vznik evropského dluhopisu přišla Komise 23. listopadu 

2011. Navrhla tři různé varianty potencionálního eurobondu, o kterých budou jednat další 

instituce EU. 

Role ECB v dluhové krizi 

Určitou náhradou za společné dluhopisy je nákup státních dluhopisů Evropskou 

centrální bankou (ECB). Státní dluhopisy začala ECB v rámci Programu na nákup 

dluhopisů (Securities Market Programme) nakupovat v květnu, kdy Mezinárodní měnový 

fond a EU schválily 750miliardový záchranný balíček. Akce ECB měla nahradit nefunkční 

trhy. Hlavním motivem ECB je nákup dluhopisů fiskálně slabších zemí eurozóny tak, aby 

se nížily výnosy těchto dluhopisů.  

Při striktním výkladu evropského práva je masivní nákup dluhopisů centrální bankou 

nezákonný, protože evropské smlouvy zakazují intervence na pomoc státům platících 

eurem. Oficiálně se nicméně nejedná o pomoc státům, ale o intervenci na trhu.    

Banka však byla kritizována, že podlehla politickým tlakům. Akci dlouhodobě 

kritizoval guvernér německé centrální banky Axel Weber, který v únoru 2011 oznámil 

svou rezignaci. Stírání rozdílů mezi fiskální a monetární politikou je podle něj 

nezodpovědné a jeho důsledkem může být nárůst inflace, které se Německo po 

meziválečné zkušenosti s hyperinflací děsí.  

Od zahájení programu v květnu 2010 do listopadu 2011 již ECB nakoupila cenné 

papíry v hodnotě 174 miliard eur. Pokud bude ECB v nákupu dluhopisů pokračovat, může 

se dostat do problémů. Nákup dluhopisů nakonec někdo zaplatí. Buď banka „vytiskne" 

nové peníze a zvýší inflaci, nebo její zdroje doplní členské státy. 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: http://www.euroskop.cz/9026/sekce/10-let-eurozony/ 



 

   

Příloha č. 4: Životní úroveň v EU 

Životní úroveň lze porovnat tak, že spočítáme cenu vzorku vybraného zboží a služeb 

v jednotlivých zemích a porovnáme ji s výší příjmu, a to za užití společné imaginární 

měny, která se nazývá standard kupní síly (PPS). Srovnání HDP na obyvatele v PPS nám 

poskytne přehled o životní úrovni v EU. Zvýrazněni jsou členové eurozóny. 

HDP na obyvatele v PPS - 2009 

 

 

 

 

Pramen: http://europa.eu/about-eu/facts-figures/living/index_cs.htm 

Země HDP na 
hlavu v PPS 

Lucembursko 268 

Irsko 131 

Nizozemsko 130 

Rakousko 124 

Švédsko 120 

Dánsko 117 

Německo 116 

Belgie 115 

Finsko 110 

Francie 107 

Španělsko 104 

Itálie 102 

EU (průměr 27 zemí) 100 

Kypr 98 

Řecko 95 

Slovinsko 86 

Česká republika 80 

Malta 78 

Portugalsko 78 

Slovensko 72 

Maďarsko 63 

Estonsko 62 

Litva 53 

Lotyšsko 49 


