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1 Úvod 

Den 1. května 2004 nám navždy utkví v paměti, neboť Česká republika se v tento den 

spolu s ostatními devíti zeměmi stala členem Evropské unie. Již v prosinci 2002 na summitu 

Evropské unie v Kodani bylo rozhodnuto, že tento den se stane dosud největším rozšířením 

Evropské unie. Všech deset zemí se stalo plnoprávnými členy Evropské unie a také členy 

Hospodářské a měnové unie, ale byl jim přidělen statut ,,Member State with Derogation“. 

Tento statut vyjadřuje, že nová členská země nemůže hned po vstupu přijmout euro a stát  

se tedy členem eurozóny. Aby se jím stát mohla, musí nejprve splnit daná konvergenční 

kritéria. Přijetím eura plynou pro Českou republiku nejen přínosy, ale i rizika. Určitá rizika 

mohou plynout ze ztráty vlastní kurzové politiky a vlastní měny, na druhou stranu pozitivní 

aspekty budou určitě převládat. Nicméně je velmi důležité důkladně tyto přínosy a rizika 

zvážit a dle výsledku učinit rozhodnutí. Avšak bez ohledu na analýzy, které jsou vydávány 

vládou, Českou národní bankou a Ministerstvem financí ČR, já jako studentka eurosprávy 

jsem toho názoru, že přijetí eura v budoucnu by mělo být rozhodně naším cílem. 

Tato diplomová práce je složena ze tří částí. První kapitola je zaměřena na vývoj 

měnové spolupráce v Evropě. Je zde popisován počátek měnových unií, události spojené  

se vznikem spolupráce zemí EHS a také jsou nastiňovány vůbec první kroky, které vedly 

k vytvoření soudobého integračního seskupení. Druhá kapitola je nazvána Mechanismus ERM 

II a kurzové konvergenční kritérium. Již z názvu je jasné, že v této části je blíže 

charakterizován nejdříve kurzový mechanismus ERM a poté hlavně ERM II. Polemizuje  

se zde nad možnými pozitivy a negativy plynoucími z účasti v mechanismu ERM II. Dále  

se tato kapitola pak detailněji zaměřuje na kurzové konvergenční kritérium, podmínky 

pro jeho splnění a způsob vyhodnocování. Poslední kapitola je konkrétně zaměřena na jedno 

z maastrichtských konvergenčních kritérií, kterým je kritérium kurzové stability. Náplní třetí 

kapitoly je znázornit vliv krize na hypotetické plnění tohoto kritéria a zároveň je snahou 

poukázat na to, jak jsou plněna kritéria ostatní. 

Cílem této diplomové práce je zhodnocení vlivu krize na hypotetické plnění kritéria  

a poukázání na to, jak taková krize v této oblasti působí. Dílčím cílem  

je posouzení současného stavu plnění kritéria a nalezení odpovědi, zda  

je Česká republika připravena na přijetí eura. K těmto cílům se vztahuje hypotéza diplomové 

práce, kterou je vliv krize na plnění kurzového kritéria v České republice.  

Při zpracování diplomové práce bylo použito několik vědeckých metod. Jedná  

se především o aplikaci metody historické, metody analýzy a metody dedukce. Metoda 



6 
 

historická má za úkol objasnit a systematizovat historický vývoj měnové spolupráce. Metodou 

analýzy budou zkoumána a systematicky rozebrána fakta a zjištěné poznatky, které budou 

následně použity pro splnění cíle diplomové práce. Jako poslední metoda bude použita 

metoda dedukce, která vychází z ověřených a daných informací, jež budou následně 

aplikovány pro objasnění problematiky této práce. Tyto metody jsou zvoleny optimálně tak, 

aby splnily zaměření a cíl této diplomové práce.  

Poznatky a informační zdroje k této diplomové práci a především k tomuto tématu jsou 

čerpány z České národní banky (2012), Evropské centrální banky (2012) a Ministerstva 

financí (2012). 
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2 Vývoj měnové spolupráce v Evropě  

První kapitola pojednává o historickém vývoji měnové spolupráce  

a vytvoření měnových unií, které byly počátkem v budoucích plánech o integraci. Nastiňuje 

také složitou situaci vyskytující se po 2. světové válce spojenou nejen s hospodářskou ale také 

měnovou krizí.  Dále pak tato kapitola analyzuje zásadní události, jež vedly ke vzniku 

měnové spolupráce zemí EHS nebo ke vzniku Evropského měnového systému a s ním 

spojených dalších historických mezníků. 

 

2.1 Měnová spolupráce v období do 2. světové války 

K rozvoji měnové spolupráce a k vytvoření Evropské hospodářské a měnové unie došlo 

teprve až po skončení 2. světové války, ale náznaky o vytvoření unie s cílem měnové stability 

se objevovaly již v historii. Lze nalézt mnoho příkladů měnových unií, které buď vytvořily 

jednotný stát, nebo zanikly.  

V 19. století bylo za hlavní měnu považováno zlato a stříbro, respektive mince ražené 

z těchto kovů. Tyto kovy tvořily základ měnových unií, a proto není neobvyklé,  

že s nástupem odlišných druhů peněz a nezformované bankovní soustavy se také rozpadaly, 

blíže viz Marková (2003). 

Mezi nejvýznamnější měnové unie patřily: Německo-rakouská měnová unie, Latinská 

měnová unie, Skandinávská měnová unie, Rakousko-maďarská měnová unie,  

Belgicko-lucemburská a měnová unie Německé říše. 

Jak uvádí Němeček (2000) Německo-rakouská měnová unie se datuje od roku 1857  

až do roku1867. Existovaly zde tři odlišné měny paralelně vedle sebe a jejich měnový kurz 

byl fixně stanoven. Unii tvořila měna jako stříbrný Thaler Vereinsmünze, což byla měna 

fungující na celém území. Poté existovaly národní měny South German Gulden a Austrian 

Gulden, které mohly být používány pouze v rámci daného státu. Úvaha o jediné společné 

měně zde nepřicházela v úvahu. Unie byla založena na principu ponechání měnových kurzů 

mezi zúčastněnými zeměmi. Docházelo nejen k  již zmíněným měnovým dohodám, ale taktéž 

se uskutečnilo zavedení ražebních standardů u mincí, které byly akceptovány buď v celém 

spolku, nebo i mimo území vydávající země. Bankovky v této době nepatřily mezi zákonná 

platidla. Tento příklad měnové unie vedl k politické unifikaci a dodnes existuje na daleko 

větším území státu Německa. 
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Latinská měnová unie se datuje od roku 1865 až do roku 1926. Vznik této unie vyplynul 

z popudu Francie, jejímž úmyslem bylo upevnění svého postavení v Evropě a snaha získat 

konkurenční výhodu oproti Anglii. Francie se snažila o vytlačení anglické libry, která měla 

v té době rostoucí sílu. Tato unie však nevznikla jen díky Francii, na jejím vytvoření se také 

zasloužily země jako Belgie, Itálie, Švýcarsko a Řecko. Hlavním cílem této unie bylo udržení 

měnového systému, jež byl tvořen dvěma měnovými kovy, zlatem a stříbrem. Snahou zemí 

bylo vytvoření jednotných měn, jak z hlediska velikosti tak i váhy, které by byly vzájemně 

používány jako zákonná platidla. Tato unie existovala formálně až do roku 1926, ale již v roce 

1878 souhlasily členské země se zastavením ražby stříbrných mincí, tím pádem došlo 

k zániku, viz Machala (2003). 

Skandinávská měnová unie se datuje od roku 1872, kdy státy jako Švédsko, Norsko  

a Dánsko podepsaly úmluvu, a zaniká roku 1931. Obsahem této úmluvy byl přechod  

na standard zlaté mince. Tento standard je charakteristický ražbou zlatých mincí, 

směnitelností emitovaných bankovek za zlato a volným pohybem mincí a bankovek na území 

celé unie. Společná měnová jednotka mezi Dánskem, Norskem a Švédskem byla nazývána 

Skandinávská koruna. Měnový kurz byl nastaven v hodnotě 1:1:1 a národní měny tedy mohly 

volně obíhat. Ekonomiky zapojených zemí do unie se vyznačovaly silnou orientací na export 

a tato skutečnost přispívala k lepšímu fungování unie, avšak i tato unie neměla dlouhé trvání. 

Svou činnost, nejen kvůli švédské restriktivnější politice, ukončila roku 1892, viz Němeček 

(2000). 

Jak uvádí Marková (2003) Rakousko-maďarská měnová unie vzniká roku 1880,  

a zaniká roku 1920. Tato unie byla vytvořena dvěma státy Rakouskem a Maďarskem. Tyto 

země byly sice autonomní, ale zahraniční politiku či měnu měly společnou. V této unii 

existovala jediná centrální banka. Její kapitál, zisky a personál byl přesně rozdělován dle dvou 

zemí. Peníze byly vydávány Centrální bankou na straně jedné s německým názvem  

a na straně druhé s názvem maďarským. V roce 1882 byla původní měna- tolar nahrazena  

za novou měnu- korunu. Důvod zániku této unie je v rozpadu Rakouska- Uherska.  

Belgicko-lucemburská měnová unie je řazena mezi dosud nejúspěšnější unie. Byla 

založena dvěma státy, Belgií a Lucemburskem roku 1921. Měnová politika byla vykonávána 

belgickou centrální bankou. Lucemburský frank byl fixován na belgický v poměru 1:1  

a následně se belgický frank stal legálním platidlem v Lucembursku. Roku 1999 se Belgie  

a Lucembursko zapojilo do měnové unie v rámci Evropské unie a došlo k zániku. 



9 
 

Měnová unie Německé říše vznikla sice roku 1876, ale již v roce 1871, kdy došlo  

ke sjednocení německé říše, se objevovaly její první náznaky. Pět let po sjednocení začala 

naplno fungovat a dle mincovního zákona byla zavedena nová jednotná měna marka. Hodnota 

marky byla vyjadřována ve zlatě. Měnová unie Německé říše fungovala stejnou dobu  

jako Belgicko- lucemburská měnová unie. V roce 1999 došlo k zapojení do evropské měnové 

unie a zániku původní unie, viz Marková (2003). 

Až do první světové války byl zeměmi používán standard zlaté mince neboli 

modifikovaný měnový systém. Tento mechanismus byl založen na zlatém krytí obíhajících 

bankovek a mincí. V tomto systému obíhají buď mince, nebo papírové bankovky,  

které se stávají symbolickým nositelem zlata. Mohou být kdykoli směněny v požadované 

hodnotě za zlato v deklarované paritě. Monetární autorita je však v takovémto mechanismu 

ohraničena dvěma omezeními. Peněžní expanzi může provádět jen do výše krytí peněz 

zlatými rezervami, protože jinak by nevlastnila dostatečnou zásobu drahého kovu. A za druhé, 

vzájemné kurzy národních měn musí být udržovány v poměru, který se rovná zlatým 

obsahům daných peněžních jednotek.  

Standard zlaté mince převažoval až do první světové války. Postupem času však 

docházelo ke stahování těchto mincí z oběhu, což vedlo až k úplnému zastavení směnitelnosti 

bankovek za zlato. K tomu také přispěla rozšířená emise nekrytých státovek v mnoha zemích. 

Byly využívány především k financování výdajů, které souvisely s válkou. Výsledkem  

pak bylo znehodnocení peněz a vznik hospodářského rozvratu. Tyto důsledky v poválečném 

období vedly k tomu, že se země snažily o nastolení systému, jež se opírá o zlato, který měl 

vést ke stabilnímu měnovému systému. Snaha zemí obnovit standard zlaté mince,  

jež fungovala před válečným obdobím, se nepodařilo. Jediným výsledkem bylo zavedení 

zlatého standardu ve formě zlatého slitku a zlaté devizy. 

Standard zlatého slitku byl používán především dvěma státy, Spojenými státy a Velkou 

Británií. Tento standard funguje na principu směnitelnosti emitovaných bankovek pouze  

za zlaté slitky (cihly). Směna zlatých bankovek za zlato byla tím pádem znemožněna. Mince 

byly postupně stahovány z oběhu, Dědek (2008). 

Ostatní země pak využívaly standard zlaté devizy. Tento standard fungoval na principu, 

že domácí měna byla napojována na zlato nepřímo. Britská libra a americký dolar byly měny 

navázány na zlato přímo a prostřednictvím pevného kurzu těchto měn pak docházelo 

k napojování domácích měn na zlato. Tento mechanismus využívaly především země,  

které nevlastnily buď žádné zlato, nebo jen minimální množství, a neměly tak možnost 
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připoutat svou měnu ke zlatu těsněji. Emisní banky nebyly nuceny vlastnit takové zásoby 

zlata jako v případě standardu zlaté mince nebo standardu zlatého slitku. Devizové rezervy 

byly udržovány v cizích měnách, které byly směnitelné za zlato. Mezi tyto měny například 

patřily britská libra, francouzský frank, švýcarský frank a americký dolar. Tento měnový 

systém byl zaveden například ČSR, Rakouskem, Polskem, Řeckem nebo Itálií. 

Mezinárodní vztahy zaznamenaly díky meziválečnému období značný kritický vývoj.  

A následně byly pochroumány druhou světovou válkou. Hospodářská krize na počátku 30. let, 

způsobila devalvaci většiny měn a zrušila emitování peněz za zlato. 

Jak uvádí Dědek (2008, s. 3) v období mezi dvěma světovými válkami sílily snahy  

o opětovné zavedení režimu zlatého standardu. Reálná podoba zlatého standardu se však 

odlišovala od svého ideálu. A její zavedení bylo neúspěšné. Neúspěch spočíval nejen 

v hospodářské krizi na počátku 30. let, ale také ve skutečnostech, kterými byly: „ Žádná země 

nepodporovala volný oběh zlatých mincí, stejně jako nepodporovala univerzální směnitelnost 

oběživa za zlato. ´´   

Pouze Spojené státy a Velká Británie udržovaly tzv. standard zlatého slitku. Tamní 

centrální banky byly nuceny po splnění omezujících podmínek, vypořádávat své závazky 

zlatem. Ostatními zeměmi byl udržován tzv. standard zlaté devizy.  

I přes veškeré odchylky byla udržována klíčová vlastnost zlatého standardu. Tato 

vlastnost se zakládala na propojení zahraničních měn se systémem pevných kurzů. Avšak 

existoval zde jeden problém v dodržování stanovených pravidel zlatého standardu. Jednalo  

se o přizpůsobovací mechanismus, který se vyskytoval u ekonomik, jež trpěly ztrátou cenové 

konkurenceschopnosti a potížemi platební bilance. Jestliže tato země začne více vyvážet  

než dovážet, povede to k tomu, že zlato, které bylo uchováváno v devizových rezervách, 

začne ze země odcházet. Měnová autorita může na tuto situaci odlivu zlata reagovat snížením 

peněžní zásoby, což ale povede ke zvýšení úrokových sazeb a následnému hospodářskému 

poklesu. 

 Dalším řešením by mohlo být snížení zlatého obsahu peněžní jednotky, jež by tyto 

úbytky zlata kompenzovalo v podobě nižšího krytí obíhajících peněz. Ale vědomé 

znehodnocení vlastní měny by mohlo vést ke krizi, jež by měla za následek zhroucení zlatého 

standardu. Naskýtá se však také šance v přílivu kapitálu do země, jež by odliv zlata přibrzdil 

či zcela zastavil. Negativní podmínkou je velikost rizikové přirážky, která by byla 

požadována za zvýšené riziko z investování do země, jež není v rovnováze. A poslední šancí, 
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která by se monetární autoritě naskytovala, by byla v nákupu cenných papírů. Tím by  

ale došlo k emisi zlatem nekrytých peněz. 

 Výsledným závěrem pro ekonomiku s platební bilancí v nerovnováze, jež nemůže  

ani devalvovat ani provádět nekryté zvyšování peněžní zásoby, je čekat na propad mezd  

a cen, které povedou k obnovení cenové konkurenceschopnosti. Následně je očekávána hlubší 

recese, která teprve povede k zastavení ubývání peněz a zlata, viz Baldwin a kol.  

(2008, s. 320). 

Zkušenost s fungováním zlatého standardu v období mezi dvěma světovými válkami 

však jasně ukázala, že vlády nejsou obdařeny trpělivostí k tomu, aby čekaly na zpomalení 

ekonomiky samoregulačními silami. Díky přizpůsobovacímu mechanismu zlatého standardu 

došlo k jeho ukončení, které mělo za následek dramatické znehodnocení napadené měny. Tato 

situace, kdy došlo ke znehodnocení jedné měny, vyvolalo další zhodnocení ostatních měn,  

jež vedlo ke zhoršení platebních bilancí. Tato krize se následně začala šířit světovou 

ekonomikou.  Počátkem 2. Světové války pak opravdu došlo ke zrušení zlatého standardu  

a byly zavedeny absolutní měnové kontroly, viz Baldwin a kol. (2008, s. 320). 

 

2.2 Měnová spolupráce po 2. světové válce 

Díky událostem, které se odehrály v posledních desítkách let a hospodářské krizi  

ve 30. letech, jež následně vyústila v krizi měnovou, došlo v nedůvěru v měny národní  

a pošramocení zahraničně obchodních vztahů. Docházelo ke snižování hodnot měn  

a následnému růstu krize, viz Marková (2003). 

Tato situace vedla představitele států k úvahám o poválečném uspořádání měnové 

soustavy, která by splňovala veškeré podmínky stability a dále k úvahám o budoucí 

spolupráci, která by se měla týkat, jak oblasti úvěrových, tak i měnových vztahů. Jednání, 

která se následně uskutečnila, vyplynula v konferenci, jež vytvořila základy nového 

měnového uspořádání. Tato konference se konala ve dnech 1. – 22. července 1944  

v americkém městečku Bretton- Woods za účasti ze 44 zemí. 

 

2.2.1 Bretton-Woodský měnový systém 

Tato konference nastolila systém, který vyplynul ze dvou návrhů. Jednalo se o britský 

návrh a návrh americký. Za britským návrhem stál ekonom J. M. Keynes a zastával pozici 

dlužnických zemí. Kladl jen velmi malý důraz na úlohu zlata v mezinárodních měnových 
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vztazích. S americkým návrhem přišel ekonom Henry White. Tento návrh stál naopak  

za zeměmi věřitelskými, které měly velké zásoby zlata, viz Dědek (2008, s. 9). 

Tyto návrhy se sice rozcházely v určitých hlediscích, nicméně společným cílem bylo 

vytvoření systému, který by využíval jednu trvalou instituci. Tato instituce by tvořila základ 

pro spolupráci nejen v mezinárodních měnových vztazích, tak i ve vztazích finančních. Jejím 

cílem by bylo splňovat požadavky týkající se stability při měnové konvertibilitě. Návrh,  

který byl nakonec přijat, byl výsledkem kompromisních jednání, ale převážil návrh americký 

podporován ekonomem Henry Whitem. 

Bretton-Woodská měnová konference vyústila v založení tzv. brettonwoodských 

institucí. Jednalo se o Mezinárodní měnový fond (International Monetary Fund, IMF)  

a Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, která je také známá jako Světová banka 

(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD). Tyto instituce měly za úkol 

opatrovat mezinárodní prostředí tak, aby se tentokrát již předešlo fatálnímu selhání 

hospodářských politik v období mezi válkami. Tato smlouva o vytvoření nových institucí 

vešla v platnost 27. 12. 1945. Československo patřilo v té době k zakládajícím členům IMF, 

v roce 1954 byla ale spolupráce ukončena a k opětovnému členství došlo až v roce 1990. Jako 

samostatná Česká republika byla členem od roku 1993, viz Sychra (2009, s. 45). 

V roce 1947 také došlo k podpisu smlouvy o vzniku Všeobecné dohody o clech  

a obchodu tzv. „GATT“. Tato smlouva ustavila nový obchodní řád s cílem snižování 

obchodních bariér. Cílem nové mezinárodní měnové soustavy bylo především podporování 

mezinárodního obchodu a upevňování stability hospodářských vztahů. 

Díky zkušenostem plynoucím z meziválečného období, které se týkaly špatného 

fungování zlatého standardu a pokusů o zavedení plovoucích kurzů, došly brettonwoodské 

dohody k závěrům. Nový měnový systém se musel vyhnout dvěma krajním řešením 

kurzového uspořádání. Jednalo se o zabránění rigidity kurzových režimů a zabránění volnosti 

kurzových změn. Z optimálního hlediska měly být kurzy uspořádány tak,  

aby se nepohybovaly ani ke strnulé pevnosti a ani k samovolné pružnosti kurzového pohybu. 

Výše uvedené principy byly v praxi představeny jako pevné přizpůsobitelné kurzy, jež byly 

navázány na dominantní postavení amerického dolaru. Americký dolar, jako jediná měna, 

byla zavázána ke směnitelnosti za zlato při paritě 35 dolarů za trojskou unci. Ostatní měny 

byly na dolar napojeny pevným kurzem. Byly povinny udržovat fluktuační pásmo s rozpětím 

± 1 % od stanovené parity vůči dolaru, jak uvádí Dědek (2008, s. 9). 
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Brettonwoodský měnový systém se zasloužil o včlenění dvou originálních prvků  

mezi legitimní nástroje hospodářské politiky. Jednalo se o možnost přestavování kurzových 

parit. Jako součást byla vytvořena flexibilní komponenta, jejíž aktivace souvisela se vznikem 

fundamentální nerovnováhy1. Dalším prvkem bylo poskytnutí funkce dohlížitele 

Mezinárodnímu měnovému fondu. Od této instituce se očekávala schopnost včasného 

rozpoznání a současnému předcházení nerovnováh platební bilance a současně zapojení svých 

pravomocí při jednání s členskými zeměmi o kurzových změnách. Úvěrovou pomoc,  

která tato instituce nabízela, byla připravena pro země, které se potýkaly s problémy platební 

bilance. Všechna tato dohodnutá ustanovení měla být jistotou, že světový měnový systém  

již nikdy neupadne do takové špatné situace jako v období mezi dvěma světovými válkami. 

Na přelomu 50. A 60. let docházelo z mnoha příčin ke krizi brettonwoodského systému. 

Závazek USA o vazbě na dolar přestávala pomalu ale jistě platit a již v průběhu tohoto 

systému docházelo k pohybu velkého množství amerických dolarů, jež nemohlo být kryto 

zlatem mimo americkou ekonomiku. Docházelo ke spekulacím na měnových trzích. 

Monetární autority přislíbily nekupovat zlato mimo americký trh.  

Jak uvádí Rothbard (2001, s. 99) „Spolu s tímto návrhem se Spojené státy usilovně 

snažily o vytvoření nového druhu světových papírových rezervních peněz – zvláštních práv 

čerpání neboli SDR.“  

Zpočátku odpovídala jednotka SDR 1 USD, následně byla hodnota SDR změněna  

a vyjadřovala se ve formě měnového koše, v němž byly zastoupeny světové měny. V dnešní 

době je jednotka SDR2 využívána pouze mezi centrálními bankami. Poté co byla zavedena 

směnitelnost západoevropských měn, výrazná změna postavení dolaru na sebe nenechala 

dlouho čekat a došlo k oslabení jeho pozice. 

Platební bilance USA začala vykazovat deficit, který byl způsoben vývozem kapitálu. 

Koncem 50. let docházelo ke zvyšování zásob dolarů v zahraničí, že převýšil i americké 

rezervy zlata. Tato situace způsobila pokles důvěry v americký dolar. I přes veškeré snahy, 

které vedly k udržení ceny dolaru za zlato, došlo ke znehodnocování amerického dolaru. 

V roce 1971 byla definitivně zrušena konvertibilita zahraničních oficiálních dolarových 

rezerv za zlato. V roce 1973 opustila většina evropských zemí systém pevných kurzů a Velká 

                                                 
1 Fundamentální nerovnováha = léčba devalvací byla uskutečněna jen v případě opakovaných deficitů 

platební bilance a současně se hospodářské politiky měly zaměřit na odstranění jejich příčin. 
2 SDR – Special Drawing Rights; jednotná měnová a účetní jednotka užívaná v rámci MMF, občas  

i v soukromém sektoru. Odvozuje se od průměrné hodnoty měn USA, Německa, Japonska, Francie a Velké 
Británie. MMF přiděluje SDR svým členům na základě členských kvót. 
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Británie a Švýcarsko byly prvními zeměmi, které přistoupily na pohyblivý kurz svých měn 

vůči dolaru. 

 

2.2.2 Zhroucení Brettonwoodského systému 

Ekonomická teorie objasňuje tento dramatický pád brettonwoodského měnového 

systému působením tzv. ,,neudržitelné trojice (impossible trinity)´´, viz Mundell  

(1960, s. 227-257).  

Prvním rozvracujícím elementem se stal volný pohyb kapitálových toků. I když byly 

velmi omezovány, pokud existovaly dobré podmínky, byly schopny působit rozvratným 

dojmem.  

Druhým členem byl samostatný pevný měnový kurz. Jelikož dle brettonwoodského 

systému byly fluktuace parit členských zemí omezeny do povoleného pásma ± 1 %, které bylo 

však po čase ještě zúženo na ± 0,75 %. Tento způsob omezení poskytnul dobré podmínky  

pro útoky spekulačního kapitálu, který toho náramně využívá. V případě úspěšnosti útoku  

na oslabenou měnu, lze získat abnormální zisky. Avšak v případě neúspěšnosti jsou 

zanedbatelné ztráty poměřovány s abnormálními zisky, viz Dědek (2008, s. 23). 

Třetím elementem jsou hospodářské politiky. Tyto politiky mají nesmírný vliv  

na kredibilitu pevného kurzu. V závislosti na tom, kterým směrem se ubírají, jsou schopny 

díky spekulačnímu uvažování tuto kredibilitu podkopat. 

Názorným příkladem bylo jednání americké vlády, kdy se zapojila do vietnamské války. 

Tato účast ve válce znamenala nutnost financování, které se uskutečňovalo na základě 

rozpočtových deficitů. Docházelo ke zvyšování inflace, která měla negativní dopad  

na cenovou konkurenceschopnost při vývozu. Touto situací docházelo k poklesu amerického 

dolaru. Tím, jak dolar slábl, bylo stále složitější ho udržet uvnitř nastavených 

brettonwoodských rozmezí. Důsledkem byl pokles zásob amerických zásob zlata a naopak 

přebytek dolarových zásob v zahraničí. Tím, jak americký dolar slábl, ztrácel autoritu,  

která znamenala nebezpečí pro světový monetární systém. 

Počátek konce brettonwoodského systému nastal v srpnu roku 1971, kdy americká vláda 

musela pozastavit směnitelnost dolaru za zlato. V prosinci téhož roku došlo k uzavření 

Smithsoniánské (Washingtonské) dohody. Cílem byl pokus o záchranu stávajícího 

brettonwoodského měnového systému. Dohoda mocností byla založena na úpravě stávajícího 

kurzového systému.  
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V první části mělo jít o řešení problémů americké obchodní bilance. Řešením měla být 

devalvace dolaru o 7,9 % (to se rovnalo zvýšení ceny zlata z 35 na 38 USD za trojskou unci). 

Obsahem druhé části byly návrhy na rozvolnění fixního kurzového uspořádání. Návrh 

obsahoval rozšíření dolarového pásma pro kurzovou fluktuaci z ± 1 % na ± 2,25 %. 

Smithsoniánská dohoda však nepřinesla toužebná očekávání. Situace dolaru  

se nezlepšovala, naopak byla provedena další devalvace dolaru o 10 % (ve zlatě to znamenalo 

zvýšení ceny zlata z 38 na 42,22 USD za trojskou unci). V březnu roku 1973 byl dolar 

převeden na plovoucí kurz. 

Brettonwoodský měnový systém, jenž byl založen na pevných přizpůsobitelných 

kurzech, tímto vývojem situace byl definitivně ukončen. 

Podle Dědka (2008, s. 12) Brettonwoodským měnovým systémem a jeho délkou trvání 

se zabývalo i tzv. Triffinovo dilema. Triffin3 od začátku vyjadřoval skepsi vůči 

dlouhodobému trvání tohoto systému. Jeho domněnka vycházela z monetaristického principu, 

který vedl k závěru, že aby světový obchod rostl, musí být navyšován světovými penězi, 

kterými v té době byl americký dolar. Aby však země vlastnily zvýšenou držbu dolarů, 

musely by disponovat přebytkovou platební bilancí. Tyto přebytky však musí být 

doprovázeny deficity americké platební bilance. 

 Americká vláda je tedy postavena do dvou situací. Buď bude podkopávat růst světové 

ekonomiky, nebo bude čelit rozpadu brettonwoodského systému. Východisko lze najít  

ve využití umělých peněz, kterými byly tzv. zvláštní práva čerpání (SDR). Jejich funkce 

nebyla závislá ekonomice USA.  

 

2.3 Vznik měnové spolupráce zemí EHS 

V období po skončení 2. světové války byla k dispozici pouze jediná volná měna a tou 

byl americký dolar. Obchodování a platby mezi evropskými zeměmi se uskutečňoval na bázi 

dvoustranných smluv, které udržovaly vyrovnanou platební bilanci. Jelikož sebemenší 

vychýlení nad stanovený limit úvěru znamenal povinnost úhrady v dolarech nebo zlatě. 

  Neúspěšný pokus britské vlády o zavedení směnitelnosti libry připomenul rizika,  

které by musela čelit každá evropská země, jež by usilovala o zavedení směnitelnosti své 

měny. Tento neúspěšný krok však znamenal další dva roky vyjednávání nástroje, jež by 

znamenalo pomoc při postupu vpřed. Nástrojem se stala Evropská platební unie (European 

                                                 
3 Robert Triffin – belgický ekonom, známý kvůli svým kritickým postojům v otázce fixních měnových 

kurzů a kvůli kritice Brettonwoodského systému. 
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Payments Union, EPU). Činnost této instituce byla zahájena v roce 1950. EPU byla členem 

v Organizaci pro evropskou hospodářskou spolupráci (Organisation for European Economic 

Co-operation, OEEC)4 viz Dědek (2008, s. 13). 

Podle Markové (2003) hlavní funkcí EPU byla realizace mnohostranného platebního 

styku clearingu prostřednictvím Banky pro mezinárodní platby (BIS – Bank for International 

Settlement). Tento nástroj sloužil především k větší liberalizaci zahraničního obchodu. 

Tento nástroj používal systém, který každý měsíc shromažďoval pohledávky a závazky, 

jež vznikly při obchodování mezi členskými zeměmi OEEC. EPU převáděla tyto pohledávky 

na věřitelský vztah a závazky na dlužnický vztah a stávala se tak protějším partnerem. 

Nesmírnou výhodou tohoto systému bylo, že pomáhal při zlepšování obchodních 

vztahů. Tím jak zbavil státy postavení dlužníků a věřitelů mezi sebou, odstranil obchodní 

překážky mezi těmito státy. Každé zemi byl stanoven limit, jež připadal na placení zlatem,  

či formou obchodního úvěru. 

EPU se stala také prvním evropským prostředníkem, který fungoval při utužování 

vztahů a poskytování vzájemných ústupků nedávných protivníků při vytváření společného 

projektu. EPU neměla bohužel dlouhé fungování. Po určité době se konečně začalo dařit 

hospodářskému růstu a docházelo ke zlepšování hospodářské situace. Také vzájemný obchod 

a vývoz byl na dobré cestě. Tímto pozitivním vývojem se konečně mohla začít řešit 

směnitelnost členských měn EPU.  V roce 1955 došlo k podepsání Evropské měnové úmluvě 

( European Monetary Agreement, EMA), jejímž cílem bylo uvolnění pohybu kapitálu  

na běžném účtu platební bilance. Díky vytvoření této úmluvy byla již EPU zbytečná,  

a proto v roce 1958 došlo k jejímu zrušení, viz Němeček (2000). 

Počátky směřující k vytvoření ekonomické integraci a měnové koordinaci lze sledovat 

již v roce 1957. 25. března 1957 došlo k vytvoření Římské dohody, jež byla základem  

pro vznik Evropského hospodářského společenství (EHS). Prvními členy se stalo šest 

evropských zemí, kterými byly Německo, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Itálie  

a Francie. 

Římská dohoda se však nezabývá samostatnou měnovou politikou a ani v ní neexistuje 

žádná samostatná kapitola, jež by se tomuto tématu věnovala. Smlouva pouze obsahuje 

úryvky o tom, že země jsou si zavázány pomáhat si při nerovnováhách platebních bilancí  

a zároveň zajišťovat její rovnováhu, taktéž budou podporovat liberalizaci platebního styku 

v souvislosti se zbožím, službami, kapitálem a osobami dle Brůžka a kol.(2007, s. 15). 
                                                 
4 OEEC byla založena v roce 1948, cílem bylo dojít k institucionalizovaným formám ekonomické 

integrace. 
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Tím, že bylo dosaženo politické součinnosti, fungujícího brettonwoodského měnového 

systému a také se objevily ekonomické priority prvních členských šesti států Evropského 

hospodářského systému, to vše bylo důvodem, proč byla měnová politika jen koordinovaným 

postupem s cílem společného trhu. V 60. letech 20. století se začaly objevovat vážné tendence 

se zájmem o měnovou integraci. Důvodem zájmu byla především rostoucí nestabilita 

mezinárodního systému a přecházení výkyvů amerického dolaru, jež by měl dopad  

na evropskou měnu, viz Sychra (2009 s. 46). 

Prvním krokem bylo vytvoření tzv. Majorliniho akčního plánu. Tento plán byl 

předložen 24. října roku 1962 tehdejším komisařem Robertem Majorlinem. Cílem plánu bylo 

povýšení pouhé spolupráce na vyšší stupeň integrace. Dále bylo snahou stabilizovat měnové 

kurzy členských zemí. Tato stabilizace měla být krokem k vytvoření jednotné evropské měny. 

Výsledkem bylo vytvoření Výboru guvernérů centrálních bank v roce 1964. Významným 

krokem k hlubší ekonomické integraci bylo vytvoření celní unie v roce 1968. Nedosáhla však 

požadované úrovně, kterou by vyžadovala měnová politika na úrovni EHS. Potřeba 

koordinace měnové spolupráce byla řešena již v roce 1962, ale měnové krize,  

které následovaly, teprve tento proces urychlily. Krize v roce 1968 měla za následek 

devalvaci francouzského franku o 11,11 % a revalvaci západoněmecké marky o 9,29 % jak 

říká Brůžek a kol. (2007 s. 15-16). 

 

2.3.1 Wernerův plán 

Krize, jež se uskutečnila, měla vliv na posun v dalším vývoji měnové integrace. 

Zásadním bodem v tomto rozvoji se stal summit konaný 1. a 2. prosince v Haagu. Tento 

summit měl zásadní vliv na vytvoření budoucí hospodářské a měnové unie (HMU).  

Hospodářská a měnová unie (HMU) se měla stát oblastí, jež by umožňovala volný 

pohyb osob i kapitálu, zboží a služeb. Existovala zde jedna otázka, zda dosavadní ekonomická 

integrace bude akceptovat ztrátu nástrojů měnové politiky. Touto otázkou se zabývala řada 

ekonomů v teorii optimální měnové oblasti. 

Expertní skupina pod vedením tehdejšího lucemburského premiéra a ministra financí 

Pierra Wernera, byla pověřena na vytvoření plánu, který by stanovil přesnou realizaci HMU. 

Skupina měla podat výsledky do konce roku 1970. 

Wernerova zpráva byla definitivně uvedena 7. října 1970 pod plným názvem Zpráva 

Radě a Komisi o etapovité realizaci Hospodářské a měnové unie v zemích Společenství  

a obsahovala jako první plán na vytvoření hospodářské a měnové unie do období deseti let.  
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Marková (2003) uvádí, že ,,Wernerův plán na vytvoření hospodářské a měnové unie 

předpokládal:  

 
• zavedení úplné a neodvolatelné směnitelnosti měn zemí ES, při stabilitě měnových parit 

a měnových kurzů,  

• jednotnou měnovou politiku spravovanou jednou centrální institucí,  

• koordinace hospodářské a fiskální politiky,  

• koordinace pohybu kapitálu mezi zeměmi ES,  

• harmonizace daňových soustav´´ .  

 

V souvislosti s budoucím vytvořením hospodářské a měnové unie se začaly objevovat 

dvě teorie měnové spolupráce. Jednalo se o koncepci, která byla zastávána monetaristy  

a ekonomisty.  

Monetaristé byli zastánci tzv. teorie motoru. Zastánci tohoto směru byla Francie, Belgie, 

Lucembursko, Itálie od roku 1970 a Velká Británie do roku 1980. Tento směr vytyčil jako 

hlavní podporu společné měnové politiky. Měli v úmyslu omezit kurzové oscilace a také 

zabránit změnám parit členských měn. Snažili se o vytvoření silné institucionální měnové 

struktury s pevně zafixovanými směnnými kurzy. Kladli důraz na posílení měnové pozice 

Společenství na mezinárodním fóru, viz De Grauwe (2007). 

Ekonomisté podporovali tzv. teorii korunovační. Zastánci této teorie byli Spolková 

republika Německo, Rakousko a do roku 1970 také Itálie. Tvrdili, že měnová integrace bude 

výsledkem hospodářské politiky, která vyústí v unii měnovou. Měnová unie má smysl, pokud 

dojde k dostatečné harmonizaci národních ekonomik. Domnívali se, že základem hlubší 

měnové integrace je vysoký stupeň koordinace a konvergence hospodářských politik,  

viz De Grauwe (2007). 

Díky existenci těchto dvou odlišných názorů byl další postup možný jen v případě 

poskytování vzájemných ústupků a kompromisů. Hlavní roli zde hrál princip paralelismu, 

který v sobě zahrnoval souběžný pokrok jak v hospodářské tak i měnové oblasti. Ekonomisté 

prosadili období přípravy na měnovou unii v délce deseti let. Toto období mělo být 

jednoznačně uplatněno v přípravě na koordinaci a konvergenci unie. Monetaristé byli naopak 

spokojeni, že je přesně daná délka přípravného období. Další krok, který se jim podařil, bylo 

prosazení zpevňování kurzových režimů. Toto zpevnění by mělo význam při odstraňování 

zbytkových fluktuací a při zafixování kurzů členských měn, jak říká Sychra (2009, s. 50). 
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Wernerův plán stanovil třístupňové budování hospodářské a měnové unie s dosažením 

vytyčeného cíle v roce 1980. Poté měla fungovat společná měna, která by byla řízená 

společnou centrální bankou. Stadium první mělo začít od ledna 1971 s celkovým trváním 

doby tří let. V tomto období se mělo soustředit na koordinaci fiskálních a měnových politik. 

Měla být vytvořena supranacionální instituce, jež by převzala tvorbu společné hospodářské 

strategie. Tato instituce měla disponovat kompetencemi a měla se zodpovídat pouze 

Evropskému parlamentu. Dále mělo dojít k centralizaci regionálních a strukturálních politik. 

V konečné fázi však myšlenky centralizovaných rozpočtových i strukturálních politik 

nebyly prosazeny. Se stejným nesouhlasem se shledala i iniciativa o ustavení společné 

měnové instituce, jež by koordinovala měnovou politiku a dohlížela na stav technické situace. 

Podle Dědka (2008, s. 20) došlo pouze k založení Evropského fondu pro měnovou 

spolupráci (European Monetary Cooperation Fund, EMCF). Tento fond se měl stát 

předchůdcem budoucího systému centrálních bank. Tento fond však disponoval  

jen omezenými kompetencemi. Mezi jeho skromné funkce patřilo obhospodařování 

úvěrových zdrojů a monitorování kurzového systému Společenství. Součástí Wernerova plánu 

byl i dodatek neboli tzv. zpráva Ansiauxova výboru. Tento dodatek se zabýval snižováním 

kurzových fluktuací členských měn s ohleduplností na povolenou kolísavost evropských měn 

k americkému dolaru. V tomto dodatku byly položeny základy systému s názvem had 

v tunelu, jež byl důležitým prvkem v rozvoji hospodářské a měnové unie a zároveň sbližoval 

bilaterální kurzy evropských měn.  

Cílem tohoto systému bylo především vytvoření určité soustavy, která by zahrnovala 

vzájemné provázání evropských měn a zároveň zajistit stabilitu navázáním na americký dolar. 

Začátek rozvoje hospodářské a měnové unie však nebyl příliš růžový. V roce 1971 ochromila 

tento rozvoj světová měnová krize a v roce 1973 došlo k opuštění brettonwoodského 

měnového systému pevných kurzů, viz Sychra (2009).  

Základem systému se stal podpis Basilejské dohody dne 10. dubna 1972. Podepsalo  

ji šest členských států, mezi kterými byly Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo  

a Nizozemsko. Tyto země se dohodly, že na devizových trzích budou intervenovat tak, aby. 

• Měnové kurzy jejich měn se vůči dolaru pohybovaly v rozmezí stanoveného 

fluktuačního pásma ± 2,25 % (tunel).  

• Dohodly se na zúžení oscilačního pásma, ve kterém se jejich vzájemné kurzy budou  

od základní parity pohybovat na ± 1,125 %  (had). 
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• Země Beneluxu si vymohly zúžení oscilačního pásma svých měn na ± 0,75 %  

od základní parity (červ v hadovi v tunelu), jak uvádí Dědek (2008, str. 20). 

K Basilejské dohodě se později přidaly také Dánsko, Irsko, Velká Británie  

a také Norsko. S postupným vznikem hospodářské a měnové unie došlo ke vzniku 

Evropského fondu pro měnovou spolupráci. Tento fond se měl stát centrem systému 

centrálních bank a byl jediným existujícím výtvorem Wernerova plánu. 

Had v tunelu však neměl dlouhé trvání ve své původní verzi. Díky měnové situaci  

a devalvaci dolaru, byly státy sdružené v hadovi nuceny v březnu roku 1973 vystoupit. Velká 

Británie a Itálie vystoupily jako první, jenže měly díky situaci znemožněný návrat a musely 

setrvávat u kurzového plování. Tato situace vnesla nesoulad do jednoty kurzových režimů.  

I dolar následně přešel na plovoucí kurz a to znamenalo jediné- zmizení tunelu.  

Poté vystoupilo i Irsko. Francie se sice ještě nějakou dobu snažila udržet tempo  

se zhodnocováním německé marky, nicméně taky nakonec hada opustila. V následujícím 

období představoval had území německé marky. Okolní státy vázaly svou měnovou politiku 

na stabilitu této marky.  

Přes veškerou snahu nakonec došlo k ukončení Wernerova plánu, k jehož konci přispěla 

neúspěšnost hada. Oficiálně byla neúspěšnost potvrzena Společenstvím, když byla vydána 

tzv. Marjolinova zpráva dne 8. března 1975.  Zpráva shrnuje dosavadní vývoj a říká, že bylo 

učiněno minimální zlepšení ve vývoji hospodářské a měnové unie a pohyb volného kapitálu  

je na horší cestě než na začátku šedesátých let, jak uvádí Brůžek a kol. (2007). 

Jak uvádí De Grauwe (2007) mezi příčinné faktory uvedli tři události: 

• Mezinárodní měnová krize, která zahrnovala i první ropný šok. 

• Politická nevůle, čili zájem soustředěný pouze na národní oblast a nezájem o oblast 

evropskou. 

• Špatné pochopení projektu hospodářské a měnové unie, iluze a konečném vytvoření 

hospodářské a měnové unie v krátkém časovém období bez zapojení úsilí  

a politické transformace.  

I přes veškerý neúspěch je Wernerova zpráva důležitým bodem ve vývoji hospodářské  

a měnové unie. Potvrdilo se, jak důležité jsou dosavadní hospodářské a politické vztahy  

pro strategii a cíle členských států. I přestože došlo k hospodářské krizi a každý stát si šel 

svou vlastní cestou, došlo nakonec k obnovení spolupráce mezi Německem a Francií. Reakce 

zemí na tuto hospodářskou krizi však byly značně odlišné. Francie například obětovala 

stabilitu vlastní měny, Německo dalo naopak přednost boji s inflací. I přes tato protikladná 
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jednání se nakonec obě země dohodly na společném cíle. Tím byla podpora a podržení 

myšlenky další integrace, i přes veškeré dosavadní negativní hospodářské problémy. Došlo  

ke vzniku Evropského měnového systému v oblasti měnové politiky, viz Sychra (2009, s. 56).  

 

2.4 Evropský měnový systém 

Po neúspěchu Wernerova plánu bylo snahou vytvořit nový systém, který by pokračoval 

v myšlence další integrace. Společný trh nebyl stále zrealizován a to znamenalo, že je potřeba 

především stabilizovat evropské měnové kurzy. Proto se již během roku 1978 začaly 

objevovat návrhy na nový systém.  Návrh na Evropský měnový systém (EMS) uvedl tehdejší 

předseda Komise Roy Jenkins. Politicky tento návrh podpořili francouzský prezident Valéry 

Giscard d´Estaing a německý kancléř Helmut Schmidt. Evropský měnový systém začal 

fungovat od 13. března 1979 a vznikl jako koncepce pokračující v myšlence měnové integrace 

a zároveň volná varianta měnového hada. Především však existoval jako prostředek 

k dosažení určité měnové stability, které mělo být dosaženo prostřednictvím intervenčního 

mechanismu, rozšíření úvěrových mechanismů a zavedení nové účetní jednotky, jak uvádí 

Brůžek a kol. (2007). 

Evropský měnový systém měl však i své stinné stránky. Koncepce tohoto systému byla 

slabá a nebyla zahrnuta do institucionálního systému ES. I přesto že existovaly určité 

smlouvy, jak na úrovni Společenství, tak na úrovni členských států, vznik systému byl 

ujednán především na dohodách mezi národními centrálními bankami. Evropský měnový 

systém byl zahrnut do primárního práva ES až vznikem Jednotného evropského aktu (1987). 

 

2.4.1 Základní struktura Evropského měnového systému 

Za základní prvky Evropského měnového systému jsou považovány: 

• Evropská měnová jednotka (ECU), 

• Mechanismus směnných kurzů ERM, 

• Indikátory divergence, 

• Úvěrové nástroje.  
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Evropská měnová jednotka (ECU) 

Výraz ECU pochází z anglického akronyma evropské měnové jednotky (European 

Currency Unit) a vznik této měnové jednotky se datuje k prosinci 1978. Kořeny této měny 

vycházejí z její předchůdkyně, kterou byla tzv. evropská účetní jednotka (European Unit  

of Account, EUA) Dědek (2008, str. 55). 

EUA byla založena v roce 1975 jako účetní jednotka sloužící k záznamům finančních 

toků Evropského rozvojového fondu. Její trvání nebylo dlouhé, v roce 1978 byla 

přejmenována na evropskou měnovou jednotku ECU, jak uvádí Marková (2003). 

Tato jednotka byla složena z koše měn všech zúčastněných členských států a její 

hodnota byla pevně daná, skládající se z jejich podílů. Každých pět let byly prováděny 

kontroly množstevního složení koše. V případě, že by došlo ke změně množstevního složení  

o více než 25%, pak mohlo dojít k dřívější kontrole, jak uvádí Dědek (2008, str. 57). 

Zpočátku bylo jedno ECU složeno z 3,8 belgických franků, z 0,828 německých marek 

či z 0,217 dánských korun a z ostatních složkových měn. V roce 1984 došlo k začlenění řecké 

drachmy, následně v roce 1989 se začlenily španělská peseta a portugalské escudo. 

Díky Maastrichtské smlouvě, která uvažovala o ECU jako společné měně, nedošlo 

k přijmutí dalších měn, který byly rakouský šilink, švédská korun a finská marka. 

Při vzniku EUA bylo váhové zastoupení jednotlivých měn odvozováno z ekonomických 

kritérií. Tato kritéria byla určena tři. Jednalo se o podíl země na HDP Společenství, podíl 

země na vnitřním obchodu Společenství a podíl země na finančních zdrojích EMS. Avšak tato 

kritéria byla nakonec uplatněna pouze orientačně, jelikož váhová zastoupení upřednostňovala 

silné měny, viz Sychra (2009). 

Mezi členy existovaly rozdílné představy o využití EUA. Vyskytly se zde rozdílné 

návrhy o využití EUA, avšak nakonec byl nalezen kompromis, který určil pro ECU tři oblasti 

použití. ECU měla být uplatněna jako rezervní měna, dále jako nástroj pro prezentaci 

centrálních parit národních měn účastnících se v mechanismu měnových kurzů a jako 

konstrukční prvek indikátorů divergence. Existovalo však také soukromé ECU. Tohoto ECU 

psané s malými písmeny využily finanční trhy a včlenily ho do rozsáhlé škály finančních 

instrumentů.  

Paralelně vedle sebe tedy fungovaly dva oddělené typy ECU. První typ byl vytvořen 

legislativou Společenství a druhý typ fungoval na kontraktech, jež byly založeny na komerční 

bázi, viz Baldwin (2008). 
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Mechanismus směnných kurzů ERM 

Hlavním cílem ERM bylo dosahovat kurzové stability mezi zeměmi, které byly členy 

Evropského měnového systému, a zároveň patřil mezi nejdůležitější prvky systému. 

ERM je tvořen tzv. paritní mřížkou a tzv. indikátorem divergence. Paritní mřížka byla 

tvořena bilaterálními kurzy měn zúčastněných zemí. Kurzy měn se mohly pohybovat 

v nastaveném fluktuačním rozpětí ± 2,25 % od centrální parity. Země,  

které se prozatím neúčastnily, měly možnost využít při vstupu výjimku širšího fluktuačního 

rozpětí ± 6 %. Tuto možnost využily země s měnami jako britská libra, španělská peseta  

a portugalské escudo. Italská lira si dokonce tuto výjimku prodloužila na více než deset let, 

tedy do roku 1990. V roce 1993 došlo k rozšíření fluktuačního pásma na ± 15 %t a to platilo  

pro všechny země, které byly součástí. Pokud došlo k překročení hodnoty, centrální banky 

musely intervenovat a pomocí úvěrových mechanismů stabilizovat kurzy. Čím užší byla 

hranice pásma, tím byla potřeba více udržovat stejnou měnovou, finanční a hospodářskou 

politiku. Šíře pásma informovala o úrovni konvergence mezi zeměmi v hospodářské politice  

a o přístupu ke stabilitě Společenství. Tato situace byla hlavním důvodem, proč některé země 

nebyly od počátku součástí kurzového mechanismu. Od počátku tvořily základ ERM  

tyto země: Belgie, Dánsko, SRN, Francie, Nizozemsko, Lucembursko a Irsko, jak uvádí 

Marková (2003). 

 

Indikátory divergence 

Podle Sychry (2009, s. 60) indikátor divergence umožňoval stanovení povinnosti 

intervenovat v rámci ERM. Intervence byla prováděna již před prolomením hranice 

povoleného rozpětí, když se kurz dostal do tzv. hranice divergence, čili do 75 procent tohoto 

pásma.  

 

Úvěrové nástroje 

Úvěrové instrumenty neboli tzv. úvěrové facility patřily k základům vzájemné pomoci 

členům ERM. Členové měli za úkol použít automatické a neomezené intervenční zásahy 

v případě nutnosti. Tyto nástroje byly spravovány Evropským fondem pro měnovou 

spolupráci. 
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Jak uvádí Dědek (2008) EMS nabízel svým členům tři typy úvěrových nástrojů: 

1.  Ultrakrátké financování - tento typ úvěrů patří mezi nejvýznamnější. Není zde 

stanoven žádný limit na velikost vypůjčené likvidity. Na vypůjčenou likviditu  

se vztahovala splatnost v délce 45 dní, která byla prodloužena na 75 dní. Existovala 

zde však pro dlužníka ještě možnost žádosti o prodloužení splatnosti až na devět 

měsíců. Byl využíván především za účelem intervencí v určité měně.  

2.  Krátkodobá peněžní výpomoc - každému členovi byla stanovena věřitelská kvóta,  

do jejíž výše přispíval a dlužnická kvóta, do jejíž výše mohl čerpat finanční 

výpomoc. Celková věřitelská kvóta byla stanovena na 15,8 mld. ECU a celková 

dlužnická kvóta činila 7,9 mld. ECU. Základní doba úvěru byla stanovena na tři 

měsíce s možností prodloužení o tři měsíce. Tento typ úvěru byl poskytován 

především zemím s problémy platební bilance.  

3.   Střednědobá finanční pomoc - tyto úvěry byly poskytovány na období 2-5 let zemím 

s vážnými problémy či vážnými problémy s platební bilancí. Rada Ecofin 

rozhodovala o užívání těchto zdrojů.  

 

2.4.2 Evropský měnový systém a jeho vývoj 

Evropský měnový systém vznikl jako koncepce s cílem zajistit měnovou stabilitu. Tento 

koncept vznikl v březnu 1979 a trval až do roku 1998. EMS při svém vývoji prodělala čtyři 

vývojové etapy, mezi které patří: období regulovaných parit, období kvazi- měnové unie, 

turbulence na finančních trzích v letech 1992-1993 a příprava na společnou měnu. Do první 

poloviny osmdesátých let kurzy členských měn často kolísaly a bylo tedy nutné je kontrolovat 

a udržovat ve stanoveném rozmezí. Později však docházelo k jejich ustalování a úpravy  

již v takovém rozsahu nebyly zapotřebí. Od roku 1987 se EMS přesunul k systému fixních 

kurzů. Nicméně i tento systém fixních kurzů byl vystaven spekulativním útokům,  

jež vyvrcholily počátkem devadesátých let. 

V letech 1992-1993 došlo ke vzniku krizové situace, která následně v EMS způsobila 

prudké turbulence. Tuto krizi způsobilo více faktorů. Jedním z faktorů bylo odmítnutí Dánů 

v referendu Smlouvy o EU nebo recese americké ekonomiky. Docházelo ke snižování 

úrokových sazeb, které způsobily tak velký rozdíl mezi dolarem a německou markou,  

že investoři svá aktiva převáděli z dolarových do markových rezerv.  
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Na začátku krize došlo nejprve k devalvaci italské liry, britské libry a španělské pesety. 

Přičemž italská lira a britská libra následně vystoupily z ERM. Následovaly další devalvace 

slabších i silnějších měn, i měn mimo ERM. Centrální banky se snažily čelit krizi  

i přes obrovské ztráty, a aby ERM i nadále fungoval, muselo dojít k rozšíření fluktuačního 

pásma na ± 15 %. Tato krize se zapsala mezi nejhorší za doby existence EMS. Tím, že přišla 

nečekaně, měla o to větší dopady. Hlavní příčinou je považována ekonomická situace  

ve znovusjednoceném Německu. I přesto ta krize přinesla něco pozitivního a to možnost 

otestovat úroveň dosavadní integrace a přístup jednotlivých členů Společenství, viz Brůžek  

a kol. (2007, s. 16). 

 

2.5 Evropská měnová unie 

Jak říká Sychra (2009) evropský měnový systém byl považován za velmi úspěšný krok 

v oblasti stabilizace systému. Tento úspěch byl spouštěcím mechanismem pro Komisi, která 

začala usilovat o vytvoření úplné měnové unie s jedinou společnou měnou a centrální bankou. 

V lednu 1985 přišla Komise v čele s Jacquesem Delorsem s myšlenkou o znovuoživení 

hospodářské a měnové unie (HMU) a dokončení jednotného vnitřního trhu.  

Prvním krokem bylo přijetí Jednotného evropského aktu v roce 1986. Tento akt 

upravoval Římské smlouvy a zakotvil přechod členských zemí ES na jednotný vnitřní trh. 

V období 27. a 28. června 1988 se konalo v Hannoveru jednání, na kterém Evropská 

rada učinila další krok ve vývoji měnové integrace. Byl utvořen výbor včele s Jacquesem 

Delorsem, který předložil tzv. Delorsovu zprávu 12. dubna 1989 s návrhem, jak dosáhnout 

realizace HMU. Delorsova zpráva navrhla vybudování měnové unie ve třech etapách. 

První etapa byla datována od 1. července 1990. V této první etapě byla také přijata 

Smlouva o Evropské unii neboli Maastrichtská smlouva. Tato Smlouva byla vyjednána 

v nizozemském městě s názvem Maastricht v prosinci 1991, avšak v platnost vstoupila  

až 1. listopadu 1993 po složitém ratifikačním procesu. Podle smlouvy zahrnuje HMU 

,,neodvolatelné stanovení měnových kurzů vedoucí k zavedení jednotné měny ECU, jakož  

i vymezení a provádění jednotné měnové a devizové politiky, jejímž prvořadým cílem  

je udržet cenovou stabilitu, a aniž je dotčen tento cíl, podporovat obecnou hospodářskou 

politiku ve Společenství v souladu se zásadou otevřeného tržního hospodářství s volnou 

soutěží´´, viz Smlouva o ES (1993, čl. 3a, odst. 2). 

Druhá etapa, která se datuje od 1. ledna 1994, spadá mezi nejdůležitější etapy. Tato 

etapa vytvořila institucionální, ekonomické a právní předpoklady pro zavedení společné 
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měny. V tomto období začíná fungovat Evropský měnový institut (EMI), který je následně 

nahrazen Evropskou centrální bankou (ECB). V roce 1995 bylo v Madridu ustanoveno,  

že jednotnou měnou bude euro, které nahradí původní název ECU. Zároveň byl schválen plán 

závěrečného přechodu k HMU a datum třetí etapy, která měla začít od 1. ledna 1999. 

Na zasedání v Amsterodamu byla přijata rezoluce Pakt stability a růstu, jehož cílem 

bylo zajistit plnění fiskálních kritérií i po vstupu členského státu do HMU a rovněž došlo 

k přijetí nového mechanismu směnných kurzů (tzv. ERM 2), který se týkal zemí mimo 

eurozonu. Třetí závěrečná etapa začala od 1. ledna 1999, kdy zároveň vzniká i HMU a trvala 

až do 30. června 2002. V tomto vymezeném období došlo k přenosu kompetencí v měnové 

politice na úroveň Společenství a zodpovědnost byla převzata Evropským systémem 

centrálních bank a Evropskou centrální bankou. Směnné kurzy byly pevně zafixovány mezi 

měnami zúčastněných států a eurem. Během této doby byla evropská měna euro, zavedena 

v hotovostní podobě, viz Brůžek a kol. (2007). 

 

2.6 Shrnutí 

Je nemožné shrnout historii evropské integrace do několika odstavců, ale je možné 

pokusit se zdůraznit alespoň některé hlavní události.  

Po mnoho staletí byly peníze většinou kovové, ale meziválečné období bylo teprve 

obdobím, kdy kovové peníze byly nahrazeny papírovými. Až do první světové války byl 

zeměmi používán standard zlaté mince, čili tzv. kovové měnové systémy. Mezinárodní vztahy 

zaznamenaly díky meziválečnému období značný kritický vývoj. A následně byly 

pochroumány druhou světovou válkou. Hospodářská krize na počátku 30. let, způsobila 

devalvaci většiny měn a zrušila emitování peněz za zlato. 

Následně byl vytvořen Brettonwoodský měnový systém, aby předešel meziválečné 

zkušenosti. Tento systém byl založen na jasných pravidlech a fixních, ale upravitelných 

měnových kurzech. Vytvořil novou mezinárodní instituci- Mezinárodní měnový fond a byl 

postaven na dolaru, který byl považován za nový světový měnový standard. Avšak i tento 

systém po čase selhal.  

Reakcí na zánik Brettonwoodského měnového systému se stalo ukončení závislosti  

na dolaru a upevnění měnových kurzů. Následoval vznik Hada, který neuspěl a poté vznik 

Evropského měnového systému (EMS). EMS již úspěch měl. Díky tomuto systému došlo  

ke vzniku mechanismu směnných kurzů ERM a také ke vzniku měnové jednotky ECU. 
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Podepsáním Maastrichtské smlouvy, byl definitivně udělán krok ke společné měnové 

unii. Jednotná měna s názvem euro začala platit od roku 1999, i když emitována byla  

až od roku 2002. Došlo ke vzniku HMU a původní mechanismus směnných kurzů ERM byl 

nahrazen novým kurzovým mechanismem ERM II, o dalším vývoji se zmiňuji v další 

kapitole. 
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3 Mechanismus ERM II a kurzové konvergenční kritérium 

Česká republika se 1. května 2004 stala členem Evropské unie (EU). Vstupem ČR  

do EU obdržela status členské země EU, ale toto členství s sebou přináší závazek převzít 

společnou měnu euro. Jedná se povinnost, která vyplývá z Lisabonské smlouvy, která vzešla 

v platnost dne 1. prosince 2009 a mění dosavadní Smlouvy o Evropské unii a Evropském 

společenství na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování Evropské unie.5  

Dle Smlouvy je předpokládáno, že členské státy dále přistoupí k mechanismu směnných 

kurzů ERM II a v okamžiku, kdy splní ostatní maastrichtská konvergenční kritéria, přijmou  

i euro. ČR je zavázána uskutečňovat takové kroky, které povedou k rychlé přípravě  

na převzetí eura. Návrh strategie přistoupení k jednotné měně euro byl předložen vládě 

Českou národní bankou na konci roku 2002. Tento dokument, jehož název byl „Česká 

republika a euro – návrh strategie přistoupení“ obsahoval potřebná hospodářsko–politická 

opatření, která měla působit tak, „aby nebyla vyloučena možnost přistoupení k eurozóně 

kolem roku 2007“. Vláda ve spolupráci s Českou národní bankou tento dokument rozšířila  

a vydala v roce 2003 Strategii přistoupení ČR k eurozóně. Tento dokument obsahoval 

základní fakta pro zapojení ČR do eurozóny a zabýval se i jeho přínosy a riziky. Doporučení 

pro přístup do eurozóny dle dokumentu bylo tehdy, „jakmile pro to budou vytvořeny 

ekonomické pomínky“. Přistoupení ČR bylo dle dokumentu očekáváno v horizontu let  

2009 – 2010. Avšak v roce 2007 byla stávající strategie rozšířena a byla vytvořena 

Aktualizovaná strategie přistoupení ČR k eurozóně. Dle tohoto dokumentu bylo rozhodnutím 

vlády ve druhé polovině roku 2007 přijetí eura odloženo na neurčito, jak uvádí ČNB (2012)  

a MFČR (2012). 

 

3.1 Vývoj mechanismu směnných kurzů v rámci Evropské unie 

Země, které usilují o členství v Evropské unii, nejsou v oblasti kurzového režimu měn 

členských zemí omezeny žádnými specifickými požadavky. Dle Lisabonské smlouvy  

je požadováno, aby kurzová politika byla brána jako věc společného zájmu. Jedním 

z maastrichtských konvergenčních kritérií je i požadavek, aby se daná země stala členem 

mechanismu směnných kurzů a nahradila tak měnu národní eurem. Není tím myšleno pouhé 

                                                 
5 Konsolidované znění Lisabonské smlouvy,  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655.cs08.pdf 
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setrvání v tomto mechanismu, nýbrž se jedná o plnění a vyhodnocení nejednoznačně 

stanoveného konvergenčního kritéria, jak uvádí Helísek a kol. (2007). 

Mechanismus směnných kurzů (ERM) představoval základní prvek Evropského 

měnového systému (EMS) a později se stal základem pro vytvoření kurzového 

konvergenčního kritéria. Tento mechanismus byl založen na společně řízených a fixních 

měnových kurzech, jež byly vzájemně upravitelné a zároveň zajištěné vzájemnou podporou. 

Tento kurzový systém byl multilaterální, kdy členské země ERM stanovily centrální (střední) 

kurzy svých měn k ECU a také zároveň vzájemné bilaterální centrální (střední) sazby, od níž 

se mohly jejich měnové kurzy pohybovat v uvedeném rozpětí. Odchylky od bilaterálních 

kurzů byly přípustné ve výši maximálně ± 2,25 % (pro některé země ± 6 %). Centrální banky 

svými kurzovými intervencemi bránily větším odchylkám.  

ERM začal fungovat ve stejnou dobu jako EMS, tedy 13. 3. 1979. Země, které byly 

členy Evropského společenství, vstoupily do Evropského měnového systému a zároveň se tak 

staly členy mechanismu směnných kurzů. Mezi tyto země, které se staly prvními členy 

Mechanismu směnných kurzů, patřily: Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Irsko, Itálie, 

Nizozemí a Lucembursko. Činnost Evropského měnového systému však byl komplikován 

skutečností, že v kursovém mechanismu nebyly zúčastněny všechny členské země. Španělsko 

se začalo účastnit teprve v roce 1989. Velká Británie vstoupila až v říjnu roku 1990, snažila  

se tím ukázat snahu o udržení větší samostatnosti v kurzové politice. Portugalsko přistoupilo 

v roce 1992 a Řecko kvůli svým ekonomickým problémům až v roce 1998.  

Dalším negativem kursového mechanismu byla rozdílná platnost podmínek u šíře 

oscilačního pásma. Kursy měn se tak mohly pohybovat v rozdílné šíři oscilačního pásma, jako 

například u Španělska a Portugalska, které využívaly od vstupu do kursového mechanismu 

širší oscilační pásmo ± 6 %. Tuto šíři pásma využívala také Itálie až do roku 1990 a Velká 

Británie po celou dobu své účasti. 

Vliv dolaru v rámci kursového mechanismu se také nepodařilo odstranit. Téměř 2/3 všech 

intervencí byly prováděny v USD a jen zbylá jedna třetina byla prováděna v měnách 

členských zemí EU. Zajímavým faktem je také intervenování Bundesbanky, která právě 

intervenovala v USD a ostatní země využívaly jako intervenční měnu DEM. 
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Tabulka 3.1: Členství v ERM a ERM II 

Členství v ERM Vstup Výstup Členství v ERM II Vstup 

Rakousko 1995 1999 Kypr 2005 

Belgie 1979 1999 Česká republika 
Dosud 

nevstoupila 

Dánsko 1979  Estonsko 2004 

Finsko 1996 1999 Maďarsko 
Dosud 

nevstoupilo 

Francie 1979 1999 Lotyšsko 2005 

Německo 1979 1999 Litva 2004 

Řecko 1998 1999 Malta 2005 

Irsko 1979 1999 Polsko 
Dosud 

nevstoupilo 

Itálie6 1979 1992 Slovensko 2005 

Nizozemsko 1979 1999 Slovinsko 2004 

Portugalsko 1992 1999   

Španělsko 1989 1999   

Švédsko     

Velká Británie 1990 1992   

Zdroj: Baldwin (2008), vlastní zpracování 

 

Měnová krize, jež propukla v září 1992 uvnitř EMS, ukázala potřebu řešení této 

problematiky a plně ukázala nedostatky mechanismu ERM. Příčiny této měnové krize 

můžeme hledat jak v oblasti ekonomické, tak v oblasti politické. Politickou příčinou  

se ukázala  ratifikace Smlouvy o Evropské unii (Maastrichtské smlouvy). Hlavním 

problémem s ratifikací bylo stanovení dalšího kroku v přechodu k měnové unii a také 

zavedení jednotné měny na celém území unie. Dánsko a Velká Británie však s těmito 

stanovisky nesouhlasily. Dánsko bylo první zemí, která zahájila proces ratifikace. Dánové 

však v referendu tuto smlouvu zamítli, a jelikož smlouva obsahovala ustanovení, že pokud 

nebude ratifikována všemi státy Evropské unie, bude neplatná. Tato situace ale natolik 
                                                 
6 Itálie znovu vstoupila v roce 1996 
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zneklidnila devizové trhy, že reagovaly zvýšenou spekulací. Příčinou ekonomickou se ukázala 

měnová politika Bundesbanky. Sjednocením Německa v roce 1990 započalo přispívání 

vysokými finančními částkami na restrukturalizaci bývalé NDR a převážná část těchto 

finančních prostředků však byla uskutečňována ze státního rozpočtu. Takto obrovské výdaje 

však způsobovaly inflační tendence, a jelikož měnová politika Německa byla zaměřena 

protiinflačně, způsobovala restriktivní politika vysoké úrokové sazby. Pro členské země 

mechanismu směnných kurzů to znamenalo jediné, nutnost přizpůsobit měnovou politiku 

politice Bundesbanky. 

Začátek 90. let, který byl ve znamení hospodářské recese, vyvrcholil právě v roce 1992, 

jak uvádím, viz výše. Většina států se snažila provádět expanzivní měnovou politiku,  

a aby zabránily úniku kapitálu, musely některé země uplatňovat taktéž politiku vysokých 

úrokových sazeb. Příležitost pro útok spekulantů poskytnul konflikt mezi Německem na jedné 

straně a mezi Francií a Velkou Británií na straně druhé a to ohledně výše úrokových sazeb. 

Státy, které nechtěly být pozadu s německou měnovou politikou, musely devalvovat své měny 

vůči DEM. V období od roku 1992 do roku 1993 provedly tyto změny kurzů Itálie, 

Španělsko, Portugalsko a Irsko. Naopak anglická libra nebyla schopna vydržet tlak,  

a proto byla nucena 16. září 1992 odejít z kursového mechanismu. Mechanismu se účastnila 

od roku 1990 s šířkou fluktuačního pásma ± 6 %. Dalším státem, který byl nucen 

z mechanismu vystoupit, byla Itálie. V polovině roku 1992 se francouzský frank a italská lira 

ocitají taktéž pod silnými spekulativními útoky, avšak s rozdílem, že francouzský frank byl 

zachráněn intervencemi Bundesbanky. 

Brzy se však ukázalo, že vliv spekulantů nebyl brán dostatečně vážně a v polovině roku 

1993 byl Evropský měnový systém podroben dalšímu prověření v podobě spekulativního 

útoku na slabší měny. Spekulanti se soustředili především na francouzský frank a v menším 

měřítku pak na španělskou pesetu, irskou libru, portugalské escudo, a dánskou korunu. Jelikož 

německá centrální banka tentokrát odmítla jakkoli pomoci francouzskému franku vlivem 

masivního útoku spekulantů, rozhodla Rada ministrů 2. srpna 1993 o rozšíření oscilačního 

pásma na ± 15 %.  
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3.2 Mechanismus směnných kurzů ERM II 

Multilaterální kurzový mechanismus ERM byl na začátku roku 1999 v souvislosti  

se vznikem třetí etapy HMU a vznikem společné měny euro nahrazen bilaterálním kurzovým 

mechanismem ERM II. Vytvoření nového mechanismu bylo odpovědí na vývoj posledních 

let. Na zasedání Rady ministrů v Dublinu v roce 1996 již byla stanovena kurzová politika 

eurozóny vůči zemím, jež se dosud do měnové unie nezapojily. Již tady se hovořilo  

o nahrazení dosavadního kurzového mechanismu ERM novým mechanismem ERM II. Státy 

se rovněž dohodly na tom, že členství v tomto mechanismu bude dobrovolné.  

Návrhem na praktické provedení ERM II byl pověřen Evropský měnový institut. 

Zformulované principy byly přijaty v červnu 1997 na summitu Evropské rady 

v Amsterodamu. ERM II byl oficiálně zahájen 1. 1. 1999, jak uvádí Dědek (2008). 

Oficiálním vykonavatelem kurzové politiky členských států eurozóny se tak stala 

Evropská centrální banka, neboť jako jediná disponuje potřebnými nástroji. Je však 

limitována svým prioritním cílem – cenovou stabilitou. Naopak kurzová politika eurozóny 

jako celku je v kompetenci Rady ministrů, kteří rozhodují o zaměření kurzové politiky nejen 

vůči členským zemím, jež nejsou členy eurozóny, ale i vůči třetím zemím. Dle článku č. 124 

Smlouvy o fungování EU se uvádí, že každý členský stát musí svou kurzovou politiku 

považovat za věc společného zájmu, i přesto že ještě nepřijalo euro. 

Do kurzového mechanismu ERM II byly od začátku zapojeny pouze dvě země, Dánsko 

a Řecko. Dánsko se stalo členem mechanismu, i přesto, že má vyjednanou výjimku z účasti 

v měnové unii. Jelikož svou měnu váže na euro, zvolilo si užší oscilační pásmo od ústředního 

kurzu k euru ve výši ± 2,25 %.  Řecko usilovalo již od počátku o účast v měnové unii,  

ale kvůli přetrvávajícím ekonomickým problémům a neplnění žádných z požadovaných 

kritérií, se zapojilo až v roce 1998. ERM II se pak účastnilo s širším oscilačním pásmem  

± 15 %. Země jako Velká Británie a Švédsko neprojevily o účast žádný zájem. Hlavním 

důvodem neúčasti Velké Británie v kurzovém mechanismu můžeme hledat v neúspěšných 

pokusech o stabilizaci devizového kurzu v předchozím období. Nicméně v původním 

kurzovém mechanismu ERM byla Británie zapojena od roku 1990, ale důsledkem měnové 

krize, byla tento mechanismus nucena opustit, jak uvádím výše. Švédsko se neúčastnilo  

ani původního mechanismu, a ani nového mechanismu ERM II se účastnit nechce, především 

z důvodu změny měnové politiky na systém volně pohyblivého kurzu. V současnosti jsou 

členem ERM II tři země, kterými jsou Dánsko, Litva a Lotyšsko. 
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3.2.1 Základní rysy mechanismu směnných kurzů ERM II 

Účast v ERM II je založena na dobrovolném vstupu těch členských zemí Společenství, 

které dosud nepoužívaly společnou měnu euro7 a pobyt v ERM II souvisí s plněním 

kurzového konvergenčního kritéria. Dosud používaná jednotka ECU byla nahrazena eurem 

v poměru 1:1 a multilaterální systém ERM fungující na bázi paritní mřížky byl nahrazen 

hvězdicovitou strukturou (hub–and-spoke), tj. bilaterálním systémem, který činí euro středem 

celého kurzového systému. Zúčastněné země mají povinnost fixovat svůj měnový kurz pouze 

na euro s oscilačním pásmem ± 15 %. 

Pro země s dobrými výsledky konvergence existuje možnost sjednat s ECB užší  

než standardní fluktuační rozpětí s intervenční podporou na okrajích pásma a zároveň vzniká 

povinnost pro národní banky i pro Evropskou centrální banku intervenovat v případech, kdy 

se kurz vyskytuje na okraji fluktuačního pásma. V případě ohrožení cenové stability se banky 

mohou zdržet intervencí s ohledem na kredibilitu kurzového systému, tzn., že cenová stabilita 

je upřednostňována před kurzovou. Předpokladem vstupu do EMU je minimálně dvouletý 

pobyt v ERM II. 

 

3.2.2 Rozdílné prvky mechanismu ERM a ERM II 

Nový ERM II sice obsahuje většinu stejných prvků, které obsahoval i jeho předchůdce, 

však v několika klíčových aspektech se liší. Jedná se o tyto aspekty: 

• Osou mechanismu ERM byla košová jednotka ECU, která byla v mechanismu ERM II 

nahrazena eurem, 

• kurzový mechanismus ERM byl systémem multilaterálním, kdy všechny členské země 

musely udržovat svůj měnový kurz vůči ostatním měnám a zároveň porovnávat svůj 

měnový kurz v ECU dle bilaterální centrální sazby. Kurzový mechanismus ERM II  

je naopak systémem bilaterálním, jelikož zúčastněné země fixují své měnové kurzy 

pouze na euro, 

• měny zemí zúčastněných v ERM byly pevně svázány ve dvojicích a tvořily paritní 

mřížku. V této paritní mřížce se mohly pohybovat ve fluktuačním rozpětí ± 2,25 %  

od centrální parity, tedy kurzu ECU. Některé země, jako Itálie, později Španělsko, 

Velká Británie nebo Portugalsko si mohly zvolit širší rozpětí ± 6 %. Naopak 

                                                 
7 Dobrovolnost je částečně omezena závazkem zemí, které nemají trvalou výjimku z neúčasti v procesu 

měnové integrace jako UK a Dánsko, činit všechny kroky k přijetí eura. Mezi tyto kroky patří plnění 
maastrichtských kritérií, a tedy i vstup do mechanismu ERM II. 
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v mechanismu ERM II měnové kurzy fluktuují v pásmu ± 15 % od centrální parity,  

ale může být povoleno i užší fluktuační pásmo, jako například ± 2,25 % u Dánska, 

• v ERM byla uplatňována vzájemná mnohostranná povinnost národních centrálních 

bank. Závazná intervenční povinnost národních bank i Evropské centrální banky 

vznikla v ERM II. Avšak v případech ohrožujících cenovou stabilitu se banky mohou 

zdržet intervencí, 

• změna centrálních parit u ERM mohla být uskutečněna pouze příslušnou zemí, 

v systému ERM II může tato změna být iniciována ECB. 

 

3.3 Kurzové konvergenční kritérium 

Kurzové konvergenční kritérium nesmí být zaměňováno s kurzovým mechanismem 

ERM II. Toto kurzové kritérium je součástí ostatních konvergenčních kritérií, jejichž plnění  

je vyžadováno pro přijetí jednotné měny euro. Vyhodnocování kurzového konvergenčního 

kritéria vychází z příslušných ustanovení Smlouvy o fungování Evropské unie  

(čl. 121, odst. 1), dále je rozpracována příslušným protokolem (č. 21, čl. 3) a Rezolucí rady, 

kterou byl založen kurzový mechanismus ERM II s platností od 1. 1. 1999.  

Doslovná formulace kurzového konvergenčního kritéria dle článku č. 121 Smlouvy  

o fungování Evropské Unie uvádí: 

„…dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných 

kurzů Evropského měnového systému po dobu alespoň dvou let, aniž by došlo k devalvaci vůči 

měně jiného členského státu.“ 

Článek 3 Protokolu, na který se odkazuje v článku 121 odst. 1 Smlouvy stanoví,  

že „kritérium účasti v mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému, jak  

je uvedeno v čl. 121 odst. 1 třetí odrážce této smlouvy, znamená, že členský stát alespoň po 

dobu posledních dvou let před šetřením dodržoval fluktuační rozpětí stanovené mechanismem 

směnných kurzů Evropského měnového systému, aniž by byl směnný 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“. 

Aby bylo kritérium splněno, je vyžadováno zapojení do kurzového mechanismu ERM II 

a zachování kurzové stability. Pro danou měnu to znamená jediné, musí se pohybovat v užším 

intervalu, než je standardní fluktuační pásmo ± 15 %, aby bylo splněno kurzové konvergenční 

kritérium v rámci ERM II. 
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V rámci ERM II je důležité rozlišovat fungování mechanismu a vyhodnocení kritéria 

kurzové stability, jak uvádí ČNB (2003). Jelikož v rámci mechanismu ERM II je velmi 

podstatné stanovení fluktuačního pásma kvůli nutným intervencím národních centrálních bank 

a Evropské centrální banky, jež musí probíhat automaticky na hranici pásma. Naopak 

kritérium kurzové stability je dáno historicky a jeho pravidla se mohou časem měnit. 

Hodnocení kurzového kritéria probíhá následovně: 

• 2 roky účasti dané země v mechanismu ERM II jsou podmínkou pro hodnocení 

plnění kritéria kurzové stability, 

• v daném dvouletém období není přípustná devalvace centrální parity, 

• při hodnocení kritéria kurzové stability je nutné odlišit přístup Evropské komise  

a Evropské centrální banky.  

Evropská komise výslovně trvá na tom, že použití pásma ± 15 % je nepřijatelné 

z důvodu toho, že v roce 1998 „bylo nejasné, zda termínu normální fluktuační rozpětí 

odpovídá rozšířené rozpětí či dřívější užší rozpětí ± 2,25 %“. Kurzová stabilita v rámci ERM 

tak byla vyhodnocována ve fluktuačním rozpětí ± 2,25 %. Evropská komise postupuje stejně  

i při vyhodnocování kritéria v rámci ERM II. Opět je proti příliš „přizpůsobitelnému“ kritériu 

± 15 % a opět aplikuje užší fluktuační pásmo ± 2,25 % okolo centrální parity k euru8. 

Evropská centrální banka ve stanovisku Rady guvernérů (2003) odmítla kurzové 

kritérium vyhodnocovat ve vztahu k explicitně stanovenému fluktuačnímu pásmu: 

„Hodnocení stability kurzu vůči euru se zaměří zejména na to, zda se směnný kurz pohyboval 

blízko centrální parity, ale bude přihlíženo k faktorům, které by mohly vést k apreciaci měny. 

Šíře fluktuačního pásma by tak neměla ovlivnit hodnocení, jak daný stát plní kritéria stability 

směnného kurzu. Absence „výrazného napětí“ se tak bude hodnotit: 

A) dle míry odchýlení směnných kurzů od centrálních parit v ERM II vůči euru,  

B) pomocí ukazatelů, jakou jsou například krátkodobé úrokové diferenciály vůči 

eurozóně a jejich vývoj,  

C) podle role, jež hrály devizové intervence‟.9  

ECB nejedná o žádné ze dvou možných kombinací fluktuačního pásma, a proto  

se můžeme jen domnívat, zda je ochotna připustit kolísání kurzu okolo centrální parity 

v pásmu ± 15 %. 

                                                 
8 Convergence report EC (2000), s. 67. 
9 Stanovisko Rady guvernérů ECB (2003), s. 6. 
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Dle ČNB splnění kritéria vyžaduje udržování devizového kurzu v pásmu ± 2,25 % 

okolo centrální parity vzhledem k euru. Při posuzování případného vybočení z tohoto pásma 

je třeba brát v úvahu důvody tohoto vybočení. Je třeba rozlišovat mezi porušením apreciační  

a depreciační hranicí pásma. 

Hypotetický příklad plnění kurzového kritéria v ERM II s fluktuačním pásmem ± 15 % 

ukazuje obrázek. Dle tohoto obrázku lze konstatovat, že tato situace kurzové konvergence 

z roku 1998 byla vyhodnocována asymetricky. 

Kritérium kurzové stability není porušeno v případě překročení apreciační hranice 

pásma (+ 15 %), ale v případě překročení depreciační hranice pásma na úrovni – 2,25 % jsou 

posuzovány příčiny překročení a daná země se musí snažit o nápravu. Náprava spočívá 

v návratu kurzu měny zpět do pásma + 15 % až – 2,25 %.  

Kritérium kurzové stability je narušeno v případě, kdy je překročena depreciační hranice 

pásma (- 15 %). V této situaci musí dojít ke změně centrální parity a je započato nové 

dvouleté období povinného členství v ERM II.  

 

Obrázek 3.1: Hypotetické plnění kurzového kritéria v ERM II 

 
Zdroj: Čech, Horváth, Komárek (2005),III. 
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Úpravy centrálních parit však musí být prováděny včas, aby se zabránilo významným 

výchylkám. Centrální parita pro účast v ERM II je stanovována dle vzájemné dohody mezi 

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

členských zemí ERM II a Evropskou komisí. Centrální parita musí být minimálně po dobu 

dvou let udržována beze změn, výjimkou by byla revalvace, čili zhodnocení centrální parity 

ze strany centrální banky viz Lacina a kol. (2010). 

Plnění kurzového konvergenčního kritéria není možné zaměňovat se členstvím v ERM 

II. Může se totiž vyskytovat situace, kdy země se bude účastnit ERM II, ale nebude plnit 

kurzové kritérium, ba ani o to nebude usilovat. Centrální banka dané země z důvodu získání 

kurzové stability má zájem stát se členem, ale zároveň do budoucna neplánuje přijmout měnu 

euro. 

V období, kdy se členská země účastní mechanismu ERM II a dojde k devalvaci 

centrální parity její měny, byla by dvouletá lhůta znovu obnovena. 

Obrázek detailně znázorňuje postup při začleňování kandidátských zemí od vstupu  

do Evropské unie až po plnohodnotné členství v eurozóně. Integraci kandidátských zemí  

je možné rozčlenit na čtyři etapy. Do první etapy bych začlenila období před vstupem  

do Evropské unie neboli tzv. předvstupní období, kdy kandidátská země musí splnit dané 

podmínky pro vstup. Druhá etapa zahrnuje období po vstupu do Evropské unie a zároveň 

období přípravy členské země na vstup do mechanismu ERM II. Třetí etapou je pak členství 

v ERM II s jasným cílem přijetí eura, nebo účast v ERM II, ale s odkladem zavedení eura.  

A poslední etapou je pak plnohodnotné členství v HMU čili přijetí eura. 
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Obrázek 3.2: Postup začlenění dané země do měnové unie 

 
Zdroj:  Čech, Komárek (2002), I, str. 331 
 

3.4 Kurzový režim a ERM II 

Evropská měnová integrace si klade za stále větší cíl omezení kolísání měnového kurzu 

v rámci regionu. Většina evropských zemí se proto již vzdala své vlastní měny, aby mohla 

udržovat stabilitu měnového kurzu. Několik z mnoha důvodů, proč se země vzdala své vlastní 

měny, můžeme nalézt jak v historii, tak v hospodářské oblasti. 

Měnový kurz není tvořen samostatnou ekonomickou veličinou, ale jeho rolí je nejen 

působení v oblasti, ale především působení v souladu s dalšími hlavními hospodářskými 

veličinami, které jsou důležité pro vnitřní a vnější ekonomickou rovnováhu země.  

Kurzový režim tvoří taktéž pouze dílčí element v množině hospodářských politik a jeho 

postavení není zcela výlučné. Postavení kurzového režimu, tzn., jestli bude udržitelný a bude 

mít stabilizující roli, závisí nejen na vývoji ostatních veličin, ale také na makroekonomické 

politice a jejich vzájemné konzistentnosti. 

V rámci ERM II rozlišujeme „řadu kurzových strategií‟, ale reálně se v úvahu mohou 

brát pouze režimy fixních kurzů, mezi které patří: 

I. Fixní kurzy 

• fixní (zavěšený) kurz k euru bez pásma oscilace, 

• kurz se zúženým pásmem nebo se standardním pásmem oscilace ± 15 %, 

• currency board se zavěšením na euro. 
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Existují i režimy, které v rámci ERM II přípustné nejsou, jedná se o režimy: 

II. Plovoucí kurzy 

• volný floating, 

• řízený floating bez vzájemně dohodnuté centrální parity, 

• posuvné zavěšení, 

• fixní kurz k jiné měně než euro. 

 

Kurzový mechanismus ERM II představuje režim pevného kurzu a dle legislativy EU 

nutným mezistupněm na cestě k přijetí jednotné měny eura. Tento mechanismus se odlišuje 

od ostatních režimů pevného kurzu především tím, že má k dispozici ukotvující bod pro 

vystoupení z režimu (tzv. exit). Tento ukotvující bod existuje v podobě nezvratného 

zafixování měny v rámci eura. Dále se odlišuje také tím, že Evropská centrální banka může 

pomoci dané zemi při udržování měny v rámci stanoveného fluktuačního pásma. 

Mechanismus ERM II představuje vysoké nároky na konzistenci hospodářských politik  

a makroekonomickou stabilitu podobně jako ostatní pevné kurzové režimy. Dvouletá účast  

v mechanismu ERM II s fluktuačním pásmem ± 15 % může proběhnout hladce, pokud  

se jedná o dostatečně obezřetné politiky, pružné ekonomiky a makroekonomickou stabilitu. 

Ovšem plnění kurzového konvergenčního kriteria s užším intervalem ± 2,25 % nemusí být  

tak jednoduché, jak uvádí ČNB (2003). 

 

3.4.1 Vývoj kurzových režimů od ERM až po ERM II 

Při vstupu členských zemí do mechanismu směnných kurzů ERM muselo docházet  

ke změnám dosavadních kurzových režimů. Země jako například Německo, Belgie, 

Nizozemí, Dánsko a Lucembursko přijaly tzv. „měnového hada.“ Tento měnový had tvořil 

systém floatingového kurzu vůči USD, avšak s úzkým fluktuačním rozpětím vzájemných 

kurzů (± 1,125 %) jak uvádí Marková (2006). Obtížnějším zafixováním kurzů naopak prošly 

měny zemí jako Británie, Irska, Itálie a Francie. Tyto měny totiž přecházely do ERM  

ze systému volného floatingu. Prvními zeměmi, které se účastnily mechanismu směnných 

kurzů, byly Itálie s fluktuačním pásmem 6 %, dále Belgie, Dánsko, Německo, Francie, Irsko, 

Lucembursko a Nizozemí s fluktuačním pásmem 2,25 %.  Dále pak následovaly země jako 

Španělsko, Velká Británie, Portugalsko, Rakousko, Finsko a Řecko. Nicméně dvě země  

se rozhodly vystoupit, jednalo se o Itálii, která však svou účast v ERM jen přerušila 



40 
 

 a to v období od roku 1992 do roku 1996. Naopak Velká Británie taktéž vystoupila z ERM 

jako Itálie, ale svou účast již nikdy neobnovila.  

 

Tabulka 3.2: Vstup do mechanismu směnných kurzů ERM 

Země Vstup do ERM Fluktuační pásmo v ERM 

Itálie 13. 3. 1979 6 % 

Belgie 13. 3. 1979 2,25 % 

Dánsko 13. 3. 1979 2,25 % 

Německo 13. 3. 1979 2,25 % 

Francie 13. 3. 1979 2,25 % 

Irsko 13. 3. 1979 2,25 % 

Lucembursko 13. 3. 1979 2,25 % 

Nizozemí 13. 3. 1979 2,25 % 

Španělsko 19. 7. 1989 6 % 

Velká Británie 5. 10. 1990 6 % 

Portugalsko 6. 4. 1992 6 % 

Rakousko 9. 1. 1995 15 % 

Finsko 14. 10. 1996 15 % 

Řecko 16. 3. 1998 15 % 

Zdroj: Convergence Report EMI, ECB (různé ročníky) 

 

V období let 1979-1992 docházelo k častým změnám měnových kurzů, jež byly 

důsledkem rozdílných ekonomických situací členských zemí. Jednalo se o rozlišné míry 

inflace, dále rozlišné úrokové sazby, rozdílná salda běžných účtů platebních bilancí a spoustu 

dalších. Díky těmto rozdílným situacím měnové kurzy devalvovaly a revalvovaly ve výši  

od – 9 % do + 6 %. Od roku 1990 se situace v ekonomické a politické oblasti dostává  

do problémů, které podnítily krizový vývoj nejen členských měn v ERM, ale i nečlenských 

měn.  Díky této krizi EMS došlo od 2. 8. 1993 k rozšíření fluktuačního pásma na ± 15 %. 

Cílem rozšíření tohoto fluktuačního pásma bylo nabudit spekulační obchody, které by vedly 

k uklidnění kurzů, což se také podařilo. A tak od roku 1993 přešly téměř všechny členské 

země v rámci ERM na režim kurzu s fluktuačním pásmem se standardním rozpětím ± 15 % 

okolo centrální parity vůči jednotlivým měnám navzájem. Toto standardní rozpětí ± 15 % 

převzaly všechny stávající členské země, jako Belgie, Francie, Finsko, Irsko, Itálie, 
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Lucembursko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko výjimky tvořily pouze Německo  

a Nizozemí, které využívaly zúžené pásmo ± 2,25 %.  

Jak můžeme vidět v tabulce 3.3, změnu kurzového režimu při vstupu do ERM II 

zaznamenaly pouze dvě země, kterými bylo Slovensko a Slovinsko. V případech Slovenska  

a Slovinskase jednalo o přechod z režimu řízeného floatingu na standardní oscilační pásmo  

± 15 %.I přesto, že tyto dvě země změnily kurzový režim, nebyly zjištěny vyloženě žádné 

tlaky na fluktuaci kurzu. Nízká míra volatility kurzu před vstupem do ERM II způsobila,  

že tento přechod od floatingového režimu k pevnému kurzu byl vesměs plynulý. V případě 

Slovenska byla dokonce volatilita kurzu SKK nejnižší mezi čtyřmi visegrádskými zeměmi, 

proto brzký vstup ČR, Polska nebo Maďarska nebyl (v roce 2006) doporučován jak uvádí 

Stavárek (2006), s. 537-538. 

Jak ukazuje tabulka 3.3 země jako Řecko, Estonsko, Litva, Malta a Kypr 

nezaznamenaly žádnou změnu kurzového režimu, jednalo se jen o administrativní vyhlášení 

členství v ERM II. Změnu pásma oscilace na ± 2,25 % zavedlo Dánsko a pásmo oscilace 1 % 

zavedlo Lotyšsko.  

Tabulka 3.3: Porovnání kurzových režimů zemí před a po vstupu do ERM II 

Země 
Kurzový režim před 

vstupem do ERM II 
Vstup do ERM II 

Kurzový režim po 

vstupu do ERM II 

Dánsko ERM (± 15 %) 1. 1. 1999 ± 2,25 % 

Řecko ERM (± 15 %) 1. 1. 1999 ± 15 % 

Estonsko Měnový výbor 28. 6. 2004 Měnový výbor 

Litva Měnový výbor 28. 6. 2004 Měnový výbor 

Slovinsko Řízený floating 28. 6. 2004 ± 15 % 

Lotyšsko Fixní kurz 2. 5. 2005 ± 1 % 

Malta Fixní kurz 2. 5. 2005 Fixní kurz 

Kypr Pásmo fluktuace 2. 5. 2005 ± 15 % 

Slovensko Řízený floating 28. 11. 2005 ± 15 % 

Zdroj: Convergence Report EMI, ECB (různé ročníky) 

 

V tabulce 3.4 můžeme vidět, že první skupinou 11 zemí, které přijaly k 1. 1. 1999 měnu 

euro, byly země, jako jsou Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, 

Nizozemí, Portugalsko, Rakousko a Španělsko. Kurzové režimy se u těchto zemí nijak 

nezměnily, rozmezí kurzu ± 2,25 % si stále ponechaly Německo a Nizozemí. Dalšími 
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zeměmi, které následně přijaly měnu euro, byly Řecko, Slovinsko, Kypr a Slovensko 

s rozpětím kurzu ± 15 %. Malta či Estonsko si ponechaly pevný měnový kurz. 

 

Tabulka 3.4: Kurzové režimy zemí, které jsou již členy eurozóny 

Země Vstup do eurozóny Režim kurzu 

První skupina 11 zemí 1. 1. 1999 ± 15 % a ± 2,25 % 

Řecko 1. 1. 2001 ± 15 % 

Slovinsko 1. 1. 2007 ± 15 % 

Kypr 1. 1. 2008 ± 15 % 

Malta 1. 1. 2008 Fixní kurz 

Slovensko 1. 1. 2009 ± 15 % 

Estonsko 1. 1. 2011 Měnový výbor 

Zdroj: Convergence Report EMI, ECB (různé ročníky) 

 

Po vstupu Estonska do eurozóny se mechanismu směnných kurzů ERM II účastní již 

pouze jen tři členské státy. Jedná se o Dánsko10, Litvu, Lotyšsko, jak můžeme názorně vidět 

v tabulce 3.5. 

Tabulka 3.5: Kurzové režimy zemí zapojených v ERM II 

Země (měna) V ERM II od Kurzový režim 

Dánsko (DKK) 1. 1. 1999 ± 2,25 % 

Litva (LTL) 28. 6. 2004 Currency board 

Lotyšsko (LVL) 2. 5. 2005 ± 1 % 

Zdroj: Convergence Report EMI, ECB (různé ročníky) 

 

Pro úplnost porovnání je v tabulce 3.6 uvedený seznam zemí, které dosud nejsou členy 

ERM II a tím pádem ani členy eurozóny. V tabulce 3.6 můžeme vidět, jakou kurzovou 

politiku jednotlivé země EU aplikují.  

 

 

 

                                                 
10 Dánsko je sice členem ERM II, ale má vyjednanou opt-out klauzuli k přijetí eura. 
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Tabulka 3.6: Kurzové režimy členských zemí EU mimo eurozónu a ERM II 

Země (měna) Od Kurzový režim 

Velká Británie (GDP) Září 1992 Volný floating 

Švédsko (SEK) Listopad 1992 Volný floating 

Česká republika (CZK) Květen 1997 Řízený floating 

Polsko (PLN) Duben 2000 Volný floating 

Maďarsko (HUF) Květen 2001 
Centrální parita k EUR 
s fluktuačním pásmem 

 ± 15 % 

Rumunsko (ROL) Únor 1992 Řízený floating 

Bulharsko (BGN) Červenec 1997 
Měnový výbor 

(původně k DEM, poté 
k EUR) 

Zdroj: Convergence Report EMI, ECB (různé ročníky) 

 

3.5 Centrální parita pro ERM II11 

Rozhodnutí o centrálních paritách v mechanismu ERM II bude na základě usnesení 

Evropské rady, jež bylo přijato 16. června 1997 v Amsterdamu, prováděno vzájemnou 

dohodou ministrů financí států, jež jsou členy eurozóny, ECB, ministrů financí a guvernérů 

centrálních bank států, jež se nejsou členy eurozóny, ale účastní se nového mechanismu. Tato 

vzájemná dohoda bude přijata společným postupem s účastí Evropské komise a také  

po konzultaci s Hospodářským a finančním výborem. Ti, kteří nejsou členy mechanismu 

směnných kurzů a budou přítomni jednání, nebudou mít ale právo hlasovat. Před vstupem ČR 

do ERM II bude mezi prezidentem ECB a guvernérem ČNB podepsána dohoda stanovující 

konkrétní podmínky účasti koruny v tomto mechanismu, jak uvádí Lacina a kol. (2010). 

„Zvolená centrální parita by měla odpovídat nejlepšímu možnému vyhodnocení úrovně 

rovnovážného kurzu v době přistoupení k mechanismu “ 12dle ECB. Vyhodnocování úrovně 

rovnovážného kurzu by se mělo zaměřit na široké spektrum ekonomických ukazatelů a také 

brát v potaz výši tržního kurzu. V době vstupu do ERM II se posuzuje aktuální stav 

ekonomiky. Při stanovování strategie centrální parity je vývoj kurzu ovlivňován vývojem 

                                                 
11 Obsah z této podkapitoly je mimo jiné částečně čerpán z LACINA Lubor a kol. Euro: ano/ne?. 1. Praha 

: Alfa, 2010. 319 s. ISBN 978-80-87197-26-4.   
12 Stanovisko Rady guvernérů, ECB (2003), s. 4. 
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veličin, jako je příliv přímých zahraničních investic, úrokový diferenciál nebo vývoj běžného 

účtu platební bilance viz Helísek (2007). 

Při vstupu do eurozóny je nutné stanovit přepočítávací koeficient. Tento přepočítávací 

koeficient představuje stanovení fixního kurzu, který následně slouží pro přepočítávání všech 

peněžních hodnot z té dané měny na měnu euro. Tento koeficient by měl odpovídat centrální 

paritě, neboť ta vedla k ukotvení kurzových očekávání, jak uvádí Lacina (2011). 

Při vstupu do ERM II a zároveň špatném nastavení centrální parity k aktuálnímu 

tržnímu kurzu, existuje hrozba výskytu tzv. konvergenční hry. Tuto konvergenční hru vytváří 

okamžitá adaptace tržního kurzu k odlišně stanovené paritě. Jedná se tedy o výskyt situace 

s depreciačními nebo apreciačními tlaky vedoucí k riziku překročení dané centrální parity  

a zároveň k nesplnění daného oscilačního pásma, jak uvádí Čech (2005).  

Při nastavení měnového kurzu na nižší úroveň by tržní síly v průběhu dvou let mohly 

způsobit rychlé posílení měny. Naopak při nastavení měnového kurzu na vyšší úroveň by 

mohlo dojít k jeho znehodnocování, viz Jílek (2004). 

Jak uvádí Schadler a kol. (2005) kromě již zmíněné konvergenční hry lze vypozorovat 

další riziko, jež odlišné nastavení parity od měnového kurzu může vyvolat. Jedná  

se o asymetrické riziko. Toto riziko je vyvoláváno depreciačními tlaky zároveň s překročením 

podhodnocené parity, jež může mít za následek vznik devalvací a revalvací. Pouze ravalvace 

přípustná je.  

Při vstupu země do mechanismu ERM II existují tři možné scénáře, jak by mohla 

centrální banka stanovit výši centrální parity měny země vůči euru: 

1. Centrální parita je stanovena na úrovni aktuálního tržního kurzu. 

2. Centrální parita je stanovena na nižší úrovni, než je aktuální tržní kurz. 

3. Centrální parita je stanovena na vyšší úrovni, než je aktuální tržní kurz. 

Konečné vyhodnocení centrální parity nastává až poté, co byl absolvován pobyt v  ERM 

II. Dalším krokem je definitivní určení přepočítávacího koeficientu měny přistupující země 

vůči euru. Plnoprávným členem eurozóny se daná země může stát tehdy, pokud splní 

dvouletou účast v mechanismu a splní všechna ostatní konvergenční kritéria. V období, kdy  

se daná země účastní mechanismu je přípustná pouze revalvace centrální parity. Devalvace 

centrální parity a rovněž kurzového konvergenčního kritéria představuje porušení jedné  

ze základních podmínek účasti v mechanismu  ERM II. V této situaci, kdy dochází 

k devalvování měny, se daná země musí vrátit zpět na začátek dvouleté lhůty a vymezené 

dvouleté období pobytu v ERM II začíná tedy běžet od začátku. 
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3.5.1 Centrální parita na úrovni tržního kurzu 

Jedním ze scénářů stanovení centrální parity před vstupem země do  ERM II je,  

že centrální banka určí tuto centrální paritu na úrovni aktuálního tržního kurzu. Aby tuto 

centrální paritu mohla stanovit na úrovni tržního kurzu, musí vycházet z předpokladů,  

že ekonomické subjekty budou díky apreciaci čili tržnímu zhodnocení reálného kurzu 

očekávat i apreciaci nominálního kurzu. Z toho vyplývá, že současný tržní kurz je subjekty 

považován za podhodnocený. Tato situace vzniká snahou zemí s nižší ekonomickou 

vyspělostí dosáhnout úrovně zemí vyspělejších. Vyspělejší země disponují nejen vyšším 

ekonomickým růstem, ale také vyšší mírou inflace, což má za následek apreciaci reálného 

kurzu. 

Následně vznikají dvě možnosti dalšího vývoje tržního kurzu vzhledem k dané centrální 

paritě. První variantou je, že po celou dobu účasti země v mechanismu ERM II bude docházet 

k apreciaci. Avšak po uplynutí členství v mechanismu se centrální banka rozhoduje,  

zda přistoupí k revalvaci centrální parity z úrovně CP1 na úroveň CP2 hned, nebo  

zda revalvaci odloží a uskuteční ji až při konečném přepočítávacím koeficientu při vstupu 

země do eurozóny, jak můžeme vidět na Obr. 3.3 jako Varianta 1. 

Druhou variantou se nabízí skutečnost, kdy centrální banka má plnou důvěru 

ekonomických subjektů a tím pádem subjekty centrální bance důvěřují v udržení stanovené 

centrální parity. Jak můžeme vidět na Obr. 3.3 jako Varianta 2 aktuální kurz na úrovni CP1  

ze začátku apreciuje a následně se dostává ke zpětné depreciaci. Aktuální kurz se tak sám 

vrací zpět k dané centrální paritě a centrální banka tak není nucena jakkoli přepočítávací 

koeficient ještě před vstupem do eurozóny měnit.  
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Obrázek 3.3: Centrální parita na úrovni tržního kurzu 

Varianta 1 Varianta 2 

 
Zdroj: Lacina (2011) 

Slovensko bylo jednou ze zemí, která si před vstupem do ERM II pro stanovení 

centrální parity vybrala strategii na úrovni tržního kurzu. Jak můžeme vidět na grafu 3.1, šedá 

plocha určuje období od 1. ledna 2005 až po listopad 2005, kdy Slovensko ještě nebylo 

součástí mechanismu ERM II a tím pádem existoval plovoucí kurz slovenské koruny.  

Po vstupu do mechanismu v listopadu 2005 slovenská koruna začala okamžitě apreciovat  

až na určité výjimky. Jelikož slovenská koruna pořád směřovala ke spodní apreciační hranici 

flutuačního pásma, musela centrální banka jednat. S účinností od 19. března 2007 provedla 

centrální banka první revalvaci. Revalvace se uskutečnila o 8,5 % na 1 EUR= 35,4424 SKK 

z původní hodnoty 1 EUR= 38,4550 SKK. Nicméně koruna neustále apreciovala  

a tak centrální banka uskutečnila další revalvaci. S účinností od 29. května 2008 byla 

provedena druhá revalvace centrální parity a to o 17,6 % na 1 EUR = 30,1260 SKK. Za celou 

dobu účasti měny v mechanismu ERM II to byla již třetí centrální parita. Tato poslední 

centrální parita se také stala tou konečnou pro trvalé zafixování koruny vůči euru. 1. 1. 2009 

vstoupilo Slovensko do eurozóny a tato konečná parita se stala oficiálním přepočítávacím 

koeficientem. 
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Graf 3.1: Vývoj kurzu slovenské koruny vůči euru v období 2005 až 2008 

 

Zdroj: Lacina (2011) 

 

3.5.2 Centrální parita je stanovena na nižší úrovni, než je aktuální tržní kurz 

Další variantou, jak určit centrální paritu ještě před vstupem do ERM II je, že centrální 

banka stanoví kurz na nižší (podhodnocené) úrovni, než je aktuální tržní kurz. Stanovení této 

strategie vychází z předpokladů centrální banky o tom, že ekonomické subjekty předpokládají 

vývoj dané měny jako nadhodnocené. Tudíž po celou dobu účasti v mechanismu  ERM II 

bude docházet k její depreciaci čili tržnímu znehodnocování. Tato depreciace bude 

pokračovat do té úrovně, která bude trhem uznána za rovnovážnou. Daná měna tedy bude 

fluktuovat v apreciační části a bude pořád směřovat ke slabší centrální paritě. 

Opět jsou zde dvě možnosti, jak se daný kurz může vyvíjet. První možností vývoje 

kurzu je, že po celou dobu účasti v  ERM II bude depreciovat. Tato depreciace bude probíhat 

do té doby, než se kurz přiblíží stanovené centrální paritě. A jak ukazuje obrázek 3.4  

Varianta 1, jakmile se tržní kurz dostane do bodu v souladu s centrální paritou, čili CP1, 

nebude již centrální banka před vstupem do eurozóny do tohoto zasahovat a tržní kurz zůstane 

na téhle úrovni. 

Naskytuje se zde i druhá možnost a tou je situace, kdy sice měna bude taktéž 

depreciovat po vstupu do mechanismu ERM II a zároveň se tržní kurz bude přibližovat k dané 

centrální paritě, ale dojde zde ke zlomu. Ekonomické subjekty totiž v jednu chvíli přestanou 
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centrální bance věřit a centrální parita se tak stane neudržitelnou. Jak znázorňuje obrázek 3.4 

Varianta 2 vývoj kurzu tak bude směřovat opačným směrem a začne apreciovat. Z toho 

vyplývá, že před vstupem země do eurozóny je potřeba, aby centrální banka provedla menší 

revalvaci centrální parity z úrovně CP1 na úroveň CP2 (např.  CP1 byla 23 CZK/EUR  

a po revalvaci je hodnota CP2 21,50 CZK/EUR). Konečný přepočítávací koeficient tak bude 

silnější při vstupu země do eurozóny než v období vstupu do ERM II. 

 

Obrázek 3.4: Centrální parita na nižší úrovni než tržní kurz 

Varianta 1 Varianta 2 

 
Zdroj: Lacina (2011) 

Strategii podhodnocené centrální parity si zvolilo i Řecko po vstupu dne 16. 3. 1998  

do původního mechanismu ERM. Jak znázorňuje graf 3.2 po vstupu Řecka do ERM v roce 

1998 docházelo k depreciaci řecké drachmy vůči euru. Na základě tohoto vývoje se proto 

centrální banka rozhodla centrální paritu určit na nižší úrovni, než byl aktuální kurz drachmy. 

V této době již řecká drachma devalvovala vůči euru o 12,3 % na hodnotu 1 EUR = 353,109 

GRD. Vývoj řecké drachmy se jevil, že bude v souladu se stanovenou strategií a zpočátku 

opravdu depreciovala a směřovala k centrální paritě. Nicméně tato depreciace nebyla natolik 

silná, jak si centrální banka představovala, a proto v průběhu účasti v ERM II13 byla 

provedena revalvace centrální parity drachmy vůči euru. Tato revalvace se uskutečnila  

o 3,5 % na úroveň 1 EUR = 340,750 GRD. Součástí eurozóny se Řecko stalo od 1. 1. 2001  

a dle centrální parity a zároveň i aktuálního tržního kurzu byl určen přepočítávací koeficient. 

 

                                                 
13 V průběhu členství Řecka v ERM došlo na přeměnu původního ERM na ERM II a to od 1. 1. 1999. 
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Graf 3.2: Vývoj kurzu řecké drachmy vůči euru v období od vstupu do ERM do vstupu 

do eurozóny (1998-2000) 

 
Zdroj: Lacina (2011) 

 

3.5.3 Centrální parita je stanovena na vyšší úrovni, než je aktuální tržní kurz. 

Stanovení centrální parity na úrovni vyšší než je aktuální tržní kurz dané měny, je třetí 

variantou pro centrální banku. Opět se naskytují dvě možnosti dalšího vývoje. V případě 

prvním, bude měna po celou dobu účasti v mechanismu apreciovat tak dlouho, dokud 

nedosáhne centrální parity. A jelikož je centrální banka v tomto případě dostatečně 

věrohodná, ekonomické subjekty budou věřit v trvalé udržení měnového kurzu. Nastínění této 

situace můžeme vidět na obrázku 3.5 varianta 1. 

V druhé možné variantě opět dochází k apreciaci dané měny, ale následný vývoj  

je zcela jiný. V tomto případě dochází ke změně názoru ekonomických subjektů, jelikož 

centrální banka ztrácí svou kredibilitu a tím pádem ekonomické subjekty berou původně 

stanovenou centrální paritu na CP1 za neudržitelnou. Původní apreciace se tak mění 

v depreciaci, jak můžeme pozorovat na obrázku 3.5 varianta 2. Následným krokem centrální 

banky je tak nutná devalvace centrální parity (např. CP1 měla původně hodnotu 26 CZK/EUR 

a po devalvaci by měla hodnotu 28 CZK/EUR). Ale jak již víme, devalvace centrální parity  

je však nepřípustná při účasti v ERM II, jelikož se jedná o porušení stanovených podmínek. 

Pokud tedy daná země devalvuje a poruší tak podmínky, začíná jí běžet nové dvouleté období 

účasti v mechanismu ERM II, pokud bude mít v budoucnu zájem o přijetí měny euro. 
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Obrázek 3.5: centrální parita je stanovena na vyšší úrovni, než je aktuální tržní kurz. 

Varianta 1 Varianta 2 

 
Zdroj: Lacina (2011). 

 

3.6 Přínosy a rizika pobytu v ERM II 

Každá účast v jakémkoli mechanismu či jiném seskupení s sebou přináší jak možná 

pozitiva tak možná rizika. Mezi největší pozitiva účasti v mechanismu ERM II patří hlavně 

schopnost mechanismu zajistit stabilitu devizového kurzu prostřednictvím ukotvení 

kurzových očekávání a fungování ekonomiky. Významným pozitivem je i kladný vliv  

na konzistentnost makroekonomických politik. Tyto přínosy lze snadno vidět na měnovém 

vývoji některých evropských ekonomik v uplynulých letech. Nicméně nabízí se otázka,  

zda tranzitivní ekonomiky mohou z účasti v mechanismu ERM II vůbec něco těžit. Jelikož 

tyto ekonomiky snadno podléhají vysokému přílivu zahraničního kapitálu a také procesům 

ekonomické transformace, když to srovnáme s alternativními režimy, jež realizují měnovou 

politiku do doby zavedení jednotné měny euro, jak uvádí ČNB (2003). Mezi obrovské přínosy 

můžeme zahrnout: 

3.6.1 Stabilizační role ERM II pro kurzový vývoj 

Stabilizační úloha ERM II pro pohyb devizového kurzu by měla plnit funkci 

stanovování centrální parity, jež by měla zamezit kurzovým fluktuacím poskytováním 

včasných informací pro trhy. Ke zlepšování hospodářské úrovně země v porovnání  

s vyspělejšími členskými zeměmi EU by mělo docházet díky částečnému zamezení fluktuací 

devizového kurzu. Stabilizační úlohu však ovlivňují dvě skutečnosti. V první řadě se jedná  
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o to, že se centrální parita může měnit, což vede ke snižování její kredibility a signalizační 

role. Avšak u některých ekonomik jako například Dánsko se centrální parita spíše nemění, 

tudíž možná revalvace parity tak neoslabuje stabilizační funkci mechanismu. Nicméně  

u ostatních ekonomik jako jsou ekonomiky tranzitivní, může docházet k apreciaci,  

která je spojena s reálnou konvergencí. Ztráta nebo snižování kredibility centrální parity  

v čase tak není ničím neobvyklým. V druhé řadě je však stanoveno standardní fluktuační 

pásmo ± 15 %, které dává prostor pro značnou volatilitu devizového kurzu a není tak zcela 

jasné, zda bude hrát stabilizační roli. 

Stabilizační funkce ERM II by měla být doplňována intervenční pomocí ECB. Nicméně 

intervenční podpora by se však týkala jen zásahů na hraně fluktuačního pásma. Intervenční 

podpora by tak nebyla jistá pro země, které by chtěly uplatňovat režim řízeného plování 

blízko centrální parity s fluktuačním pásmem širším než interval ± 2,25 %. Tento režim  

je však nutný pro splnění podmínky kurzové stability. Intervence uvnitř pásma by v tomhle 

případě byly vhodnější, avšak ze strany ECB jsou tyto intervence národními centrálními 

bankami omezována. 

3.6.2 ERM II a konzistentnost makroekonomických politik 

Pro účast v režimu ERM II je vyžadována konzistentní makroekonomická politika. 

Účinnost tohoto výroku nevyvrací ani ekonomická teorie, ani praxe mnoha ekonomik včetně 

české. Nicméně objevu se také názor, že členství v mechanismu ERM II povede  

k účinnějšímu vývoji konsolidace veřejných financí a odpovědným politikám. Dle ČNB by 

však mělo nejdříve docházet k uplatnění fixního kurzového režimu, který by následně vedl  

k udržitelné fiskální a strukturální politice. Výsledkem z jednání konzistentních politik by tak 

bylo omezení na straně pohybu devizového kurzu.  

Jestliže by daná země přistoupila na konzistentnost dané politiky, bylo by možné 

uvažovat o okamžitém přijetí eura, aniž by zde byla podmínka účasti v mechanismu ERM II. 

Jestliže by byl mechanismus ERM II brán pouze jako spouštěč časového testu konzistentních 

a udržitelných hospodářských politik, by v oblasti velkých kapitálových toků mohlo dojít 

k tvorbě potenciálních nákladů. Tyto náklady by byly spojovány s finančními trhy a jejich 

snahou testovat přístup hospodářských autorit udržet kurz v daném fluktuačním pásmu  

(viz útok na maďarský forint v lednu 2003). Výsledným zjištěním je tedy velká šance  

na vznik destabilizujících kapitálových toků v režimu fixního kurzu s fluktuačním pásmem.  
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3.6.3 ERM II jako mechanismus stabilizující inflaci 

Členství v režimu ERM II je nabízeno také z důvodu, že stabilní kurz představuje 

pozitivní působení na nižší a méně volatilní inflaci. Tento fixní kurz působí na stabilizaci cen 

buď přímo přes stabilizaci dovozních cen, nebo přes stabilizaci inflačních očekávání. 

Nicméně tato stabilizační funkce je omezená, pokud se jedná o standardní fluktuační pásmo 

±15. Česká ekonomika je založena na strategii cílování inflace. Na základě této strategie  

se jeví otázka slučitelnosti strategie cílování inflace s kurzovým mechanismem ERM II.  

Pro stabilitu cenového vývoje je důležitým předpokladem relativně stabilní devizový kurz. 

Zvýšená pozornost je proto uplatňována na pohyby devizového kurzu i v režimu cílování 

inflace. Pokud je tedy země účastníkem ERM II, a současně uplatňuje režim cílování inflace, 

objevují se vedle sebe dva cíle měnové politiky - cíl pro inflaci a cíl pro devizový kurz. 

Existence těchto dvou cílů vedle sebe tak může způsobit neslučitelnost měnové politiky 

s ohrožením kredibility centrální banky a efektivnosti, s jakou je prováděna její stabilizující 

činnost. Pokud je však účast zkrácena jen na dobu povinných dvou let, toto riziko  

se zmenšuje. V opačném případě by delší členství v ERM II nebo nedostatečně kompatibilní 

hospodářská politika mohla vést k makroekonomickým tlakům. Závěrem můžeme 

konstatovat, že mechanismus ERM II v sobě určitý stabilizační potenciál má, nicméně odvíjí 

se od stupně transformace dané ekonomiky, sladěnosti ekonomického cyklu a konzistentnosti 

hospodářských politik. Evropská komise také upozorňuje, že "v určitých případech může být 

užitečné ve světle velkých a volatilních kapitálových toků, velkých fiskálních nerovnováh 

anebo rizik velkých ekonomických šoků setrvat po nějakou dobu (po vstupu do EU) mimo 

ERM II"14.  

 

3.7 Shrnutí 

Česká republika je již členem Evropské unie, nikoli však členem eurozóny. Členem 

eurozóny se Česká republika může stát až tehdy, když splní dané podmínky, kterými jsou 

účast v mechanismu směnných kurzů ERM II po dobu dvou let a splnění daných 

maastrichtských kritérií.  

Z důvodu aktuálnosti tématu, se tato druhá kapitola zabývá vývojem mechanismu 

směnných kurzů ERM a ERM II. Je zde nastíněn určitý vývoj obou mechanismů. Konkrétně 

však tato kapitola popisuje základní rysy, fungování mechanismu ERM II a také rozdílné 

                                                 
14 Poznatky v této podkapitole byly čerpány z dokumentů České národní banky (2003). 
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prvky mezi těmito dvěma mechanismy. Dále je pozornost soustředěna ke kurzovému 

mechanismu, jehož plnění je důležité pro přijetí jednotné měny eura. Je zde nastíněno, jak 

probíhá hodnocení kurzového kritéria a dále je uveden hypotetický příklad plnění kurzového 

kritéria v ERM II, konkrétně je však o plnění tohoto kritéria pojednáváno v poslední kapitole. 

V době, kdy ČR a ostatní země vstoupí do mechanismu ERM II, musí určit centrální 

paritu své měny vůči euru, která se však musí pohybovat ve stanoveném fluktuačním pásmu.  

Stanovit centrální paritu je možno však více způsoby, o konkrétních způsobech pojednává tato 

kapitola.  

Na závěr této kapitoly jsou představeny přínosy a rizika, které by vyplynuly z případné 

účasti v mechanismu ERM II. 
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4 Vliv krize na hypotetické plnění kurzového kritéria v ČR 

 Současná ekonomická situace celého světa se již několik let odehrává na pozadí 

všudypřítomné hospodářské krize. Již nyní lze říci, že je to největší krize od Velké 

hospodářské krize 30. let 20. století. Naplno se prakticky projevila v září roku 2008, kdy 

během několika dní byli v USA poskytovatelé hypoték Fannie Mae a Freddie Mac převzaty 

státem a došlo k bankrotu investiční banky Lehman Brothers. Tehdy se ještě uvažovalo 

„pouze“ o krizi hypotéční a také, že postihne právě jenom Spojené státy. Jenomže hypotéční 

krize se rozrostla do finanční a následně pomocí globalizace do celého světa a způsobila krizi 

hospodářskou, jak uvádí Kohout (2010). 

 

4.1 Analýza hospodářské krize a její příčiny 

Analyzovat příčiny současné hospodářské krize by vydalo určitě na více než jednu 

samostatnou diplomovou práci, proto v této části bude velmi zkrácená. 

Již v roce 2006 upozorňoval ekonom a nositel Nobelovy ceny Stiglitz na vznik 

budoucí globální ekonomické krize a ve svém projevu uvedl: "Mnozí si myslí, že když jsme 

neměli velké problémy řadu let, stávají se krize věcí minulosti." Připomíná však asijskou lekci 

z devadesátých let, kdy si "také mnozí mysleli, že jsou chráněni, a nebyli." Nyní, kdy  

už je krize snad za námi, se můžeme zamyslet nad tímto pravdivým projevem. 

Současná hospodářská krize je často srovnávána s velkou hospodářskou krizí 

z přelomu dvacátých a třicátých let minulého století. Obě krize měly podobné příčiny  

a v jejich počátcích lze vysledovat podobné rysy průběhu, jak uvádí Almunia, Bénétrix, 

Eichengreen, O´Rourke a Rui (2009). V obou případech krize započala v USA, avšak příčinu 

současné hospodářské krize lze spatřovat v hypotéční krizi Spojených států amerických. 

Kořeny současné hospodářské krize můžeme najít již ve vlně krizí v 90. letech, která 

začala krizí východoasijskou, brazilskou, ruskou a dot.com krizí v USA konče. Dot.com krize 

spočívala v obrovském boomu investování do technologických akcií v polovině 90. let.  

Poté, co tato bublina praskla, musela být spousta investic odepsána, spousta firem prošla 

restrukturalizací, nebo zbankrotovala a to mělo za následek pokles domácí poptávky a propad 

amerického HDP. Na to zareagoval FED (americká centrální banka) snížením základní 

úrokové sazby v letech 2001 – 2003 z 6,5 % až na 1 %, což byla historicky jedna z nejnižších 

hodnot. Samotné snížení by nebylo takovým problémem, jako skutečnost, že tato nízká sazba 

byla držena po 4 roky. Až v roce 2004 byla zvýšena na 2,25 %. Díky poklesu úrokové sazby 
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FEDu a následným snížením úrokových sazeb hypoték si totiž začaly pořizovat nemovitosti 

do svého vlastnictví také domácnosti, které by na to za jinak běžných okolností neměly 

dostatek finančních prostředků. Tento rozdíl lze charakterizovat na meziročním růstu objemu 

nákupů o 9 % v letech 2001 – 2009, zatímco tempo růstu obyvatelstva bylo meziročně pouze 

1 %. Růst objemu prodaných nemovitostí měl samozřejmě také vliv na nárůst jejich ceny 

(meziročně až o 8 %). Vznikla zde tedy bublina, která čítá odhadem 730 000 rodinných domů, 

které by za běžné situace nebyly postaveny a prodány. Primárním spouštěčem krize byla 

v roce 2008 inflace, kterou způsobil růst cen ropy, potravin a surovin v důsledku jejich 

masivního nedostatku. Inflace měla za následek růst úrokových sazeb, které vedly k tomu,  

že spousta hypotéčních úvěrů začala být zejména pro nízkopříjmové skupiny amerického 

obyvatelstva nesplatitelných. Toto znamenalo splasknutí hypotéční bubliny.  

Na to zareagovaly banky zástavou těchto nemovitostí, ale protože jejich cena rapidně klesla, 

nedokázaly příliš omezit ztráty. To způsobilo problémy mnoha finančním institucím, které 

buď zbankrotovaly (např. Lehman Brothers) nebo byly zestátněny (pojišťovna AIG  

či v Evropě banka Dexia) či převzaty jinými, silnějšími subjekty (Merill Lynch přešel  

pod správu Citibank), jak uvádí Kohout (2010). 

 Podle některých analytiků nebyl nadměrný růst cen nemovitostí v USA bublinou,  

ale v zásadě důsledkem finančních inovací a trvalého přílivu kapitálu z Asie a vývozců ropy. 

K přelévání kapitálu přispěla i postupující liberalizace mezinárodních finančních trhů a tvorba 

nových finančních instrumentů, které byly velmi netransparentní. Těmito instrumenty byly 

měnové a termínové spekulace, obchodování s komplikovanými deriváty a růst hedgeových 

fondů odpovědí na stagnaci ekonomických odvětví produkujících zboží a služby, které 

neposkytují dostatečnou míru ziskovosti. Z důvodu obrovského množství těchto inovovaných 

produktů, byla jejich stávající regulace nedostatečná. Činnost investičních bank byla 

regulována méně než běžné banky, investiční fondy méně než penzijní fondy a nadnárodní 

firmy nebyly dostatečně monitorovány národními regulačními úřady. 

Již v době krize se objevovala řada studií, které zkoumaly příčiny krize. Jednou z těchto 

studií byla i analýza příčin krize, kterou se zabýval i Bernanke (2009). Bernanke analyzoval 

jako hlavní potenciální příčiny krize oblast bankovního dohledu, interní komunikaci a řízení 

rizika. Ekonomové jako Buiter (2007), Spence (2008) nebo Coval (2009) nalézají základní 

příčiny v nedostatečném finančním regulačním rámci a kritizují nadměrnou sekuritizaci, 

přehnanou důvěru investorů v hodnocení soukromých ratingových agentur nebo podceňování 

systémového rizika. 
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4.1.1 Krize eurozóny 

Kromě důsledků hospodářské krize se země eurozóny a potažmo i celé Evropské unie 

musí potýkat ještě s dalším problémem. A tím je krize dluhová. Ta má za příčinu vysoký 

veřejný dluh těchto zemí. 

Eurozóna se s určitými strukturálními problémy potýká již od samého počátku svého 

vzniku. Existují v ní totiž velké rozdíly v hospodářské sladěnosti ekonomik. Země tak musí 

čelit pomalému růstu, vysokým primárním deficitům, deficitům zahraničního obchodu  

a běžného účtu. Kapitál sice proudil do ekonomik, které nabídly vyšší úrokový výnos,  

ale pouze za cenu vyššího rizika (toto riziko věřitelé – většinou banky zemí „jádra“ eurozóny 

– ignorovali, neboť předpokládali, že bude rizikovějším ekonomikám pomoženo). To mělo  

za následek, že eurozóny nepřinesla očekávanou lepší alokaci kapitálu. Nízké reálné úrokové 

sazby v zemích s vyšší inflací napomáhaly přehřívání těchto ekonomik (např. Irsko, 

Španělsko), jak uvádí Lacina (2007). 

Jak uvádí Paul Krugman ve svém příspěvku pro NYTimes (2011): „Finanční krize  

v Evropě již není jen problémem malých ekonomik na periferii. Týká se zemí, jejichž produkt 

celkem představuje asi třetinu HDP celé eurozóny. Ohrožena je tak celá měnová unie. A vše 

stále napovídá tomu, že její vedení před touto hrozbou stále zavírá oči, o efektivním řešení  

ani nemluvě.“ 

Dalším problémem se ukázalo, že doposud nebylo dáno řešení finančních krizí  

a neexistoval mechanismus vystoupení z eurozóny, nicméně po uzavření Lisabonské 

smlouvy, již vystoupení členské země z eurozóny možné je. A v této situaci, kdy krize 

přetrvává především v jižních zemích, se lze zabývat myšlenkou, co by se stalo, kdyby 

například vystoupila z eurozóny země jako Řecko.  Lze polemizovat o tom, jaké by to mohlo 

mít dopady a jak bychom to odnesli my jako Česká republika. Ale podle článku guvernéra 

České národní banky Miroslava Singera (2012)15 se můžeme dočíst, že v případě odchodu 

Řecka z eurozóny by to nemělo žádný bezprostřední dopad na naše banky, neboť většina 

z nich už případné expozice z Řecka odepsala a řecká situace je již nějakým způsobem 

zmapována.  Objevuje se zde spíše hrozba Španělska a jeho bankovního sektoru, jež se váže 

ke kvalitě úvěrových portfolií bank. Příliš dobrou zprávou není fakt, že řada poskytnutých 

úvěrů byla v účetnictví bank v nepořádku. Pokud nebude stanoveno řešení, bude to trh jasně 

ovlivňovat. 

                                                 
15 Článek guvernéra Singera pro MF DNES (20. 6. 2012), str. 10. 
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Stávající pravidla eurozóny byla opakovaně porušována a nerespektována,  

ať už se jednalo o porušování Paktu stability a růstu nebo např. nákupu dluhopisů Evropskou 

centrální bankou. Obrovským fiskálním problémem se ukázalo, že mnohé země udržovaly 

vysoké strukturální deficity i během období hospodářského růstu a vysokou míru zadlužení, 

která nebyla dostatečným nárazníkem proti pozdějším fiskálním šokům.  Eurozóna  

tak paradoxně podněcovala hospodářský růst (přehřívání) méně rozvinutých ekonomik, který 

však zastíral strukturální a institucionální nedostatky a tlumil fiskální (a dluhová) rizika. 

Mnohé země nevyužily příznivých podmínek hospodářského růstu (dobrých časů)  

ke konsolidaci veřejných financí, z čehož mj. vyplývá, že jejich nevyhovující stav  

se v některých zemích eurozóny stal další příčinou hospodářských poruch a nejistot. Ukázalo 

se tak, že členství v eurozóně nevede k větší disciplíně hospodářských politik a jejich tvůrců. 

Jak uvádí Krugman (2012)16 finanční krizi lze vyřešit lehce. Je jen potřeba zrušit 

program škrtů, povzbudit ekonomiku rozsáhlým investičním financováním a snižovat deficit 

teprve tehdy, až bude ekonomika v rozkvětu. A co je nejdůležitější, je to zapotřebí udělat teď 

hned.  

 

4.1.2 Krize v České republice 

 Ekonomika České republiky je velmi malou, ale vysoce otevřenou ekonomikou 

s obrovsky těsným vztahem s ekonomikou eurozóny. Jak se vyvíjely některé důležité 

makroekonomické ukazatele ekonomiky České republiky od jejího vstupu do Evropské Unie 

v roce 2004 přes začátek krize v roce 2008 do současnosti (resp. konce roku 2011)  

je znázorněno v následující tabulce 4.1. 

Tempo růstu HDP České republiky od vstupu do Evropské Unie se až do roku 2007 

stále zvyšovalo až do hodnoty 7 % v roce 2006. Poté ekonomika mírně zpomalila,  

až na hodnotu 3,1% v počátečním roce krize v roce 2008. V tomto roce česká ekonomika 

rostla především díky získanému náskoku z počátku roku. V roce následujícím ale již dopadla 

krize v plné síle a HDP se propadlo o téměř 5%. V posledních letech dochází k postupnému 

zotavování ekonomiky, ale tempo růstu je nižší, než byly původní odhady ministerstva financí 

ČR. Pro rok 2012 je revidovaný odhad tempa růstu HDP nulový, jak uvádí Česká národní 

banka ve Zprávě o inflaci (2012). Také z dalších ukazatelů lze vypozorovat, že v kritickém 

roce 2009 dorazila hospodářská krize do České republiky. Nejmarkantněji to jde vidět  

na ukazatelích vývozu a dovozu zboží a služeb, které měly až na jednu výjimku do roku 2008 
                                                 
16 Paul Krugman pro Britské listy (2012), Finanční krizi lze vyřešit lehce.  
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dvojciferný růst. Právě v roce 2008 byl růst vývozu necelá 4 % a dovozu dokonce 2,7 %. 

V roce následujícím se vývoz a dovoz propadl o 10 %, resp. 11,7 %. V dalších letech již opět 

došlo k nárůstu těchto hodnot, ale stále v absolutních hodnotách zaostává za dobou před krizí. 

Jedním z mála ukazatelů, které dosáhly relativně uspokojivých hodnot, byla inflace. Ta sice 

v roce 2008 rapidně vzrostla na 6,3 %, ale v dalších letech se pohybovala v intervalu 

od 1 do 2 %. 

 

Tabulka 4.1: Vybrané makroekonomické ukazatele 
Ukazatel 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ukazatele reálné ekonomiky
HDP % 4,7 6,8 7,0 5,7 3,1 -4,7 2,7 1,7
Výdaje na konečnou spotřebu % 1,3 2,7 2,9 3,1 2,3 0,8 0,6 -0,8
Výdaje na tvorbu hrubého kapitálu % 6,8 4,3 10,2 15,5 1,9 -20,8 5,9 -1,6
Vývoz zboží a služeb % 13,7 11,8 14,0 11,3 3,9 -10,0 16,6 11,0
Dovoz zboží a služeb % 10,1 6,1 11,0 12,9 2,7 -11,7 16,2 7,5
Míra nezaměstnanosti % 9,19 8,96 8,13 6,62 5,44 7,98 9,01 8,57
Míra inflace % 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1,0 1,5 1,9

Měnové ukazatele
CZK/EUR 31,904 29,784 28,343 27,762 24,942 26,445 25,290 24,586
CZK/USD 25,701 23,947 22,609 20,308 17,035 19,057 19,111 17,688

Fiskální ukazatele
Saldo SR/HDP % -3,2 -1,8 -2,9 -1,8 -0,5 -5,1 -4,1 -3,7
Vládní dluh/HDP % 28,9 28,4 28,3 27,9 28,7 34,4 38,1 41,2

 

Zdroj: Český statistický úřad (2012); vlastní zpracování, hodnoty uvedeny ve stálých cenách 
 

Velikou ránu zasadila krize ukazatelům fiskálním. Poměr salda deficitu státního 

rozpočtu a hrubého domácího produktu po celou dobu kolísal. Ale kromě roku 2004, kdy 

dosáhl hodnoty -3,2 %, nikdy neklesl pod -3 %. Až v roce 2009 nejen díky poklesu HDP,  

ale taky rekordně vysokého deficitu státního rozpočtu (192 mld. Kč), byla hodnota tohoto 

ukazatele -5,1 %, což není ideální hodnota. V následujících letech se absolutní hodnota 

ukazatele snižovala, až na výši 3,7 %, což ale stále nevyhovuje danému konvergenčnímu 

kritériu. S rostoucím saldem deficitu státního a jeho akumulací také roste zadlužení veřejných 

financí. Z tabulky lze vyčíst, že přestože do roku 2008 byl stále státní rozpočet deficitní, 

dařilo se podíl veřejného dluhu k HDP snižovat nebo alespoň držet pod hranicí 30 %. Od roku 

2009 se však tento ukazatel zvýšil a v roce 2011 přesáhl dokonce hranici 41 %. 

V následujícím grafu 4.1 můžeme vidět, že zobrazuje hodnoty ohledně vývoje 

měnových kurzů CZK/EUR a CZK/USD v období od 2004 až do roku 2011. Hodnoty jsou 

použity z předchozí tabulky. Tyto hodnoty ukazují, jak měnové kurzy reagovaly v závislosti 



59 
 

na různých podnětech, viz například období krize. O vývoji kurzů nejen v období krize budu 

pojednávat v další podkapitole. 

Graf 4.1: Vývoj měnových ukazatelů 

 
Zdroj: ČNB (2012), vlastní zpracování 

 

4.2 Analýza měnového kurzu koruny od vstupu ČR do EU 

V této podkapitole se pokusím o analýzu dosavadního vývoje měnového kurzu koruny 

vůči euru od doby vstupu České republiky do Evropské unie. Tato část je rozdělena na dvě 

období. V prvním období se jedná o vývoj před nástupem krize a v druhém období  

pak o vývoj měnového kurzu od nastoupení krize až do současnosti. Analýza bude spočívat 

v zaměření se na jednotlivé výkyvy kurzu CZK/EUR , co bylo příčinami daného vývoje  

a co vlastně takový měnový kurz ovlivňuje. 

V následujícím grafu 4.2 můžeme vidět komplexní vývoj měnového kurzu CZK/EUR  

za hodnocené období 2004-2012. Vývoj tohoto kurzu je podrobněji analyzován v následující 

podkapitole. 
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Graf 4.2: Vývoj měnového kurzu koruny k euru 

 
Zdroj: ČNB (2012), vlastní úprava 

 

Z tabulky 4.2 lze vyčíst meziroční a meziměsíční vývoj průměrného kurzu koruny vůči 

euru za jednotlivá čtvrtletí v období 2004 - 2012. 

Od začátku sledovaného období koruna postupně posilovala z 32,85 CZK/EUR 

k prvnímu čtvrtletí 2004 až na 25,30 CZK/EUR v čtvrtém čtvrtletí 2008. Od prvního čtvrtletí 

2009 koruna meziročně oslabila o 8 % a meziměsíčně o 8,9 % na hodnotu 27,60 CZK/EUR. 

V tomto období došlo k největšímu oslabení koruny. Do čtvrtého čtvrtletí 2009 koruna 

posílila na hodnotu 25,90 CZK/EUR s meziročním oslabením 2,2 %. Od prvního čtvrtletí 

2010 koruna posilovala až do třetího čtvrtletí 2011 na hodnotu 24,40 CZK/EUR. 
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Tabulka 4.2: Meziroční a meziměsíční vývoj průměrného kurzu koruny vůči euru 

Zdroj: ČNB (2012), vlastní úprava 

 

Čtvrtletí 
Průměrný kurz 

koruny vůči euru 
Meziroční 

posílení/oslabení [%] 
Meziměsíční 

posílení/oslabení [%] 

I/2004 32,85         

II/2004 32,00     ↑ 2,5 

III/2004 31,59     ↑ 1,2 

IV/2004 31,13     ↑ 1,4 

I/2005 30,02 ↑ 8,6 ↑ 3,6 

II/2005 30,13 ↑ 5,9 ↓ -0,4 

III/2005 29,68 ↑ 6,0 ↑ 1,5 

IV/2005 29,30 ↑ 5,8 ↑ 1,4 

I/2006 28,60 ↑ 4,7 ↑ 2,4 

II/2006 28,40 ↑ 5,8 ↑ 0,8 

III/2006 28,30 ↑ 4,5 ↑ 0,4 

IV/2006 28,05 ↑ 4,3 ↑ 1,0 

I/2007 28,04 ↑ 2,0 − 0,0 

II/2007 28,30 ↑ 0,4 ↓ -0,8 

III/2007 27,90 ↑ 1,4 ↑ 1,2 

IV/2007 26,80 ↑ 4,3 ↑ 3,9 

I/2008 25,60 ↑ 8,8 ↑ 4,7 

II/2008 24,80 ↑ 12,2 ↑ 2,9 

III/2008 24,10 ↑ 13,7 ↑ 3,0 

IV/2008 25,30 ↑ 5,6 ↓ -5,2 

I/2009 27,60 ↓ -8,0 ↓ -8,9 

II/2009 26,50 ↓ -7,5 ↑ 3,3 

III/2009 25,60 ↓ -6,2 ↑ 4,0 

IV/2009 25,90 ↓ -2,2 ↓ -1,2 

I/2010 25,90 ↑ 6,3 − 0,0 

II/2010 25,60 ↑ 4,1 ↑ 1,1 

III/2010 24,90 ↑ 2,7 ↑ 2,7 

IV/2010 24,80 ↑ 4,5 ↑ 0,4 

I/2011 24,40 ↑ 5,8 ↑ 1,7 

II/2011 24,30 ↑ 5,0 ↑ 0,2 

III/2011 24,40 ↑ 2,0 ↓ -0,2 

IV/2011 25,30 ↓ -2,0 ↓ -3,6 

I/2012 25,10 ↓ -2,9 ↑ 0,8 

  
 

 
 

 
Legenda: ↑ posiluje ↓ oslabuje 
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4.2.1 Vývoj měnového kurzu koruny před krizí 

V následujících odstavcích jsou popsány vlivy způsobující jednotlivé kolísání 

měnového kurzu, dále jsou zde nastíněny příčiny kolísání měnového kurzu a také popsán 

daný vývoj ve stanoveném období. V grafu 4.3 lze vidět souhrnný vývoj měnového kurzu 

koruny k euru v období od vstupu ČR do EU až po vypuknutí krize.  

 

Graf 4.3: Nominální měnový kurz CZK/EUR (2004-2008) 

 
Zdroj: ČNB (2012), vlastní zpracování 

 

 

Rok 2004 

V prvním čtvrtletí roku 2004 dosáhl průměrný kurz koruny vůči euru hodnoty  

32,85 CZK/EUR, v průběhu dalších čtvrtletí docházelo k posilování kurzu koruny  

až na hodnotu 31,13 CZK/EUR za čtvrté čtvrtletí. Na konci ledna koruna oslabila  

až na hodnotu 33,3 Kč, následně došlo ke zvratu a koruna posilovala vlivem zájmu 

zahraničních investorů (investičních fondů) o doplnění svého investičního portfolia o vybrané 

tuzemské akcie. Další významnější impulz pro pohyb kurzu představovalo zveřejnění 

příznivých údajů o obchodní bilanci za únor na počátku třetí březnové dekády.  

Koruna začala posilovat z hodnot kolem 33,0 CZK/EUR na přelomu března a dubna  

až na cca 31,3 CZK/EUR na konci druhé červnové dekády. Jednou z příčin obratu ve vývoji 

kurzu byla zřejmě i změna očekávání finančních trhů způsobená zejména zveřejněním 

informací z dubnové inflační prognózy obsahující poměrně výrazné zvýšení inflace  

i měnověpolitických úrokových sazeb. Kromě zastavení odlivu krátkodobého kapitálu byl 
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vývoj kurzu koruny ovlivňován i změnou v tocích portfoliových investic především 

meziročně vyšší poptávkou nerezidentů po tuzemských cenných papírech a poklesem zájmu 

rezidentů o zahraniční dluhopisy. V poslední červnové dekádě došlo vlivem pohybů  

na domácí politické scéně k mírnému oslabení koruny z hodnot kolem 31,3 CZK/EUR  

na cca 31,7 CZK/EUR. 

K meziročnímu posílení koruny vůči euru přispělo zveřejnění dubnové inflační 

prognózy s poměrně výrazným růstem úrokových sazeb.  

Mezi hlavní příčiny apreciace lze zařadit jednorázové zvýšení nabídky deviz na trhu 

spojené s několika většími transakcemi, expektace spojené s privatizacemi státního majetku  

v roce 2005 (zejména Telecom, dále Unipetrol a Vítkovice) a přetrvávající pozitivní sentiment 

vůči středoevropskému regionu na mezinárodních finančních trzích, jak uvádí Zpráva  

o inflaci (2004).  

Z centrální parity vypočtené z průměrných měsíčních kurzů bylo vypočteno povolené 

fluktuační pásmo ± 2,25 %. Toto pásmo nebylo dodržené v prvním až čtvrtém měsíci  

a koncem roku. Proto lze říci, že v tomto roce bychom kurzové kritérium nesplnili.  

Rok 2005 

Průměrný kurz koruny vůči euru dosáhl v prvním čtvrtletí 2005 hodnoty  

30,02 CZK/EUR a v průběhu dalších čtvrtletí posiloval na hodnotu 29,3 Kč. Hlavní příčinou 

posilování koruny byl zejména pozitivní sentiment zahraničních investorů vůči 

středoevropskému regionu a v menším rozsahu též příznivý vývoj obchodní bilance, který 

reálně snižoval poptávku po devizách na trhu.  

Domácí faktory, především mimořádně příznivý vývoj obchodní bilance a zvýšení 

přílivu přímých zahraničních investic vlivem obnovených prodejů majetku nerezidentům 

(Unipetrol, Nova, Telecom), významněji vývoj kurzu neovlivňovaly.  

Průměrný kurz koruny vůči euru dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 2005 hodnoty  

29,3 CZK/EUR a kromě příznivého vývoje jako rychlý hospodářský růst doprovázený nízkou 

inflací a výrazně se zlepšující obchodní bilance, byl kurzový vývoj ovlivňován i příznivým 

náhledem zahraničních krátkodobých investorů na středoevropský region, viz Zpráva o inflaci 

(2005). Za rok 2005 lze konstatovat, že dle výpočtů bychom kritérium kurzové stability splnili 

i v úzkém fluktuačním pásmu. 
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Rok 2006 

Průměrný kurz koruny vůči euru dosáhl v prvním čtvrtletí 2006 hodnoty  

28,6 CZK/EUR a v dalších obdobích docházelo k posilování měny na hodnotu 28,05 Kč. 

Apreciační trend byl způsobován především příznivým vývojem ekonomiky, zejména rychle 

se snižujícím deficitem běžného účtu a pozitivním náhledem zahraničních krátkodobých 

investorů na středoevropský region.  

V rámci měn středoevropského regionu byl apreciační trend patrný pouze v případě 

české koruny, a to i přes poměrně výrazný záporný úrokový diferenciál vůči zbývajícím 

měnám regionu. Červnová tendence ke zmírnění apreciačních tlaků na korunu zřejmě 

souvisela s přehodnocením náhledu na investice na rozvíjejících se trzích v důsledku růstu 

výnosnosti dluhopisů v eurozóně a v USA, prohloubením záporného úrokového diferenciálu 

vůči euru i USD a nákupem deviz na výplatu dividend nerezidentům některými 

významnějšími firmami. 

Apreciační trend patrný již od druhého čtvrtletí 2004 vyvrcholil v první polovině srpna 

dosažením hodnoty 28,0 CZK/EUR, poté však koruna oslabila až na 28,5 CZK/EUR. Příčinou 

korekce byl pravděpodobně souběh fundamentálních vlivů (růst poptávky po devizách 

spojený s výplatou dividend nerezidentům a méně příznivý vývoj obchodní bilance)  

a negativních očekávání (zhoršený vývoj veřejných financí, diskuze o možném snížení 

výhledu ratingu ČR a rostoucí politická nestabilita v regionu). V závěru září, po zvýšení 

měnověpolitických sazeb ze strany ČNB, koruna začala opět mírně posilovat. Apreciační 

trend dočasně přerušený v srpnu a září 2006, patrně vlivem významných nákupů deviz  

na výplatu dividend, se v závěru září obnovil, a poté koruna posilovala prakticky po celé 

čtvrté čtvrtletí. Na obnovení tendence k posilování koruny se podílel zejména pozitivní 

sentiment finančních trhů vůči středoevropskému regionu. Z fundamentálních faktorů mohl 

přispět k posilování české koruny obnovený trend zvyšování kladného salda obchodní 

bilance, viz Zpráva o inflaci (2006).  Fluktuační pásmo ± 2,25 % bychom v tomto roce 

dodrželi a splnili bychom tak kritérium kurzové stability. 

Rok 2007 

Průměrný kurz koruny vůči euru dosáhl v prvním čtvrtletí 2007 hodnoty  

28,04 CZK/EUR a zbývající období posiloval na hodnotu 26,8 Kč. Kurz v průběhu ledna  

i února oslaboval, v březnu došlo k jeho opětovnému mírnému zpevnění. Oslabování koruny 

vůči euru bylo důsledkem očekávání změn budoucího vývoje úrokových sazeb ČNB.  

Po zveřejnění příznivých ekonomických ukazatelů počátkem března začala koruna opět mírně 
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posilovat. K jejímu posilování přispívalo současně oslabování dolaru zejména vlivem méně 

příznivých údajů o hospodářském vývoji USA a revalvace centrální parity slovenské koruny. 

Apreciační trend z minulého roku tak nadále pokračoval. Koruna v lednu a první polovině 

února, podobně jako vůči euru, nejprve oslabovala, a poté začala opět posilovat. K oslabování 

koruny vůči dolaru působila vesměs příznivá data z USA, která vyvracela obavy z brzkého 

snížení úrokových sazeb Fedem. Nárůst výnosů amerických dluhopisů současně vedl k odlivu 

krátkodobého kapitálu z celého středoevropského regionu. Spíše negativní výsledky 

ekonomiky USA a klesající výnosy vedly naopak ve druhé polovině čtvrtletí k opětovnému 

posílení koruny. 

Ve druhém čtvrtletí dochází k oslabení. Oslabování koruny bylo především spojeno  

se zájmem investorů o prodej CZK v souvislosti s otevíráním tzv. carry obchodů, při kterých 

byly zapůjčené koruny investovány do výše úročených cizoměnových aktiv. Dalším 

závažným faktorem byl prodej koruny v souvislosti s výplatou dividend nerezidentům. 

Významnou roli sehrál i negativní sentiment vůči středoevropskému regionu, zapříčiněný 

růstem výnosů amerických dluhopisů a posilováním USD, který ve druhé polovině května  

a začátkem června působil ke společnému oslabování všech měn regionu. 

Ve třetím čtvrtletí došlo k posílení kurzu. Mírný trend zhodnocování koruny  

se tak po svém přerušení ve druhém čtvrtletí opět obnovil. Na posilování koruny působilo  

i dvojí zvýšení měnověpolitických sazeb ČNB a komentáře o možnosti jejich dalšího růstu. 

Dalším doprovodným faktorem mohlo být též přehodnocení očekávání finančních trhů 

ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb eurozóny. 

Posilování koruny bylo způsobeno pokračujícím meziročním zlepšováním výkonové 

bilance umocněné jednorázovou významnou finanční operací zvyšující nabídku deviz na trhu. 

Dalším důležitým faktorem bylo zmírnění záporného úrokového diferenciálu koruny vůči 

euru vlivem listopadového zvýšení měnověpolitických sazeb ze strany ČNB a očekávání 

finančních trhů ohledně jeho dalšího zúžení v roce 2008. Posledním významným faktorem 

ovlivňujícím vývoj kurzu byly pokračující turbulence na finančních trzích vedoucí krátkodobé 

investory k přesunu svých prostředků z rizikových, zejména z dolarových, do bezpečnějších 

aktiv (okrajově též české koruny), jak uvádí Zpráva o inflaci (2007). 

Kritérium kurzové stability bychom v tomto roce nesplnili. Dle průměrného ročního 

měnového kurzu by se kurz odchýlil mezi pátým až sedmým měsícem od stanoveného úzkého 

fluktuačního pásma – 2,25 %. Mezi jedenáctým až dvanáctým měsícem se odchýlil  

od stanovené hranice + 2,25 %. 
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Rok 2008 

Průměrný kurz koruny vůči euru dosáhl v prvním čtvrtletí 2008 hodnoty  

25,6 CZK/EUR a meziročně posílil o 8,8 %. Zhodnocování koruny pokračovalo i v průběhu 

dubna. Příčinou posilování koruny byl především zájem zahraničních krátkodobých investorů 

o nákup korunových aktiv, které představovaly ve světle nepříznivého hospodářského vývoje 

v USA a globálního poklesu cen akcií bezpečnější a výnosnější investici. Z domácích faktorů 

k posílení CZK přispívalo další zúžení záporného úrokového diferenciálu vůči euru  

v důsledku únorového zvýšení úrokových sazeb ČNB. 

Posilování koruny bylo podporováno i příznivými tuzemskými makro údaji  

o hospodářském růstu a zvyšování přebytku obchodní bilance. K přibrzdění tohoto trendu 

působila ve třetí březnové dekádě informace o jednání ČNB a Ministerstva financí  

o opatřeních, jež by měla zmírnit dopady operací státu na kurzový vývoj. 

Průměrný kurz koruny vůči euru i ve druhém čtvrtletí 2008 posiloval. Z vnějších faktorů 

byl hlavní příčinou posilování koruny přetrvávající zájem zahraničních krátkodobých 

investorů o nákup korunových aktiv, považovaných v období nejistot na finančních trzích  

za bezpečnou investici. Ke zpevnění CZK přispělo též výrazné posílení slovenské koruny  

v reakci na revalvaci její centrální parity v mechanismu ERM II a doporučení přijmout 

Slovensko do eurozóny. Z domácích faktorů ovlivnilo červnové posilování CZK oznámení  

o navýšení vládní emise eurobondů na dvojnásobek (2 mld. EUR) a vládou schválená varianta 

privatizace letiště Praha. Dopad uvedených informací na vývoj kurzu však pomohla zmírnit 

společná dohoda vlády a ČNB ohledně řešení kurzových dopadů těchto operací. Posilování 

koruny bylo podporováno i doposud poměrně příznivými tuzemskými makroúdaji,  

i když některé informace již ukazují na znatelně zpomalující tempo hospodářského růstu. 

Zatímco červencové zvýšení základních úrokových sazeb ECB a s tím spojené prohloubení 

záporného úrokového diferenciálu trend posilování kurzu neovlivnilo, k jeho zastavení 

naopak došlo ve třetí červencové dekádě po prohlášení guvernéra ČNB o možnosti brzkého 

snížení úrokových sazeb ČNB, viz Zpráva o inflaci (2008). V tomto roce měnový kurz 

překračoval obě hranice stanoveného úzkého fluktuačního pásma ± 2,25 %. Lze tedy říci,  

že kritérium kurzové stability bychom nesplnili. 
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4.2.2 Vývoj měnového kurzu koruny od krize do současnosti 

Kurs české koruny patřící k nejdůležitějším zahraničním měnám, tedy americkému 

dolaru a EURU byl až do 2008 klesající. Koruna tedy po celou dobu posilovala. U EURA  

to bylo z téměř 32 CZK/EUR až pod hranicí 25 CZK/EUR. V případě dolaru klesl kurz 

z hodnoty cca 26 CZK/USD až na přibližně 17 CZK/USD. Po krizi přišlo docela rychlé 

oslabení, ale v poslední době se opět kurs snižuje a například u EURA byl průměrný kurz 

v roce 2011 nižší než před krizí. 

V následující části je kladen důraz na období od vypuknutí krize do současnosti a opět 

se budu zabývat vývojem měnového kurzu koruny k euru, danými vlivy a příčinami, jež daný 

kurz ovlivňují. V grafu 4.4 lze shledat souhrnný vývoj tohoto období, tedy od krize  

do současnosti. 

Graf 4.4: Nominální měnový kurz CZK/EUR (2008-2012) 

 
Zdroj: ČNB (2012), vlastní zpracování 

 

Rok 2008 

Ve třetím čtvrtletí 2008 byl na rozdíl od předchozích čtyř čtvrtletí patrný trend 

postupného oslabování koruny, který se v průběhu října dále prohloubil. 

V prvních dvou červencových dekádách ještě pokračovalo zhodnocování koruny  

v důsledku zájmu zahraničních investorů o nákup korunových aktiv, považovaných  

za bezpečnou investici. K zastavení posilování došlo ve třetí červencové dekádě po prohlášení 

guvernéra ČNB o možnosti snížení úrokových sazeb ČNB, ke kterému také počátkem  

srpna – pro mnohé investory poněkud překvapivě – došlo. Komunikace členů bankovní rady 
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ČNB o rizicích kurzového vývoje spolu s posilováním dolaru zejména v důsledku oproti 

eurozóně příznivějších dat z USA vedly k odlivu krátkodobého kapitálu a postupnému 

oslabování koruny, patrnému až do konce první zářijové dekády. Následná dočasná korekce  

v polovině září souvisela s dalším vyhrocením finanční krize v USA. Rychlé oslabování kurzu 

CZK/EUR od třetí zářijové dekády bylo spojeno s pokračováním odlivu krátkodobého 

kapitálu z korunových pozic v důsledku zmírnění napětí na finančních trzích po rozsáhlých 

státních zásazích a opatřeních centrálních bank k řešení problémů finančního sektoru ve světě. 

Na konci prosince 2008 se koruna pohybovala mírně pod hranicí 27 CZK/EUR a oproti své 

nejsilnější hodnotě na přelomu druhé a třetí červencové dekády ztratila přibližně 15 %. 

Pokračující rychlé oslabování kurzu CZK/EUR ve čtvrtém čtvrtletí 2008 bylo 

doprovázeno velkou volatilitou odrážející značnou nejistotu na světových finančních trzích. 

Na rozdíl od třetího čtvrtletí, kdy byly hlavními faktory oslabování koruny měnová politika 

ČNB a obecné zvýšení zájmu krátkodobých investorů o dolarová aktiva, byl vývoj kurzu 

koruny ve čtvrtém čtvrtletí ovlivňován faktory souvisejícími s nastupující světovou recesí. 

Jednalo se především o obecné zhoršení sentimentu finančních trhů vůči rozvíjejícím  

se trhům, resp. jejich měnám, a příklon investorů k rezervním světovým měnám (s výjimkou 

britské libry). V ČR měl zejména podobu odlivu zahraničního kapitálu z portfoliových 

investic. Vývoj kurzu mohl být částečně ovlivněn též nižší než obvyklou nabídkou deviz  

na trhu ze strany vývozních firem v důsledku výrazného poklesu exportního výkonu české 

ekonomiky, viz Zpráva o inflaci (2008). V tomto roce měnový kurz překračoval obě hranice 

stanoveného úzkého fluktuačního pásma ± 2,25 %. Lze tedy říci, že kritérium kurzové 

stability bychom nesplnili. 

Rok 2009 

V lednu 2009 kurz koruny vůči euru pokračoval v oslabování. Průměrný kurz koruny 

vůči euru meziročně oslabil o 8,0 %. Mezičtvrtletní oslabení činilo 8,9 %. K lednovému 

oslabování přispívaly významněji též domácí faktory, když se dopady světové recese  

na českou ekonomiku začaly odrážet v domácích statistikách. V lednu a první polovině února 

ještě pokračovala výrazná korekce předcházejícího, přibližně jeden rok trvajícího, prudkého 

posilování koruny, nastoupená koncem července 2008. Nejnižší úrovně dosáhla koruna  

na počátku druhé poloviny února (29,6 CZK/EUR). Poté začala opět rychle posilovat  

a do poloviny března zpevnila na cca 26,6 CZK/EUR. Od poloviny března se (při stále 

poměrně značné volatilitě) pohybovala v pásmu 26,4 až 27,6 CZK/EUR. 
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Na vývoj kurzu koruny mělo ve sledovaném období rozhodující vliv chování 

zahraničních krátkodobých investorů. Až do poloviny února trval odliv kapitálu motivovaný 

především obavami z budoucího vývoje regionu, označovaného často ve světových mediích 

za největší oběť krize. Dalším faktorem byla zřejmě potřeba likvidity části investorů v období 

krize. Po komunikaci vedení ČNB (podpořené i stanovisky dalších institucí) o značných 

rozdílech mezi jednotlivými zeměmi regionu a zdravých základech české ekonomiky se tok 

krátkodobého kapitálu obrátil. Koruna posílila za necelý měsíc (do poloviny března)  

o více než 10 %. Poté došlo k jisté stabilizaci koruny způsobené poklesem aktivit 

krátkodobého kapitálu, spojeným částečně i s nejistotou krátkodobých investorů ohledně 

budoucího vývoje koruny. Vliv domácích faktorů na vývoj kurzu byl ve sledovaném období 

velmi omezený. Také vývoj úrokového diferenciálu koruny vůči euru (přechod ze záporného 

do kladného) neměl na vývoj kurzu koruny takový vliv jako v minulosti, což mohlo být 

vyvoláno mimo jiné menším objemem krátkodobého kapitálu působícího na trhu koncem 

sledovaného období. 

Ve druhém čtvrtletí byl kurz koruny po větší část čtvrtletí relativně stabilní. Relativní 

stabilita kurzu koruny, zvláště ve srovnání s vývojem v předcházejících 24 měsících, byla 

způsobena menší aktivitou krátkodobých zahraničních investorů (omezené disponibilní 

zdroje, vnímaná rizikovost investic do regionálních měn), absencí významných 

fundamentálních podnětů z české ekonomiky a nejednoznačností očekávání ohledně 

budoucího vývoje úrokových diferenciálů koruny vůči relevantním měnám. Posílení koruny 

ve druhé polovině června bylo zřejmě způsobeno zlepšením náhledu finančních trhů na měny 

regionu, mimo jiné v důsledku přijatých opatření ke stabilizaci veřejných financí v Maďarsku 

a částečně v Lotyšsku.  

Průměrný kurz koruny vůči euru dosáhl ve třetím čtvrtletí 2009 hodnoty  

25,6 CZK/EUR, což představovalo meziroční oslabení koruny o 6,2 %. Mezičtvrtletně však 

koruna posílila o 4,0 %. Kurz koruny v průběhu čtvrtletí posiloval z hodnoty 25,9 CZK/EUR 

na 25,2 CZK/EUR na konci čtvrtletí. Od počátku apreciačního trendu, tj. 18. 2. 2009  

do 30. září 2009, koruna kumulovaně posílila o 14,5 %. Na počátku října koruna rychle 

oslabila o cca 60 haléřů a poté se stabilizovala těsně pod úrovní 26 CZK/EUR. Posilování 

koruny v posledních měsících bylo ovlivněno především poklesem averze vůči riziku celého 

středoevropského regionu, zatímco vliv domácích fundamentálních faktorů nebyl patrný.  

Na zastavení tohoto trendu se podílela mimo jiné komunikace centrální banky na přelomu září 

a října. Vyjádření guvernéra a viceguvernéra ČNB o nepřiměřeném vývoji kurzu koruny spolu 
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s diskuzí o ovlivnění měnového vývoje jinými operacemi než změnou úrokových sazeb  

a riziku podstřelování inflačního cíle přispělo k oslabení koruny o cca 60 haléřů. V oslabení 

koruny se odrazilo tržní očekávání ještě jednoho snížení měnověpolitických sazeb  

o 0,25 procentního bodu ze strany finančních trhů.  

Průměrný kurz koruny vůči euru ve čtvrtém čtvrtletí meziročně i meziměsíčně oslábl. 

Vývoj kurzu koruny byl ovlivňován především pohyby krátkodobého kapitálu. Na slabším 

kurzu koruny se také podílelo nastavení měnově politických sazeb ČNB (snížení na úroveň 

eurových). Důležitou úlohu nastavení měnově politických sazeb na kurzový vývoj  

v posledním období potvrzuje vzájemný vývoj kurzu české koruny a polského zlotého. 

Historicky bylo úročení zlotého vyšší než české koruny, ta však přesto dlouhodobě vůči 

zlotému posilovala. Od poloviny roku 2009 vlivem snížení averze krátkodobých investorů 

vůči riziku vzrostl výrazně jejich zájem o zlotý a ten posílil vůči koruně, viz Zpráva o inflaci 

(2009). Po prudkém oslabení kurzu v začátku roku se v druhém měsíci začal vracet  

do stanoveného fluktuačního pásma ± 2,25 %. Během roku se však kurz nedržel  

ve vymezeném fluktuačním pásmu, z tohoto důvodu bychom kritérium nesplnili. 

Rok 2010 

Kurz koruny na počátku roku vykazoval pouze výkyvy bez známky trendu, od druhé 

únorové dekády začala koruna postupně posilovat. Poté mírně oslabila až zhruba  

na 25,4 CZK/EUR. Impulzem k posílení koruny byl pokles krátkodobých eurových sazeb  

na počátku února umocněný narůstající nejistotou finančních trhů ohledně kroků eurozóny  

k záchraně Řecka. To vedlo k oslabení eura vůči většině mezinárodně obchodovaných měn. 

Po oznámení podrobností o záchranném plánu pro Řecko se euro dočasně stabilizovalo,  

ale koruna začala posilovat z příznivého náhledu krátkodobých investorů na region. Vliv 

domácích fundamentálních faktorů nebyl na vývoji kurzu převážně patrný, i když vliv  

na oslabení koruny v poslední době mohl mít i snižující se výhled domácích úrokových sazeb. 

Kurz koruny nadále jeví tendenci k pozvolnému posilování. Tento trend se v červenci výrazně 

urychlil a koruna posílila z hodnoty až pod 25 CZK/EUR v závěru července. Rozhodující roli 

pro vývoj kurzu koruny sehrával nadále sentiment krátkodobých investorů, zatímco příspěvek 

domácích fundamentálních faktorů byl malý. V delším období je však ze strany investorů 

patrné rozlišování rizik jednotlivých měn, zohledňující míru ekonomických problémů  

a perspektivy jednotlivých zemí. Urychlení apreciace v červenci bylo zřejmě ovlivněno 

výrazným přehodnocením náhledu krátkodobých investorů na středoevropský region.  
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K rychlému posílení koruny v červenci zřejmě nejvýrazněji přispěly informace  

o zlepšení výhledu ratingu ČR v souvislosti s očekávanými opatřeními ke snížení deficitu 

veřejných rozpočtů. V Evropě kromě české koruny posilovaly vůči euru výrazně ještě 

švýcarský frank, švédská koruna a polský zlotý. Zhodnocování koruny mohlo být naopak 

tlumeno především meziročním zhoršováním obchodní bilance v posledních měsících, 

rekordně vysokými dividendami nerezidentů z přímých investic během třetího čtvrtletí  

a růstem krátkodobé úvěrové angažovanosti rezidentů vůči zahraničí. Ve čtvrtém čtvrtletí  

od poloviny listopadu do konce roku kurz koruny oslabil až na 25,4 CZK/EUR, viz Zpráva  

o inflaci (2010). Na počátku roku 2010 byl kurz opět mimo fluktuační pásmo. V průběhu roku 

se pak vrátil zpět, a na konci roku se opět vychýlil. Lze tedy říci, že kurzové kritérium 

bychom opět nesplnili. 

Rok 2011 

Začátkem roku 2011 dochází k rychlému posílení domácí měny a v polovině ledna  

se kurz pohyboval kolem hodnoty 24,3 CZK/EUR. 

Vývoj koruny je i nadále ovlivňován sentimentem zahraničních investorů, který se mění 

v závislosti na rizicích v USA a v Evropě. Pokračují však nákupy dluhopisů ze strany ECB  

a úspěšně dopadla i lednová aukce portugalských státních dluhopisů. Česká koruna byla  

v prvním čtvrtletí 2011 třetí nejrychleji posilující směnitelnou měnou. Na počátku dubna  

se pohyboval kurz koruny vůči euru přibližně na úrovni průměrné hodnoty za první čtvrtletí,  

v průběhu druhé dubnové dekády posílil o další více než 1 % na hodnotu 24,1 CZK/EUR. 

Vývoj koruny byl nadále ovlivňován především pozitivním sentimentem krátkodobých 

investorů. Krátkodobě měly na vývoj kurzu vliv též informace o výhledu měnové politiky  

v ČR i eurozóně. Samotné prohloubení záporného úrokového diferenciálu vůči euru  

u měnověpolitických sazeb (vlivem zvýšení sazeb ze strany ECB) však vliv na kurz nemělo, 

stejně jako dění na politické scéně v ČR. Další posílení koruny ve druhé dubnové dekádě bylo 

spojeno především se snížením zájmu krátkodobých investorů o eura v souvislosti  

s očekáváním restrukturalizace dluhů Řecka. 

Vývoj koruny je nadále ovlivňován především mezinárodním vývojem, zejména fiskální 

situací na jižním křídle eurozóny. Informace z tuzemské ekonomiky nadále hrají menší roli.  

Na zvýšení záporného krátkodobého úrokového diferenciálu vlivem zvýšení sazeb ECB 

kurz koruny přímo nereagoval. Od února do poloviny září se kurz pohyboval v intervalu  

24,0 až 24,6 CZK/EUR, ale od konce září koruna oslabovala. Dluhová krize v eurozóně  

i ve třetím čtvrtletí 2011 výrazně ovlivňovala vývoj na finančních trzích. Rostoucí nejistota  
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se odrazila v oslabování některých měn středoevropského regionu. Koruna však oscilovala 

bez výrazného trendu vzhledem ke svému postavení relativně bezpečné měny. Na konci srpna 

koruna krátkodobě posílila až na 24,10 CZK/EUR, když ratingová agentura S&P zvýšila 

hodnocení dlouhodobých závazků ČR v cizí měně o dva stupně z „A“ na „AA-“. Na konci 

září se na trzích projevil zájem o dolar jako bezpečnou měnu a koruna začala oslabovat.  

Průměrný kurz koruny vůči euru dosáhl ve čtvrtém čtvrtletí 2011 hodnoty  

25,3 CZK/EUR, což představovalo jeho meziroční oslabení o 2,0 % a mezičtvrtletní oslabení 

o 3,6 %. V průběhu tří měsíců koruna oslabila o cca 8 % až na 26 CZK/EUR. V prosinci 2011 

a v první lednové dekádě 2012 byla koruna opět relativně stabilní mírně pod hodnotou  

26 CZK/EUR.  

Vývoj kurzu koruny byl především ve druhé polovině roku 2011 ovlivněn dluhovou 

krizí v Evropě. Nedůvěra investorů vůči Evropě byla ve středoevropském regionu navíc 

umocněna nestandardními kroky Maďarska. Vyhrocená situace na evropských finančních 

trzích vedla k poklesu zájmu nerezidentů o nákup tuzemských korunových vládních dluhopisů 

a o přímé investice v ČR. Ministerstvo financí navíc reagovalo dočasným zastavením emisí 

vládních dluhopisů na zahraničních trzích, viz Zpráva o inflaci (2011). V průběhu tohoto roku 

se měnový kurz držel ve stanoveném fluktuačním pásmu, ale na konci roku se opět vychýlil. 

Proto bychom kurzové kritérium nesplnili. 

Rok 2012 

Průměrný kurz koruny vůči euru dosáhl v prvním čtvrtletí 2012 hodnoty  

25,1 CZK/EUR, což představovalo jeho meziroční oslabení o 2,9 % a mezičtvrtletní posílení 

o 0,8 %. V průběhu prvního čtvrtletí koruna nejprve krátkodobě oslabila z hodnoty  

25,5 CZK/EUR na 25,8 CZK/EUR, poté však začala posilovat až do druhé březnové dekády. 

V tomto období posílila o více než 5 %. Vývoj kurzu koruny byl nadále ovlivňován 

především průběhem dluhové krize v Evropě a jeho dopady do sentimentu finančních trhů. 

Posilování evropských měn v prvním čtvrtletí bylo důsledkem pozitivního vnímání politiky 

ECB (masivního dodávání likvidity), v menší míře pak přijatými opatřeními k řešení 

problémů Řecka. Mírná korekce v závěru března a na počátku dubna byla způsobena 

nárůstem obav finančních trhů z vývoje ve Španělsku, především jeho bankovního sektoru. 

Vliv domácích faktorů na vývoj koruny nebyl bezprostředně patrný. Dominantní vliv vnějších 

faktorů na vývoj kurzu koruny je patrný od vypuknutí finanční krize na podzim roku 2008. 

Koruna se vůči euru v současnosti nachází na stejné úrovni jako před krizí, je však mírně 

slabší vůči dolaru. Oproti zbývajícím středoevropským měnám je výrazně silnější a poněkud 
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silnější je i vůči britské libře, viz Zpráva o inflaci (2012, I. čtvrtletí). Měnový kurz  

se do I. čtvrtletí držel vymezeného fluktuačního pásma, nelze však konstatovat jaký bude 

následovat vývoj v tomto roce, proto nemůžeme říci, zda bychom kurzové kritérium plnili 

nebo ne. 

 

4.3 Analýza hypotetického plnění kurzového kritéria 

Česká republika se dosud ještě neúčastnila kurzového mechanismu ERM II, a proto není 

stanovena konkrétní centrální parita k euru, vůči které by bylo pozorováno kolísání měnového 

kurzu a současně i plnění tohoto kritéria. Správné načasování vstupu do mechanismu ERM II 

a vhodné zvolení centrální parity je důležité pro načasování vstupu. 

Pro vyhodnocení vývoje měnového kurzu koruny se pokusím nasimulovat účast v ERM 

II v období od 2008-2010. Pokud by ČR chtěla euro přijmout k 1. 1. 2011, musela by být 

hypotetická centrální parita CZK/EUR stanovena jako průměrná hodnota kurzu v 1. čtvrtletí 

2008, tedy čtvrtletí předcházející hypotetickému vstupu do ERM II na počátku 2. čtvrtletí 

2008. Dle stanovené parity pak lze vyhodnocovat plnění kurzového kritéria pro přijetí eura. 

 

Graf 4.5: Hypotetické plnění kurzového kritéria v období 2008-2010 

 
Zdroj: ČNB, MF ČR (2011) 
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V grafu 4.5 můžeme vidět, že kurz koruny vůči euru dlouhodobě apreciuje. Vlivem 

pronikající krize a zhoršením sentimentu zahraničních investorů vůči středoevropskému 

regionu, byl tento trend posilování koruny ve druhé polovině roku 2008 a na počátku roku 

následujícího přerušen významným oslabením. Nyní lze pozorovat, že vlivem této situace byl 

rozsah depreciace (o 23 %) mezi červencem 2008 a únorem 2009 a jasně ukazuje možná 

rizika v plnění kurzového kritéria. Od března 2009 koruna opět začala posilovat a v tomto 

trendu pokračuje i v průběhu roku 2010. Dle daného vývoje měnového kurzu koruny k euru  

v grafu 4.5, lze říci, že daný kurz v analyzovaném období prodělal řadu výkyvů a příliš  

se nepohyboval kolem stanovené centrální parity. V roce 2009 téměř přesáhl i stanovené 

fluktuační pásmo – 15 %. Dle mého názoru, je dobře, že jsme v tomto období do ERM II 

nevstoupili a tudíž neusilovali o přijetí eura. 

V turbulentních dobách totiž můžeme pozorovat, že výchylky kurzu mohou přesahovat 

stanovený rozsah fluktuace i při nastavení parity vycházející z aktuální hodnoty kurzu, tedy 

čtvrtletního průměru před hypotetickým vstupem do ERM II. Z toho jasně vyplývá,  

že abychom bez problému plnili kritérium stability měnového kurzu, je velmi důležité vhodné 

načasování vstupu do kurzového mechanismu ERM II. Tomuto vstupu by taktéž měla 

předcházet stabilní situace v tuzemské ekonomice, na světových finančních trzích  

a investičních nálad vůči ČR i celému našemu regionu, jak uvádí MF ČR (2010). 

Jelikož v období krize je obzvláště složité hodnotit, jak bychom plnili kritérium 

kurzové stability a jelikož jedno z původních referenčních dat ke vstupu do eurozóny byla 

stanovena na 1. 1. 2012, pokusila jsem se opět simulovat hypotetické plnění kurzového 

kritéria v období 2009-2011. Pro účely hodnocení kritéria byla vytvořena hypotetická 

centrální parita CZK/EUR. Pokud by ČR tedy uvažovala o přijetí eura k 1. 1. 2012, musela by 

do ERM II vstoupit již k počátku 2. čtvrtletí roku 2009. Hypotetická parita CZK/EUR by tedy 

musela být určena jako průměrná hodnota kurzu v 1. čtvrtletí roku 2009, tedy čtvrtletí 

předcházející hypotetickému vstupu do ERM II. Pomocí této hypoteticky stanovené parity lze 

pozorovat, jak by ČR byla schopná toto kritérium stability měnového kurzu splňovat. Tato 

simulace je nastíněna v grafu 4.6. 

 

 

 



75 
 

Graf 4.6: Hypotetické plnění kurzového kritéria v období 2009-2011 

 
Zdroj: ČNB, MFČR (2012) 

V grafu 4.6 tedy vidíme, že vývoj kurzu koruny vůči euru měl tendenci 

v dlouhodobém vývoji trend posilovat. Tento trend posilování však byl přerušen a během 

období od poloviny roku 2008 do února 2009 koruna vůči euru silně oslabila. Toto oslabení 

bylo dáno světovou finanční krizí a s ní spojená nedůvěra zahraničních investorů vůči 

středoevropskému regionu. Velikost tohoto oslabení mezi červencem 2008 a únorem 2009 

bylo o 23 %, což vypovídá o možných problémech s plněním kurzového kritéria. Následně  

se koruna částečně vrátila zpět na úroveň před oslabením a od poloviny roku 2009 bylo 

zaznamenáno období větší stability. Nicméně v průběhu jednotlivých čtvrtletí vykazoval 

směnný kurz české koruny vůči euru vyšší míru volatility, zatímco diferenciály krátkodobých 

úrokových sazeb vůči tříměsíční sazbě EURIBOR přešly na začátku roku 2009 do kladného 

pásma, od června do prosince 2009 zůstaly na poměrně vysoké úrovni mírně  

nad 1 procentním bodem a v březnu 2010 klesly na zhruba 0,8 procentního bodu. Volatilita 

směnného kurzu koruny vůči euru byla způsobena zvýšenou globální nejistotou, nestálým 

jednáním investorů na finančních trzích a také mírou jejich averze k riziku. Nicméně  

dle obrázku lze vidět, že ve stanovenou dobu měnový kurz koruny k euru se pohyboval  

ve stanoveném fluktuačním pásmu a můžu tedy říci, že s velkou pravděpodobností bychom 

toto kritérium stability měnového kurzu splňovali pro přijetí eura. 

Vhodné načasování vstupu do ERM II je prvním krokem pro úspěšné plnění kritéria 

kurzového mechanismu ERM II. Vstup do tohoto mechanismu musí být načasován tak,  
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aby aktuální situace nejen v tuzemské ekonomice byla stabilní, ale i na světových finančních 

trzích a zároveň aby i investiční klima vůči ČR a celému regionu bylo stabilní a pozitivní, jak 

uvádí Konvergenční zpráva (2010) a Vyhodnocení plnění maastrichtských kritérií (2011). 

Strategie přistoupení ČR k eurozóně (2003) a Aktualizovaná strategie přistoupení ČR 

k eurozóně (2007) vymezují podmínky vstupu ČR do kurzového mechanismu ERM II  

a stanovují také rámcovou délku setrvání v tomto mechanismu.  Podmínkou s ohledem  

na plnění kurzového konvergenčního kritéria je minimálně dvouletá účast v tomto 

mechanismu bez devalvace centrální parity. Strategie konstatuje, že ČR se bude v tohoto 

mechanismu účastnit pouze po nezbytnou dobu. K tomuto kroku však dojde až po vytvoření 

podmínek pro přijetí eura a bezproblémové realizaci výhod z jeho přijetí. 

Graf 4.7 simuluje hypotetickou účast v ERM II s hypotetickou centrální paritou, jež  

je stanovena jako průměrný měnový kurz koruny za období 2004-2012. Když se teoreticky 

zamyslíme nad tímto vývojem, můžeme polemizovat o tom, zda bychom v daném období 

plnili kritérium stability měnového kurzu a zda bychom euro mohli přijmout. 

 

Graf 4.7: Hypotetické plnění kurzového kritéria v období 2004-2012  

 
Zdroj: ČNB (2012) + vlastní zpracování 
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4.4 Scénáře budoucího zavedení eura v ČR17 

V současné době není stanoveno datum pro přijetí eura v České republice. Jak jsem  

se již zmiňovala v předcházející kapitole, data pro přijetí eura byla stanovena několikrát, 

naposled přijetí eura mělo být uskutečněno k 1. 1. 2012, nicméně i toto datum bylo odloženo 

na neurčito. Jak již víme, Česká republika se účastní třetí fáze Hospodářské a měnové unie, 

ale jako země, na kterou se vztahuje přechodná výjimka pro zavedení eura18.  Nicméně pořád 

máme povinnost usilovat o zavedení eura dle čl. 4 Aktu o přistoupení ČR k EU. Podmínkou 

pro přijetí do eurozóny je splnění Maastrichtských kritérií19, provedení legislativních úprav  

a zároveň přijetí nové legislativní úpravy o postavení a působnosti centrální banky. Neméně 

důležitá je odpovídající institucionální příprava pod vedením vládou určeného národního 

koordinátora zavedení eura v České republice a jím vedené Národní koordinační skupiny. 

Jakmile ČR splní daná kritéria, bude zrušena výjimka pro zavedení eura. Ke zrušení 

dojde půl roku před plánovaným zavedením eura a souběžně bude určen přepočítací 

koeficient, který bude určovat fixní konverzní kurz české koruny k euru. 

Vedle splnění ekonomických a právních podmínek je neméně důležité také splnit 

technické, institucionální a legislativní podmínky. Aby byly tyto závazky dodrženy  

a v souvislosti se vstupem ČR do eurozóny, bylo vládou uloženo ze dne 23. listopadu 2005 

vypracovat Národní plán zavedení eura. Jedná se o dokument, který obsahuje plán 

technických, organizačních a legislativních kroků, které jsou velmi důležité  

pro bezproblémové zavedení eura v ČR. Tento plán však zatím neobsahuje termín přijetí eura, 

konkrétní termín bude stanoven vládou. Dalším důležitým materiálem při rozhodování vlády 

o stanovení termínu přijetí eura je dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky, 

kteří mají na starost vyhodnocování sladěnosti české ekonomiky s danými předpoklady  

pro vstup do eurozóny. K dalšímu materiálu patří Konvergenční program ČR, který  

má za úkol daným způsobem zlepšovat stav veřejných financí takovým způsobem, aby ČR 

plnila maastrichtská kritéria. 

Vypracováním společného dokumentu vlády a ČNB Strategie přistoupení ČR 

k eurozóně ze dne 13. října 2003 byly zahájeny přípravy na zavedení eura v ČR. Na základě 

                                                 
17 Poznatky k této kapitole byly čerpány ze stránek MFČR, z dokumentu Volba scénáře zavedení eura 

v České republice (2007). 
18 Tato výjimka byla původně upravena v článku 122, Smlouvy o založení ES, nyní ve Smlouvě  

o fungování EU. 
19 Maastrichtská kritéria jsou více popsána v poslední podkapitole. 
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tohoto dokumentu byla ustavena Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR. Tato 

skupina zpracovala a předložila vládě materiál Volba scénáře zavedení eura v ČR. 

Na základě provedených analýz a doporučení Národní koordinační skupiny byla jako 

nejvhodnější a nejméně nákladná doporučena varianta jednorázového přechodu na euro, 

tzv. velkého třesku. Jedná se o scénář současného zavedení eura do hotovostního  

i bezhotovostního oběhu. 

 

4.4.1 Scénář jednorázového přechodu na euro 

Tento scénář jednorázového zavedení eura tzv. velkého třesku je rozdělen do pěti fází: 

1. Předpřípravná fáze před rozhodnutím o zrušení výjimky pro zavedení eura. 

- Ve všech oblastech se ještě používá koruna, probíhají technické přípravy. 

2. Přípravná fáze po rozhodnutí o zrušení výjimky pro zavedení eura a před dnem 

vstupu do eurozóny. 

- Tato fáze trvá přibližně půl roku. Ve všech platbách je ještě koruna, nicméně konečné 

zůstatky na výpisu z bank jsou uváděny v korunách i v eurech na základě přepočtu podle 

přepočítávacího koeficientu, jedná se o tzv. duální označování cen. 

3. Období duální cirkulace. 

- V den, kdy je zavedeno euro všechny hotovostní operace probíhají jak v eurech,  

tak v korunách. Bezhotovostní operace ale probíhají pouze v eurech. Koruna je pomalu 

stahována z oběhu. Obchodníci musí vydávat pouze eura a probíhá také duální označování 

cen. Duální cirkulace je ukončena po 2 týdnech v závislosti na datu vstupu. 

 

4. Období mezi koncem duální cirkulace a koncem duálního označování cen. 

- Euro je již používáno ve všech transakcích. Toto období má trvat do konce 

kalendářního roku, kdy bylo euro zavedeno. Pro porovnání cen jsou hodnoty uváděny  

i v korunách. 

5. Závěrečná fáze zavádění eura. 

- po ukončení povinného duálního označování cen, jsou veškeré transakce v eurech. 
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Obrázek 4.1: Zavedení scénáře eura v ČR 

 
Zdroj: MFČR, Volba zavedení scénáře eura v ČR (2007) 

 

4.5 Problematika plnění nejen kurzového kritéria ČR 

Jak jsem se již několikrát zmiňovala, jednou z podmínek pro vstup členské země  

do eurozóny je kromě slučitelnosti právních předpisů ČR s články 130 a 131 Smlouvy  

o fungování EU a Statutem Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky 

také dosažení vysokého stupně udržitelné konvergence. Konvergence spočívá v plnění čtyř 

maastrichtských konvergenčních kritérií: cenové stability, veřejných financí, stability 

měnového kurzu a dlouhodobých úrokových sazeb.20 

Kritérium cenové stability 

Hodnocení plnění kritéria vyplývá z ustanovení Smlouvy o fungování EU, článku 140, 

odstavce 1. Dle článku je kritérium hodnoceno podle „míry inflace, která se blíží míře inflace 

nejvýše tří členských států, které v oblasti cenové stability dosáhly nejlepších výsledků“. Tyto 

výsledky jsou pak použity v definici referenční hodnoty, které se uplatňují jako nevážený 

aritmetický průměr míry inflace ve třech zemích, které dosáhly nejnižší míry inflace. Nutností 

je, že tato míra inflace je v souladu s požadavky cenové stability. 

Tyto tři členské státy v závislosti na požadavku cenové stability jsou vybírány dle jejich 

nejlepších výsledků v této oblasti a zároveň se musí jednat o tři země s nejnižší kladnou 

inflací. 

                                                 
20 Poznatky k této kapitole byly čerpány ze společného dokumentu MF ČR a ČNB – Vyhodnocení plnění 

Maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou (2011). 
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Průměrná míra inflace je měřena v průběhu roku, který musí předcházet danému šetření. 

Míra inflace je vypočítávána z přírůstku aktuálního průměru harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců ve srovnání s předchozím průměrem  

za 12 měsíců. Následující tabulka 4.3 zachycuje vývoj inflace ČR vzhledem k průměru tří 

zemí EU s nejnižší inflací za období let 1996 až 2009. Je zde charakterizována situace, jak ČR 

naplňuje či nenaplňuje toto kritérium, jak uvádí MF ČR a ČNB (2011). 

 

Tabulka 4.3: Harmonizovaný index spotřebitelských cen (2005-2007, s predikcí do 2011) 

(průměr posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, růst v %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Průměr 3 zemí EU s nejnižší inflací 1,0 1,4 1,3 2,6 2,4 1,7 1,7 

Hodnota kritéria 2,5 2,9 2,6 4,1 3,9 3,2 3,2 

Česká republika 1,6 2,1 3,0 6,4 2,9 3,0 2,5 

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 

s eurozónou (2011) 

Podle výpočtu hodnoty kritéria tří zemí Evropské Unie s nejnižší kladnou hodnotou 

inflace lze z výše uvedené tabulky 4.3 vyčíst, že Česká republika toto kritérium nesplnila 

v roce 2007 (a to především z důvodu prudkého nárůstu světových cen ropy a potravin)  

o 0,4 procentní body. Daleko větší porušení tohoto kritéria proběhlo v roce následujícím, kdy 

tuto hranici česká ekonomika překročila o více než 2 procentní body na hodnotu 6,4 %. 

Překročení hodnoty kritéria znázorňuje červená barva. Predikce pro další roky byla mírně 

optimistická a ukazovala na pokles inflace v České republice a návrat k plnění tohoto kritéria. 

 

Tab. 4.4: Harmonizovaný index spotřebitelských cen (2008-2011, s odhadem do 2014) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Průměr 3 zemí EU s nejnižší inflací 2,6 0,0 0,9 1,6 1,1 1,4 1,4 

Hodnota Kritéria 4,1 1,5 2,4 3,1 2,6 2,9 2,9 

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

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou (2011) 
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Dle tabulky 4.4, která znázorňuje údaje Harmonizovaného indexu za období 2008-2014, 

můžeme vidět, že ČR toto kritérium neplnila nejdříve v roce 2008. Neplnění tohoto kritéria 

v roce 2008 může vyplývat z působení nejen exogenních faktorů, kterými byly růst cen 

potravin a energií, ale také působením administrativních opatření. Mezi tato opatření můžeme 

zahrnout například zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 9 %, zavedení ekologických daní, 

zavedení poplatků ve zdravotnictví nebo také zvyšování spotřebních daní. Do roku 2009  

se značně promítla globální recese s výrazně nižšími cenami energií a potravin, která 

způsobila nejen propad domácí ekonomiky, ale také vznik dezinflace. Tato celková situace  

se promítala i do dalšího roku a vyvrcholila ve 2. čtvrtletí 2010. Po vyvrcholení situace však 

docházelo k opačnému jevu a ceny začaly růst. Tento růst byl opět způsoben jak 

administrativními opatřeními, tak cenami ropy a potravin. Projev inflačních tlaků z domácí 

ekonomiky nebyl nijak viditelný a v roce 2011 se dokonce růst spotřebitelských cen 

pohyboval značně pod hodnotou kritéria, ale v rámci stanoveného 2 % inflačního cíle ČNB.21 

ČR tedy i přes globální krizi kritérium cenové stability v tomto období splňovala. V roce 2012 

patrně toto kritérium cenové stability plněno nebude, jelikož cenový vývoj v tomto období 

bude ovlivněn zvýšením snížené sazby DPH z 10 % na 14 %. Pokud v dalším období nedojde 

k proinflačním úpravám nepřímých daní či jiným administrativním opatřením v oblasti 

spotřebitelských cen. V roce 2013 je sice plánováno sjednocení sazeb DPH na úroveň 17,5 %, 

nicméně tohle by mělo mít jen malý dopad na cenovou hladinu a plnění kritéria by tak nemělo 

být ohroženo. 

Kritérium udržitelnosti veřejných financí 

Kritérium udržitelnosti veřejných financí zahrnuje dvě oblasti. První oblastí je vládní 

deficit a z něho vyplývající kritérium vládního deficitu. Toto kritérium je zaměřeno  

na krátkodobý až střednědobý stav veřejných financí. Druhou oblastí je veřejný dluh a z něho 

vyplývající kritérium veřejného dluhu. Toto kritérium informuje o dlouhodobé udržitelnosti 

veřejných financí. 

Dle Smlouvy o fungování EU, článku 140, odst. 1, odrážky druhé, je kritérium 

udržitelnosti veřejných financí definováno takto: „dlouhodobě udržitelný stav veřejných 

financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný schodek ve smyslu  

čl. 126 odst. 6‟. Bližší určení kritéria je upraveno v Protokolu o kritériích konvergence, 

článku 2. 

                                                 
21 Inflační cíl ČNB je od roku 2010 stanoven na 2 %. 



82 
 

Kritérium deficitu sektoru vládních institucí (kritérium vládního deficitu) 

ČR se kvůli neplnění kritéria udržitelnosti veřejných financí v období od července 2004 

do června 2008 nacházela v Proceduře při nadměrném schodku. Toto kritérium ČR však 

neplnila i nadále, a proto byla na ČR již podruhé uvalena Procedura při nadměrném schodku. 

Uplatnění této Procedury bylo učiněno na základě očekávaného překročení referenční 

hodnoty podílu deficitu sektoru vládních institucí na HDP v roce 2009. Neplnění tohoto 

kritéria souvisí přímo s působením a dopady ekonomické krize v období 2008 a 2009. Vlivem 

působení krize docházelo ke zpomalení ekonomického růstu, vzniku recese a zároveň také 

docházelo ke zhoršování salda sektoru vládních institucí. Nepřímo se na neplnění kritéria 

podílejí také výpadek daňových příjmů, legislativní změny na příjmové straně veřejných 

rozpočtů nebo zvýšení výdajů na zmírnění dopadů ekonomické krize na ekonomické subjekty. 

V tabulce 4.6 můžeme vidět, že v roce 2010 již dochází ke snižování deficitu sektoru vládních 

institucí oproti roku 2009 a to díky konsolidačním opatřením jako například zvýšený příjem 

z pojistného na sociální zabezpečení či pokles mzdových výdajů, které byly vytvořeny 

vládou. Pro rok 2011 byly uskutečněny změny jak na straně příjmů, tak na straně výdajů.  

Na straně příjmů se jednalo o změny v dani z příjmů fyzických osob a změny v pojistném  

na sociálním zabezpečení. Na straně výdajů se pak jednalo o snížení provozních  

a investičních výdajů pro státní úřady a snižování mzdových prostředků v sektoru vládních 

institucí. Prognóza pro roky 2012-2014 dle střednědobého výhledu státního rozpočtu ukazuje 

zlepšování vládního deficitu a to až na hodnotu -1,9 % HDP pro rok 2014. Tato hodnota  

již odpovídá požadavkům Procedury při nadměrném schodku. Za předpokladu ekonomického 

růstu v daném období, byl vládou stanoven cíl vyrovnaného hospodaření sektoru vládních 

institucí pro rok 2016. Nicméně zásadním bodem zůstávají strukturální problémy sektoru 

vládních institucí, jde především o to, jak co nejlépe sladit ekonomiku ČR s ekonomikou 

eurozóny. Jelikož pro ČR dle Paktu o stabilitě a růstu vyplývá požadavek ve výši 1 % HDP 

pro strukturální deficit ve střednědobém horizontu. Při současném nastavení fiskální politiky 

by tak tento požadavek naplněn nebyl. Pro rok 2011 byl strukturální deficit očekáván ve výši 

3,1 % HDP s postupným snižováním. Pro rok 2013 je očekáváno snížení na 1,6 % HDP. 

Pokud by tento trend snižování pokračoval i nadále, byl by cíl pro strukturální deficit dosažen 

v roce 2016. Existují však negativní prvky, které by deficit vlády mohly prohloubit. Může  

se jednat o dopady ekonomické a fiskální krize v Řecku či potenciálně dalších zemí eurozóny 

spolu s turbulencemi na finančních trzích, jež by mohly ohrozit ekonomický růst všech států 

EU včetně ČR, viz Pečinková (2011). 



83 
 

Tabulka 4.5: Saldo sektoru vládních institucí (2004-2007, s predikcí do 2011) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

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

ČR -3,0 -3,6 -2,7 -1,0 -1,2 -1,6 -1,5 -1,2 

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 

s eurozónou (2011) 

 

Tabulka 4.6: Saldo sektoru vládních institucí (2008-2011, s odhadem do 2014) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

ČR -2,2 -5,8 -4,8 -3,7 -3,5 -2,9 -1,9 

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou (2011) 

 

Kritérium dluhu sektoru vládních institucí (kritérium veřejného dluhu) 

Poměr veřejného zadlužení k HDP by se měl pohybovat do 60 %, jak je uvedeno výše. 

Podle uvedených tabulek, které uvádí hodnoty za období 2005 až 2011, resp. 2008 až 2014, 

tak můžeme vidět, že ČR vzhledem k nízké výchozí úrovni dluhu sektoru vládních institucí 

neměla a v nejbližších letech ani nebude mít s plněním tohoto kritéria problémy. V letech 

2005 až 2008 se veřejný dluh pohyboval lehce pod hranicí hodnoty 30 % HDP. V tabulce 4.8 

dále můžeme vidět, že od roku 2009 dochází oproti původním předpokladům ke změně  

a úroveň dluhu pomalu narůstá. Tento nárůst je ovlivněn především zvýšeným deficitem 

státního rozpočtu. Nicméně celkové zadlužení není nijak vysoké ve srovnání s průměrem EU. 

V roce 2013 by úroveň dluhu měla dosáhnout svého maxima a poté začít pomalu klesat. 

Objeví se však různá rizika, která by mohla způsobit negativní vývoj veřejného dluhu.  

Mezi tato rizika můžeme zahrnout například riziko zhoršující se makroekonomické situace 

v EU. Dalším aktuálním rizikem je stárnutí obyvatelstva a sním spojené dopady ve formě 

zvyšování podílu dluhu na HDP kvůli potřebnému poskytování zdravotní péče, jak také uvádí 

Pečinková (2011).  
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Tabulka 4.7: Vládní dluh (2005-2007, s predikcí do 2011) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

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

ČR 29,8 29,6 28,9 28,8 27,9 26,8 25,5 

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 

s eurozónou (2011) 

 

Tabulka 4.8: Vládní dluh (2008-2011, s odhadem do 2014) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

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

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

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou (2011) 

 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

Článek 4 Protokolu o kritériích konvergence, na který se odkazuje v článku 140 odst. 1 

Smlouvy, stanoví, 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“. Při hodnocení plnění tohoto kritéria  

se postupuje takovým způsobem, že tato dlouhodobá úroková sazba je vypočítávána jako 

aritmetický průměr za posledních 12 měsíců, ke kterým jsou k dispozici údaje o HICP. 

Referenční hodnota je definována na základě „nejvýše tří členských států, které dosáhly  

v oblasti cenové stability nejlepších výsledků‟, a je určována jako nevážený aritmetický 

průměr dlouhodobých úrokových sazeb ve třech zemích, které dosáhly nejnižší míry inflace. 

Úrokové sazby se měří na základě harmonizovaných dlouhodobých úrokových sazeb, které 

byly sestaveny pro vyhodnocování konvergence, jak uvádí ECB a Evropská komise (2012). 

Jak ukazují tabulky 4.9 a 4.10, můžeme vidět, že v období 2005 až 2009 hodnoty 

úrokových sazeb nejprve rostly a poté začaly pomalu klesat. ČR s plněním toho kritéria 

neměla dosud žádné problémy a v zobrazeném období kritérium úrokových sazeb vždy plnila 

s rezervou minimálně 1 procentního bodu. 
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Tabulka 4.9: Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (2005-2007, s predikcí 
do 2011) 
(průměr posledních 12 měsíců v %) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Průměr 3 zemí EU 

s nejnižší inflací 
3,4 4,2 4,4 4,6 3,9 3,2 3,2 

Hodnota kritéria 5,4 6,2 6,4 6,6 5,9 5,2 5,2 

ČR 3,5 3,8 4,3 4,7 4,4 4,3 4,2 

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou (2011) 

 
 

Tabulka 4.10: Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (2008-2011, 
s odhadem do 2014) 
(průměr posledních 12 měsíců v %) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Průměr 3 zemí EU 

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

Hodnota kritéria 6,2 5,9 6,0 7,3 5,6 5,2 5,1 

ČR 4,6 4,8 4,2 3,8 3,7 3,9 4,2 

Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou (2011) 

 
Průměrná hodnota dlouhodobých úrokových sazeb činila v srpnu roku 2011 v ČR  

3,8 %. Snížení hodnoty ze 4,2 % v roce 2010 na 3,8 % v srpnu roku 2011 zapříčinila 

především aplikace vládních reforem, dále zvýšení ratingu ČR v srpnu 2011 a také zájem  

o české státní dluhopisy, které by měly přispět ke stabilizaci výnosů českých státních 

dluhopisů. Hodnota 3,7 % dlouhodobé úrokové sazby je očekávána pro rok 2012. Ovšem opět 

se zde vyskytuje určité riziko dalšího vývoje pro státní dluhopisy a tím je současná dluhová 

krize v eurozóně. Nicméně dle dosavadní důvěry investorů v české dluhopisy, lze očekávat, 

že by žádný negativní vývoj neměl nastat. Vzhledem k současné krizi v eurozóně jsou 

jakékoli prognózy nejisté, tím pádem určit vývoj pro období 2012 až 2014 s jistotou nelze. 

Avšak lze předpokládat, že díky stabilní míře inflace a snaze o fiskální konsolidaci by ČR 

neměla mít problémy s plněním toho kritéria. 
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Kritérium stability měnového kurzu 

Dle Smlouvy o fungování EU, článku 140, odst. 1 a třetí odrážky se vyžaduje: 

„dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů 

Evropského měnového systému po dobu alespoň dvou let, aniž by došlo k devalvaci vůči měně 

jiného členského státu“. 

Mezi Maastrichtská konvergenční kritéria, která ČR v současné době plní, patří 

kritérium dlouhodobých úrokových sazeb i kritérium podílu vládního dluhu na hrubém 

domácím produktu. Prognóza na jejich plnění je také optimistická. Z hlediska kritéria cenové 

stability lze počítat s jeho neplněním v roce 2012 zejména z důvodu zvýšení snížené sazby 

daně z přidané hodnoty. Kritérium deficitu veřejných rozpočtů ČR neplní a Kritérium stability 

měnového kurzu ČR plnit nemůže, neboť se nenachází v kurzovém mechanizmu ERM II. 

 

4.6 Shrnutí 

Tato kapitola se zaměřuje na otázku krize a jejího působení na hypotetické plnění 

kurzového kritéria. V úvodu kapitoly je analyzována hospodářská krize, její příčiny a dopady 

na Českou republiku. Dále je pak největší pozornost zaměřována na hlavní téma této práce, 

kterým je plnění kurzového kritéria. Je snahou podrobně analyzovat vývoj měnového kurzu 

koruny od vstupu ČR do EU. Důraz je kladen na vývoj měnového kurzu v jednotlivých letech 

a na následnou dedukci, zda bychom kurzové kritérium plnili nebo ne. Graficky jsou také 

znázorňována jednotlivá období hypotetického plnění nebo neplnění kurzového kritéria. Tato 

kapitola se také zabývá nastíněním možných scénářů budoucího zavedení eura v ČR a také  

se zaobírá jednotlivými maastrichtskými kritérii. Tato maastrichtská kritéria jsou podrobně 

popsána a z daných číselných údajů lze vyčíst, zda daná kritéria ČR plní nebo ne. 
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5 Závěr 

Existence světové finanční a hospodářské krize negativně ovlivnily vývoj v posledních 

letech nejen v české ekonomice. Česká ekonomika se tak musela potýkat se snižováním 

ekonomické úrovně ve srovnání s úrovní eurozóny. Pozitivním prvkem v této situaci byla 

zvýšená sladěnost ČR s eurozónou v průběhu hospodářského cyklu. Jako důsledek krize  

se projevila ekonomická recese a výrazné zhoršení stavu veřejných financí nejen v ČR,  

ale také v eurozóně. Po uplynutí nejhorší krize, docházelo k následnému hospodářskému 

oživení a konsolidaci veřejných rozpočtů. Výsledkem dluhové krize určitých zemí eurozóny 

byl vznik nových evropských institucí a mechanismů. Tento vznik však zvyšuje potenciální 

náklady spojené s přijetím eura a zároveň tak rozšiřuje obsah závazku přijmout v budoucnu 

euro.  Pokud by tedy Česká republika vstoupila do eurozóny, musela by se stát účastníkem 

Evropského stabilizačního mechanismu (ESM), z čeho tedy vyplývá, že by se musela zároveň 

stát i spolufinancujícím subjektem. S největší pravděpodobností úkolem Evropského 

stabilizačního mechanismu bude převzít přinejmenším nevyplacené a neprofinancované 

půjčky stávajícího záchranného mechanismu EFSF. Důsledkem světové krize je pomalejší 

růst zemí EU což rovněž znamená komplikaci pro řešení dluhové krize v eurozóně. Je tedy 

potřeba, aby i nadále byla pozorně monitorována a vyhodnocována schopnost evropských 

mechanismů a institucí řešit vyhrocené problémy v oblasti veřejných financí a správy 

ekonomických záležitostí v zemích eurozóny. 

V tomto období tedy nelze jasně říci, že bylo dosaženo takového pokroku, který by 

stačil při vytváření podmínek pro přijetí eura a zároveň, aby mohlo být stanoveno konečné 

datum vstupu do eurozóny. Jak uvádí ČNB a Ministerstvo financí, je doporučeno zatím 

neurčovat konečné datum, kdy by mohlo dojít k přijetí eura a zároveň tedy neusilovat o vstup 

do kurzového mechanismu ERM II. Tato doporučení vycházejí z dokumentu „Vyhodnocení 

plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR  

s eurozónou“, který byl přijat v prosinci 2011. 

V úvodu této diplomové práce byla vyslovena otázka, jak krize ovlivnila hypotetické 

plnění kurzového kritéria. V poslední kapitole je analyzován vývoj měnového kurzu koruny 

za jednotlivé roky od vstupu ČR do EU. Tato analýza zahrnuje i konkrétní výpočty měnového 

kurzu a stanovování centrální parity. Dle těchto údajů lze říci, že před vznikem krize,  

což je asi do roku 2008, jsme kurzové kritérium plnili. Po vypuknutí krize však měnový kurz 

začal značně kolísat a nebyl schopen fluktuovat v daném pásmu. Proto lze říci, že vliv krize 

na plnění kurzového kritéria ČR byl značný a v této době bychom toto kritérium nesplňovali.  
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Seznam zkratek 

 

BIS Bank for International Settlement (Banka pro mezinárodní platby)  

CP Centrální parita  

CZK  Kódové označení české koruny  

ČNB  Česká národní banka  

ČR Česká republika 

ČSR Československá republika 

DEM Kódové označení německé marky 

EC Evropská komise 

ECB  Evropská centrální banka  

ECOFIN  Rada ministrů hospodářství a financí  

ECU  Evropská měnová jednotka  

EFSF  European Finacial Stability Facility (Evropský nástroj finanční stability) 

EFSM  European Financial Stabilisation Mechanism (Evropský finanční stabilizační 

mechanismus) 

EHS  Evropské hospodářské společenství  

EMA Evropská měnová úmluva 

EMI  Evropský měnový institut  

EMS  Evropský měnový systém  

EMU  Evropská měnová unie  

EPU  Evropská platební unie  

ERM  Evropský mechanismus směnných kurzů  

ERM II  Evropský mechanismus směnných kurzů II  

ES  Evropská společenství  

ESCB  Evropský systém centrálních bank  

EU  Evropská unie  

EUA  Evropská zúčtovací unie  

EUR  Kódové označení evropské měny  

FED Americká centrální banka 

GATT  Všeobecná dohoda o clech a obchodu  

HDP  Hrubý domácí produkt  

HMU  Hospodářská a měnová unie  
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IBRD International Bank for Reconstruction and Development (Mezinárodní   

banka pro obnovu a rozvoj) 

IMF  International Monetary Fund (Mezinárodní měnový fond) 

MF ČR  Ministerstvo financí České republiky 

NDR Německá demokratická republika 

OEEC Organisation for European Economic Co-operation (organizace pro 

evropskou hospodářskou spolupráci) 

SDR  Zvláštní práva čerpání  

SEU  Smlouva o Evropské unii  

SFEU  Smlouva o fungování Evropské unie 

SKK  Kódové označení slovenské koruny  

SRN Spolková republika Německo 

USA  Spojené státy americké  

USD  Kódové označení amerického dolaru  

VB  Velká Británie 
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