
 

 

 

 

  



 

 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

KATEDRA EVROPSKÉ INTEGRACE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vstup Česka do Hospodářské a měnové unie v rámci Evropské unie 

Enter of the Czech Republic into Economic and Monetary Union 

 

 

 

 

 

 

Student:     Zdeněk Smital 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Boris Navrátil, CSc. 

 

 

 

 

 

 

 

Ostrava 2013 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tomto místě bych rád poděkoval panu Ing. Borisi Navrátilovi, CSc. za jeho cenné 

rady při psaní této bakalářské práce.



3 

 

Obsah 
1. Úvod .......................................................................................................................... 5 

2. Teoretický přístup k hospodářské a měnové unii, její vznik a vývoj ....................... 7 

2.1 Obecný rámec a typologie integrací ................................................................... 7 

2.2 Cesta k hospodářské a měnové unii v Evropě .................................................. 10 

2.2.1 Počátky poválečné evropské integrace ..................................................... 11 

2.2.2 Postup integrace na úroveň celní unie a vznik sdruţení ESVO ................ 12 

2.2.3 Evropský měnový systém a dokončení Jednotného vnitřního trhu .......... 13 

2.2.4 Podoba hospodářské unie v Evropě na počátku devadesátých let ............ 16 

2.3 Eurozóna a její členové .................................................................................... 17 

2.3.1 Euromince a eurobankovky ...................................................................... 18 

2.3.2 Rozšiřování Eurozóny a výjimky z členství ............................................. 18 

3. Příprava a postoj Česka při začleňováni do hospodářské a měnové unie ............... 21 

3.1 Proces přijetí závazků vyplývajících z asociační dohody ................................ 22 

3.1.1 Kodaňská kritéria a programy předvstupní pomoci .................................. 22 

3.1.2 Liberalizace kurzové politiky a devizového reţimu ................................. 24 

3.2 Vznik, definice a plnění konvergenčních kritérií ............................................. 27 

3.2.1 Kritérium cenové stability ........................................................................ 28 

3.2.2 Kritérium stability měnového kurzu ......................................................... 30 

3.2.3 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb ............................................... 32 

3.2.4 Kritérium veřejného deficitu ..................................................................... 33 

3.2.5 Kritérium veřejného dluhu ........................................................................ 35 

3.3 Postoj vlády a prezidenta na vstup do eurozóny .............................................. 37 

4. Identifikace rizik spojených se vstupem Česka do hospodářské a měnové unie .... 38 

4.1 Pozitiva a výhody vztahující se ke vstupu ČR do eurozóny ............................ 39 

4.1.1 Stabilita finančního sektoru a dlouhodobých úrokových sazeb ................ 40 



4 

 

4.1.2 Zjednodušení cestování v rámci eurozóny ................................................ 43 

4.1.3 Eliminace kurzového rizika a sníţení transakčních nákladů .................... 43 

4.2 Rizika spojená s přijetím eura jako národní měny ........................................... 44 

4.2.1 Ztráta suverenity v oblasti měnové politiky ............................................. 45 

4.2.2 Administrativní náklady spojené s přijetím eura ...................................... 46 

4.2.3 Moţné zvýšení inflace .............................................................................. 47 

5. Závěr ....................................................................................................................... 49 

Seznam pouţité literatury ............................................................................................... 51 

Seznam zkratek ............................................................................................................... 56 

Prohlášení o vyuţití výsledků bakalářské práce ............................................................. 57 

Seznam příloh ................................................................................................................. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Úvod 

 

     Tématem této bakalářské práce je vstup Česka do hospodářské a měnové unie 

v rámci Evropské unie. Práce se věnuje především zhodnocení plnění konvergenčních 

kritérií, která jsou nutná pro přechod do třetí fáze HMU a přijetí společné měny euro. 

Cílem této práce je posouzení připravenosti České republiky na přechod do této fáze a 

zhodnocení pozitivních dopadů a rizik spojených s tímto krokem. Práce si mimo jiné 

klade otázky: Jaká je aktuální situace v oblasti měnové politiky v ČR? Je tato situace 

dobrou výchozí pozicí pro vstup do eurozóny? Toto téma jsem zvolil především z toho 

důvodu, ţe se o měnovou politiku zajímám a chtěl jsem si, díky vypracování této práce, 

utvořit komplexní pohled na připravenost České republiky na přijetí společné měny a 

také na podmínky a fungování měnové unie z pohledu Evropské unie. V současné době 

můţeme u některých členů eurozóny pozorovat, jak důleţitou roli hrála příprava na 

přijetí společné měny a na která moţná rizika je potřeba se zaměřit. Téma je aktuální 

především z toho důvodu, ţe dobře připravení účastnící měnové unie mohou do 

budoucna poskytnout eurozóně stabilnější prostředí. 

   V oblasti vyhodnocování kritérií pro vstup do měnové unie jsem se zaměřil především 

na období po vstupu ČR do EU v roce 2004 aţ do současnosti a za toto období jsem 

také vyhodnocoval všechna makroekonomická data. Téma vstupu České republiky do 

hospodářské a měnové unie je dosavadně zpracováno v české i zahraniční literatuře 

velmi dobře, podařilo se mi na toto téma vyhledat dostatečné mnoţství kvalitních 

zdrojů.  

     Práce je rozdělena do tří samostatných kapitol. První z nich je pojmenována 

Teoretický přístup k hospodářské a měnové unii, její vznik a vývoj a obsahuje tři 

podkapitoly: Obecný rámec a typologie integrací, Cesta k hospodářské a měnové unii 

v Evropě a Eurozóna a její členové. Jednotlivé podkapitoly pak nastiňují typologii 

integrací ve světě a důvody jejich vzniku, proces utváření hospodářské unie v Evropě a 

aktuální podobu eurozóny, počet jejich členů a její postupné rozšiřování. Druhá kapitola 

je nazvána Příprava a postoj Česka při začleňování do hospodářské a měnové unie a 

obsahuje tři podkapitoly s názvy Proces přijetí závazků vyplývajících z Asociační 

dohody, Vznik, definice a plnění konvergenčních kritérií a Postoj vlády a prezidenta na 

vstup do eurozóny. Třetí a poslední kapitola, s názvem Identifikace rizik spojených se 

vstupem Česka do hospodářské a měnové unie, je rozdělena do dvou podkapitol. 
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Nazývají se Pozitiva a výhody vztahující se ke vstupu ČR do eurozóny a Rizika spojená 

s přijetím eura jako národní měny.  

     Pro potřeby této práce jsem vyuţíval oficiální makroekonomická data EU z databáze 

Eurostatu. V publikacích na téma měnové unie jsou vyuţity i data z jiných zdrojů, která 

se ovšem v některých případech výrazně lišila.  
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2. Teoretický přístup k hospodářské a měnové unii, její 

vznik a vývoj 

     

     Podoba evropské hospodářské a měnové unie, tak jak ji známe dnes, není v ţádném 

případě na světě jedinečná. Nejprve je potřeba si uvědomit, ţe její struktura vychází 

především také z původních předstupňů ekonomické integrace, jejichţ daný koncept a 

principy jsou pro integrační politiku celosvětové velice podobné. Kdybychom zkusili 

vyhledat obecný význam slova „integrace“ ve slovníku cizích slov, jednoduché 

vysvětlení tohoto pojmu nám také objasní i většinu podstaty sloţitých forem 

integračních procesů, které probíhají po celém světě. Konkrétně je moţné ve slovníku 

dohledat tuto definici:  

 

„Integrace je sjednocení, ucelení, splynutí, proces spojování ve vyšší celek, začlenění, 

zapojení
1
. 

 

     Hospodářská a měnová unie jsou však pouze jedním ze stupňů procesu integrace, a 

to především její ekonomické části. Nejprve spolu téměř nezávislé ekonomické celky 

spolupracují. V kaţdém dalším vyšším stádiu navzájem prorůstají a sjednocují se. Při 

zmínce o celcích však nemusí být nutně myšleno pouze na samostatné státy, za celky 

můţeme povaţovat také například spolupracující regiony. Celá struktura ekonomické 

integrace obsahuje několik stupňů, které mají pevnou stanovenou hierarchii, od nichţ se 

konkrétní případy integrací příliš neliší. Celky, které se účastní integračních procesů, 

obvykle prochází od nejniţších stupňů výše. Celý tento především ekonomický proces 

můţeme zasadit do obecného rámce, kterému se bude věnovat následující podkapitola. 

 

2.1 Obecný rámec a typologie integrací 

 

     Jak jiţ bylo zmíněno výše, integrace probíhá po většinu případů postupným 

prorůstáním jednotlivých, jinak samostatných oblastí. Nemusí se přitom jednat pouze o 

oblast ekonomickou. Integrace na vyšších stupních můţe pracovat i s politickými a 

                                                 

1
 Integrace. Slovník cizích slov [online]. [cit. 2012-12-14]. Dostupné z: http://www.slovnik-cizich-

slov.cz/?q=integrace&typ=0 

2
 BALASSA, Béla. Teorie ekonomické integrace. Praha: Svoboda, 1966, 328 s. 

http://slovnik-cizich-slov.info/proces
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případně také sociálními aspekty. Tato teorie nemusí být pouţitelná pro všechny 

případy integrací v různých částech světa, nicméně ze zkušenosti víme, ţe tento rámec 

je tím nejčastěji vyuţívaným. Postupnost jednotlivých procesů a jejich jednotlivé stupně 

je moţné rozdělit do následujících na sebe navazujících kategorií: 

 

 pásmo volného obchodu 

 celní unie 

 společný trh 

 hospodářská unie 

 politická unie (federace/konfederace)
2
, 

 

které jsou zde uvedeny v hierarchickém pořadí od nejniţšího po nejvyšší stupeň 

integrace. 

     Pásmo volného obchodu, někdy označované jako zóna volného obchodu, je 

nejniţším stupněm integrace. Jedná se především o sjednocení či odstranění cel a 

právních překáţek v rámci přeshraničního obchodu mezi státy této zóny
3
. Státy sice 

sjednotily přístup k celní politice vůči sobě, neexistuje však jednotný přístup ke clům 

vůči třetím zemím. Tato problematika je tedy stále na individuálním rozhodnutí daného 

státu. Pásma volného obchodu se dnes nacházejí na kaţdém kontinentě, jedno 

z nejvýznamnějších mimo Evropu je například North American Free Trade Agreement 

(vystupující pod zkratkou NAFTA). Jak jiţ název napovídá, jedná se o pásmo v oblasti 

Severní Ameriky sdruţující státy USA, Kanadu a Mexico, které vzniklo v lednu roku 

1994
4
. V současné započíná také spolupráce, která by měla nastartovat ekonomický růst 

také napříč kontinenty. Jedná se o projekt navazování spolupráce mezi Evropskou unií a 

Spojenými státy americkými nazvaný Transatlancic Trade and Investment Partnership, 

který se má zaměřit na obchodní vztahy mezi těmito dvěma hospodářskými giganty
5
.  

                                                 

2
 BALASSA, Béla. Teorie ekonomické integrace. Praha: Svoboda, 1966, 328 s. 

3
 Zóna volného obchodu - právo Evropské unie. Sagit [online]. 2004 [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&levelid=EU_362.HTM 

4
 North American Free Trade Agreement. NaftaNow.ogr [online]. 2012 [cit. 2013-01-10]. Dostupné z: 

http://www.naftanow.org/about/default_en.asp 

5
 United States. European Commission [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/ 
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     Celní unie, jako vyšší stupeň integrace, logicky navazuje na pásmo volného 

obchodu. Země stále společně postupují v rámci vzájemného proclení, avšak zvolily i 

společnou strategii pro celní politiku uplatňovanou vůči třetím zemím – sjednocují celní 

tarify. Příkladem celní unie by mohla být spolupráce Česka a Slovenska, která byla 

v minulosti vytvořena v rámci dezintegračního procesu po rozdělení zemí
6
. Tato unie 

poté zanikla naším společným vstupem do Evropské unie v roce 2004. Společný přístup 

se však v obchodní politice velice rychle vyčerpá, proto po zavedení a efektivním 

fungování celní unie je zapotřebí vyřešit i otázku pohybu volného kapitálu, který by byl 

schopen na trh přinést rovnováhu. Tuto situaci řeší vyšší stupeň integrace – společný 

trh. Ten je definován především volným pohybem zboţí, sluţeb, kapitálu a osob v rámci 

přidruţených zemí. Volným pohybem osob se zde nemyslí pouze jejich volný 

přeshraniční pohyb v rámci turismu a cestovního ruchu, ale také moţnost být v zemi 

legálně zaměstnán
7
. Společný trh se dá na světě pozorovat ve více společenstvích, nově 

i také v případě Ruska, Běloruska a Kazachstánu
8
. Moţnost vyššího integračního 

stupně, tedy hospodářské unie, pak v některých případech plynule navazuje na jiţ 

fungující společný trh. Zde země koordinují nejen politiku obchodní a celní, ale také 

například zemědělskou a v některých případech také politiku měnovou, tedy přijetí 

společné měny jako jednotky platebního styku
9
. Hospodářská unie se dá povaţovat za 

jiţ velice propracovaný stupeň ekonomické integrace. Sloţitost jejího efektivního 

fungování tkví především v odlišných postojích a trendech v otázkách hospodářství 

v jednotlivých přidruţených zemích.  

     Nad všemi integračními stupni pak stojí dosud nejvyvinutější forma integrace, která 

jiţ přesahuje ekonomický rozměr spolupráce mezi státy. Tento stupeň nazýváme 

politickou unií. Jako taková se dnes ve světě objevuje ve více variantách a nedá se říct, 

                                                 

6
 Celní Unie. Euroskop - věcně o Evropě [online]. [cit. 2013-01-11]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/283/sekce/c-d/ 

7
 Volný pohyb osob však nebyl vţdy plošně orientován na všechny občany, původně se tento aspekt 

společného trhu týkal pouze ekonomicky aktivního obyvatelstva - tedy ţivnostníků a zaměstnanců. 

V rámci revize této svobody bylo ustanoveno, ţe toto omezení je diskriminační a plošně bylo zavedeno 

pro všechny občany, nově tedy také například studenty a důchodce. 

8
 Bělorusko: Zahraničně-politická orientace. In: Businessinfo.cz [online]. 2012 [cit. 2013-01-10]. 

Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/belorusko-zahranicne-politicka-orientace-19291.html 

9
 Představení hospodářské a měnové unie se budu věnovat konkrétněji v následující podkapitole na 

konkrétním příkladu Evropské unie.  
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ţe by zde existoval nějaký ucelený model politické unie, který by byl obecně platný a 

pouţitelný na všechny státy. To je dáno především odlišnou historií a kulturou. Hlavní a 

nejčastěji pouţívané dělení politických unií je na federativní a konfederativní 

uspořádání
10

. Oba směry se zabývají především sblíţení jednak bezpečnostních politik, 

ale také politik vnitřních. Jako příklad federace můţeme pouţít Spojené státy americké, 

které jsou zřejmě největším celkem na světě (z hlediska počtu obyvatel). Konfederativní 

zřízení je volnější formou federace a ve světě se objevovala spíše v minulosti. 

Příkladem nám můţe být konfederace Srbska a Černé hory do roku 2006, kdy byla 

vyhlášena nezávislost
11

. 

     Typologie integračních stupňů nám poskytuje pouze širší rámec jednotlivých druhů 

integrací ve světě. Ţádný její výše popsaný stupeň nemusí být úplně platný v případech 

koordinací jednotlivých politik. To, ţe se státy navzájem ovlivňují i v případě, kdy 

nejsou nijak integračně provázány je však také fakt, který je potřeba zmínit. Celkově to 

můţeme přisoudit především zvyšujícímu se globalizačním trendu v období posledních 

desetiletí aţ století, kdy na první pohled nezávislé státy jsou účastníkem mezinárodních 

vztahů a jejich prosperita je ovlivněna prosperitou světové ekonomiky. Na poli 

mezinárodních integrací existují také i jiné úhly pohledu pro typologii mezinárodních 

integrací, ke kterým ve světě dochází. Jednou z nich  můţe být například interpretace, 

kdy je mezinárodní ekonomická integrace povaţována za výsledek neustálého 

propojování niţších forem ekonomických celků, kdy následně vznikají celky vyšší
12

.  

V příloze č. 1 je prezentován současný stav ekonomických integrací ve světě. 

 

2.2  Cesta k hospodářské a měnové unii v Evropě 

      

     Hlavní myšlenkou původní evropské spolupráce nebylo od začátku hospodářsky a 

ekonomicky více propojit jednotlivé státy Evropy, nýbrţ sjednotit a zabezpečit v Evropě 

                                                 

10
 PAVLÍK, Petr. Integrační procesy ve světě. In: JEHLIČKA, Petr. Stát, prostor, politika: vybrané otázky 

politické geografie. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta přírodovědecká, 2000. Edice katedry sociální 

geografie a regionálního rozvoje, 4. ISBN 80-238-5566-2. 

11
 ŠÍSTEK, František. Černá Hora. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 126 s. Stručná historie států, sv. č. 47. 

ISBN 978-807-2773-558. 

12
 ZLÝ, Bohumír. Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun 

EU, 2009, 284 s. ISBN 978-807-3997-199. 
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bezpečnost a mír
13

. Po zkušenostech s nedostatečnou silou státu jako jednotlivých 

subjektů, bylo zapotřebí vytvořit vzájemnou závislost a větší moţnost koordinace států 

pro zajištění takového prostoru, kde by nebylo moţné opakovat situaci nadvlády 

jednoho státu nad většinou kontinentu. Sledován byl však nejen tento společný zájem, 

také jednotlivé země vyuţily integrační myšlenky pro zprostředkování vlastních zájmů. 

Francie poţadovala především vyšší kontrolu nad hospodářskou a politickou situací 

v Německu, a to se naopak zase potřebovalo jako poraţené zpět začlenit do 

mezinárodních vztahů jako rovnocenný partner evropské spolupráce a napravit si tak 

své renomé, poškozené jednáním v průběhu druhé světové války
14

.  

 

2.2.1 Počátky poválečné evropské integrace 

     Za otce evropské integrace, který pracoval na myšlenkách sjednocení rozdělené 

Evropy, byl označován francouzský politik Jean Monnet. Stavebním kamenem 

obnovení vztahů měla být větší transparentnost a společný postup v přístupu ke 

strategickým surovinám, jako bylo uhlí a ocel
15

. Tyto suroviny jsou vyuţívány v těţkém 

průmyslu a jejich prostřednictvím bylo moţné nekontrolovaně vytvářet zbrojní arzenál, 

který by bylo moţné vyuţít při útocích na sousední státy, tak jak to udělalo během 

druhé světové války Německo. Monnet své myšlenky jiţ na počátku padesátých let 

konzultoval a konkretizovat s Robertem Schumanem. Ten poté, jako francouzský 

ministr zahraničních věcí, předloţil návrh veřejně dne 9. května 1950 pod názvem 

Schumanův plán. Později je tento den označován jako Den Evropy
16

. Plán rozpoutal 

v Evropě diskuzi, především v Německu byl přijímán velice kladně. Německý kancléř 

Konrad Adenauer jej povaţoval za novou moţnost ekonomického vzestupu země a 

znovu zapojení se do mezinárodních vztahů
17

. Naopak ve Velké Británii tato koncepce 

                                                 

13
 RÝZNAR, Ladislav. Evropská unie: historie, symboly, instituce, politiky, profily členských zemí 

Evropské unie. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2007, 96 s. ISBN 978-80-7314-116-5. 

14
 CIHELKOVÁ, Eva. Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, governance. 1. vyd. Praha: 

Oeconomica, 2011, 335 s. ISBN 978-802-4518-350. 

15
 FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2009, 803 s. ISBN 978-807-3252-236. 

16
 Evropa v míru - počátky spolupráce. EUROPA Historie Evropské unie [online]. [cit. 2013-01-11]. 

Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-1959/index_cs.htm 

17
 FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2009, 803 s. ISBN 978-807-3252-236. 
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nevyvolala přílišný zájem. Bylo to především z toho důvodu, ţe ekonomická i politická 

situace zde byla v podstatě stabilní. Britové se také obávali o ztrátu vlastní suverenity 

v oblasti rozhodování o průmyslové orientaci země a nakládání se surovinami. 

Odmítavý postoj také vyslovily severské země Evropy
18

. I přesto však byla Francie a 

Německo tímto směrem odhodláni postupovat. Na základě Schumanova plánu vzniká 

roku 1952 smlouva o Evropském společenství uhlí a oceli, kterou signují v Paříţi dne 

18. dubna mimo výše zmíněné státy také Belgie, Itálie, Lucembursko a Nizozemsko. 

     V dalších letech se na poli evropské obranné politiky objevuje také plán na zaloţení 

obranného společenství, nicméně plány jsou posléze ze strany Francie vetovány. 

V oblasti společného postupu při regulaci obchodu s ocelí a uhlím jiţ trh funguje dobře, 

další moţnosti integrace se však nabízejí také. Důraz je kladen především na kontrolu 

atomové energie. Po svrţení atomových bomb v roce 1945 na Hirošimu a Nagasaki je 

společné řešení této problematiky značně naléhavé. V reakci na světový vývoj se začíná 

i v Evropě mluvit o potřebě sdruţení zabývající se regulací atomové energie. Současně 

se však rodí také myšlenky na společný evropský trh, kde by byly odstraněny bariéry 

bránící efektivnější ekonomickou spolupráci zemí. V roce 1957 signatářské země 

smlouvy o ESUO podepisují také takzvané Římské smlouvy
19

, které oficiálně 

ustanovují vznik dvou nových organizací – Euratom a Evropské hospodářské 

společenství.   

 

2.2.2 Postup integrace na úroveň celní unie a vznik sdružení ESVO 

     Úkolem EHS bylo především připravit státy na moţnost celní unie, v horizontu 

dvanácti aţ patnácti let také organizace počítala s vytvořením společného trhu 

s realizací čtyř základních svobod
20

. Prvotním cílem, který byl zahrnut 

v harmonogramu, bylo přijetí vzájemného přístupu k celní politice. Především se 

jednalo o jednotný celní sazebník a společný postup proclení zboţí na hranicích. 

                                                 

18
 Severské země obecně mají tendenci si uchovávat svou suverenitu a nepředávat přílišné kompetence do 

vyššího společného evropského prostoru. Tato nedůvěra v nadnárodní politická seskupení můţe být 

prezentována na příkladu na Norska, kde si po zváţení pozitivních a negativních aspektů přidruţení 

občané sami v celonárodním referendu zvolili moţnost se nepřipojit.  

19
 Římské smlouvy. Sagit [online]. 2004 [cit. 2013-01-11]. Dostupné z: 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&levelid=eu_239.htm 

20
 FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2009, 803 s. ISBN 978-807-3252-236. 
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Podstatnou část agendy tvořilo také sjednocení celních tarifů uplatňovaným vůči třetím 

zemím. Proces tvorby tohoto nového prostředí trval aţ do roku 1968, kdy je celní unie 

mezi státy oficiálně s předstihem dokončena. 

     Narůstající sílu společenství si však uvědomují také ostatní státy Evropy, které jsou 

efektivním fungováním EHS poněkud zaskočeny. Na zpomalení vlastního 

ekonomického rozvoje a potřebě více ekonomicky spolupracovat navzájem se zde 

objevují myšlenky na zaloţení paralelní organizace, která by dopomohla oţivení 

obchodu mezi nečleny EHS a zároveň by také neomezovala jejich státní suverenitu. 

Iniciátorem vzniku Evropského sdruţení volného obchodu byla Velká Británie. Cílem 

bylo vyrovnat výhodu EHS v případě zavedené společné celní politiky a po jejich vzoru 

také odstranit vnitřní cla a omezení dovozu a vývozu zboţí
21

. V roce 1960 oficiálně 

signují státy Dánsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Švédsko a Švýcarsko. Od 

počátku byla organizace brána především jako nástroj k vytvoření lepších podmínek pro 

společný obchod a Velká Británie odmítala jakékoliv budoucí propojení na vyšší 

integrační stupně, které by zahrnovaly uţ nejen ekonomickou, ale také politickou 

integraci.  

     V pořadí druhá zóna volného obchodu v Evropě však přestala být po čase efektivní. 

Svou silou a přínosem pro signatáře nemohla zdaleka konkurovat celní unii, která tehdy 

vzniká mezi členy EHS. Z tohoto důvodu se státy pomalu začínají zajímat o členství 

v EHS a postupem času jich většina z ESVO vystupuje a připojuje se právě k EHS
22

. 

Současní členové jsou Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko
23

. 

 

2.2.3 Evropský měnový systém a dokončení Jednotného vnitřního trhu 

     V rámci stabilizace kurzových rozdílů mezi zeměmi tehdejších Evropských 

společenství bylo zapotřebí vytvořit systém a pásma, ve kterých by se měny vzájemně 

pohybovaly. V roce 1979 vzniká, na základě tzv. mechanismu směnných kurzů 

                                                 

21
 Evropské sdruţení volného obchodu (ESVO). Epravo.cz [online]. 2001. vyd. [cit. 2013-01-20]. 

Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/evropske-sdruzeni-volneho-obchodu-esvo-3302.html 

22
 Postupně se od vzniku organizace připojuje Finsko a Island, Od roku 1973 se však trend rozrůstání 

EFTA zastavit, 1973 se Dánsko a Velká Británie stávají členy budoucí EU, roku 1986 následuje tyto státy 

Portugalsko a v roce 1995 také Rakousko, Švédsko a Finsko. 

23
 About EFTA. The European Free Trade Association [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: 

http://www.efta.int/about-efta.aspx 
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(Exchange Rate Mechanism), Evropský měnový systém. Podstatou je vyhlášení 

centrálního kurzu měny vůči stanovené měně Evropských společenství s názvem ECU, 

od kterého se domácí měny mohly pohybovat pouze v daném fluktuačním pásmu
24

. 

Centrální banky jednotlivých států měly na starost udrţení domácí měny ve stanoveném 

fluktuačním pásmu a to za pouţití různých nástrojů měnové politiky dané země. Toto 

zafixování mělo do budoucna připravit prostředí pro přijetí společné měny všech 

členských států. Následující tabulka přibliţuje stanovené hodnoty pro fluktuační pásmo 

v roce jeho zahájení: 

 

Tabulka 2.1:  

Fluktuační pásma vybraných zemí 

Země Hodnota fluktuačního pásma 

Itálie 6 % 

Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, 

Lucembursko, Nizozemí 
2,25 % 

Zdroj: PLCHOVÁ, Boţena, Josef ABRHÁM a Mojmír HELÍSEK. Česká republika a EU: ekonomika - 

měna - hospodářská politika. 1. vyd. Praha: Krigl, 2010, 206 s. ISBN 978-80-86912-39-4., vlastní 

zpracování 

  

      Zmínku o moţnosti společného trhu je moţno sledovat uţ v Římských smlouvách.    

V rámci dokončení celní unie se podařilo přijmout společný postup a tarify při proclení 

zboţí ze třetích zemí a také odstranění vnitřních cel v rámci EHS, bariérami jednotného 

trhu se však v tu dobu stávají především odlišné technické, fyzické a daňové aspekty 

přeshraničního obchodu
25

. V případě technických bariér se jednalo především o rozdílné 

předpisy a kategorizace zboţí či sluţeb, fyzické bariéry byly především na hranicích, 

kde stále celníci vyţadovali kontrolu osob. Daňovou bariérou bylo nulové sjednocení 

nepřímých daňových sazeb. Tyto bariéry je zapotřebí odstranit, jelikoţ brání větší 

efektivitě trhu. V roce 1985 je představena Bíla kniha o dokončení vnitřního trhu, která 

měla za úkol popsat dosavadní pokrok v rámci integrace zemí směrem k jednotnému 

                                                 

24
 Fluktuačním pásmem je myšlen prostor, ve kterém se mohou pohybovat vzájemné kurzy měn. Obvykle 

bývá vyjádřen v procentech od centrálně stanovené hodnoty. 

25
 Stručná historie vnitřního trhu. Euroskop - věcně o Evropě [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/8732/sekce/strucna-historie-vnitrniho-trhu/ 
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vnitřnímu trhu a definovat problematické oblasti, které zpomalují cestu ke společnému 

trhu
26

. Na Bílou knihu navazuje a svým způsobem také reaguje Jednotný evropský akt, 

vydaný v roce 1986. Tento dokument si oficiálně stanovuje cíl – odstranit většinu výše 

zmíněných bariér a zároveň tak dokončit Jednotný vnitřní trh do roku 1992. Pro tyto 

účely také nastoluje nový způsob hlasování, a to kvalifikovanou většinou
27

. Dále na 

Bílou knihu navazuje také takzvaná Cecchiniho zpráva, publikovaná v roce 1988, která 

vyčísluje, o jaké prostředky země, díky nedostatečnému postupu v rámci odstraňování 

těchto bariér, přicházejí. Konkrétně bylo vypočteno, ţe se jedná o 200 mld. EUR
28

. Tato 

zpráva vyvolala v evropských zemích potřebu tuto situaci řešit, bylo zapotřebí 

identifikovat také rezervy ve volném pohybu osob, sluţeb a kapitálu, které do té doby 

nebyly uplatňovány plošně, ale pouze z části. Například stěhování za prací bylo moţné 

pouze v případě některých profesí.  

     Opatření, která jsou zavedena Jednotným evropským aktem, byla stanovena 

především pro oblast zajištění čtyř základních svobod – volného pohybu zboţí, sluţeb, 

osob a kapitálu. Jednotlivá konkrétní opatření, která byla stanovena Bílou knihou, se 

téměř všechna podařila aplikovat a rok 1992 je z dnešního pohledu vnímán jako rok 

dokončení Jednotného vnitřního trhu Evropských společenství. Byly odstraněny 

odlišnosti v přístupu a kontrole zboţí na hranicích, podnikatelé a společnosti mohli i 

přeshraničně poskytovat za stejných podmínek své sluţby, při pohybu pracovníků byly 

uznávané diplomy a kvalifikace
29

. Úspěšné dokončení však sebou neslo také závazek 

Společenství do budoucna. Bylo zapotřebí si stanovit nové cíle a prostředky, kterými 

bude moţné tyto cíle naplnit.  

      

                                                 

26
 White paper for the Commision of the European Council. In: Milan, 1985. Dostupné z: 

http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com1985_0310_f_en.pdf 

27
 Do té doby se uplatňoval model jednotného hlasování, kdy bylo potřeba, aby všechny členské státy 

hlasovaly pro návrh kladně, aby mohl být přijat. Jelikoţ se společenství rozrostla do té doby jiţ na 

dvanáct států, nebylo moţné nadále uplatňovat tento model. Rozhodnutí by byla omezením získat 100% 

hlasů značně nesnadná.  

28
 SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 367 s. ISBN 978-

80-247-2708-0. 

29
 Stručná historie vnitřního trhu. Euroskop - věcně o Evropě [online]. [cit. 2013-01-20]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/8732/sekce/strucna-historie-vnitrniho-trhu/ 
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2.2.4 Podoba hospodářské unie v Evropě na počátku devadesátých let 

     Ve stejném roce, kdy je dokončen Jednotný vnitřní trh, vstoupila v platnost také 

Maastrichtská smlouva, známá také jako Smlouva o Evropské Unii. Mimo to, ţe 

vyslovuje jako první společnou koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky a věnuje 

se oblasti vnitřních věcí, obsahuje také vize na postupný přechod EU na vyšší stupeň 

integrace, tedy hospodářskou a měnovou unii. Znamenalo to zvolit jednotný postup 

v tvorbě hospodářské politiky jednotlivých členských států a také sblíţení fiskálních 

politik. Mimo jiné bylo zapotřebí vytvořit orgán, který by koordinovat jednotlivé 

centrální národní banky. Celý postup vytvoření HMU (zkratka pro hospodářskou a 

měnovou unii) byl rozdělen do tří na sebe navazujících fází, které navrhla tzv. 

Delorsova zpráva.  

     V první fázi se mělo jednat o sblíţení politiky centrálních bank v rámci Společenství, 

kompletní liberalizaci kapitálových transakcí a efektivnější hospodářskou 

konvergenci
30

. V této fázi byla vytvořena na základě Maastrichtské smlouvy také tzv. 

Maastrichtská kritéria, neboli kritéria konvergenční, která byla určující pro země, které 

měly zájem se připojit do nově vznikající Evropské měnové unie. Byla rozdělena do 

pěti hlavních bodů: 

 inflační kritérium – země musela svou inflaci drţet v mezích, kdy mohla 

maximálně o 1,5 procentního bodu překročit průměr tří zemí s nejniţší inflací 

v EU, 

 úrokové kritérium – dlouhodobé úrokové míry země nepřesahují více neţ o 

dva procentní body průměrné úrokové míry třech zemí s nejniţší inflací, 

 kritérium deficitu rozpočtu – deficit veřejných rozpočtů země nepřevyšuje 3% 

jejího hrubého domácího produktu, 

  kritérium veřejného dluhu – země nemá veřejný dluh vyšší neţ je 60% jejího 

hrubého domácího produktu, 

 kritérium kurzové stability – země musí minimálně dva roky před vstupem být 

členem kurzového mechanismu ERM a nedevalvovat tak devizový kurz své 

měny
31

,  

                                                 

30
 Hospodářská a měnová unie (HMU). Evropská centrální banka [online]. [cit. 2013-01-22]. Dostupné z: 

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

31
 ZAHRADNÍK, Petr. Vstup do Evropské unie: přínosy a náklady konvergence. Vyd. 1. Praha: C. H. 

Beck, 2003, 364 s. ISBN 80-717-9472-4. 
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které bylo potřeba dodrţet pro vstup. Dalším znakem této etapy bylo volné uţívání 

měny ECU, která byla vyuţívána jako zúčtovací jednotka. 

     Druhá fáze, která byla spuštěna roku 1994, zaváděla na pole evropské integrace zcela 

novou instituci – Evropský měnový institut, který měl za úkol posílit měnovou 

spolupráci mezi zeměmi a vytvořit rámec nového mechanismu směnných kurzů ERM 

II, který navazoval kurzy zemí na společnou měnu. Zásadním se také pro budování 

měnové unie stává rok 1997, kdy je vydán Pakt stability a růstu. Tento dokument se 

zabývá udrţením stabilního prostředí ekonomik v členských státech EU a reguluje jejich 

hospodaření v oblasti rozpočtové politiky. Konkrétně se jedná o oblast zadluţení, kde 

(stejně jako kritérium vstupu do Evropské měnové unie) určuje státům, aby poměr jejich 

zadluţení vůči HDP nebyl vyšší neţ 60 % a aby deficit jejich veřejných rozpočtů 

nepřevyšoval 3 % jejich výše. Dodrţení těchto kritérií má vést ke stabilní a nízké míře 

inflace a stabilitě budoucí moţné společné měny. Za nedodrţování těchto stanovených 

hodnot měla moţnost Komise udělit členským zemím sankce. 

     Mechanismus ERM II je oficiálně pro členské země Evropské unie spuštěn v roce 

1999 a zároveň také dává společné měně nový název euro
32

. Euro je zaměněno 

s původní měnou ECU v poměru 1:1. Pro podporu koordinace centrálních bank je o rok 

dříve vytvořena instituce Evropské centrální banky, která má nově dle mechanismu 

ERM II moţnosti upravovat centrální parity měn. V roce 1998 je pak navrţeno celkem 

jedenáct zemí, které by byly schopné se posunout do třetí fáze měnové unie, ve které se 

jiţ neodvolatelně fixovaly jejich měnové kurzy a země poté přijaly společnou měnu 

euro v bezhotovostním platebním styku. V příloze č. 2 je znázorněna aktuální podoba 

hospodářské unie dnes. 

 

2.3  Eurozóna a její členové 

 

     Do mechanismu ERM II, který je povaţován za třetí fázi měnové unie v Evropě, se 

od počátku připojilo celkem jedenáct zemí, které začaly pouţívat vzájemného označení 

eurozóna. Konkrétně to byly Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, 

Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko. Všechny z těchto zemí 

                                                 

32
 PLCHOVÁ, Boţena, Josef ABRHÁM a Mojmír HELÍSEK. Česká republika a EU: ekonomika - měna 

- hospodářská politika. 1. vyd. Praha: Krigl, 2010, 206 s. ISBN 978-80-86912-39-4. 
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měly doposud vlastní měnu, která byla drţena ve stanoveném fluktuačním pásmu a 

která byla vyuţívána jak v bezhotovostní tak také v hotovostní podobě. Tato situace se 

změnila počátkem roku 1999, kdy do bezhotovostního styku je u těchto zemí 

implementována společná měna EU euro. Ve stejné chvíli také Evropská centrální 

banka začíná koordinovat měnovou politiku na jejich území. Dva roky po spuštění 

mechanismu se připojuje do třetí fáze EMU také Řecko, které doposud působilo mimo.  

 

2.3.1 Euromince a eurobankovky 

     Za významný rok v oblasti budování měnové unie můţeme označit rok 2002, kdy 

dochází k tisku nových eurobankovek a euromincí, které jsou toho roku také vpuštěny 

do oběhu. Eurobankovky jsou vydávány v jednotné podobě ve všech zemích, 

účastnících se třetí fáze, a jejich grafická podoba má odkazovat na hlavní evropské 

architektonické slohy
33

 . Eurobankovek je vydáno celkem sedm druhů, které jsou od 

sebe odlišeny nominální hodnotou, barevným provedením a velikostí. Jedná se o 

bankovky v hodnotě pět, deset, dvacet, padesát, sto, dvě sta a pět set euro. Tyto 

bankovky nesou všechny vlajku EU a také zkratku Evropské centrální banky v několika 

jazycích. Euromince se vzájemně od sebe liší a design kaţdé z nich je ve správě 

konkrétního státu. Jsou vydávány v osmi různých nominálních hodnotách a to jeden, 

dva, pět, deset, dvacet a padesát eurocentů a jedno a dvě eura. Ne všechny země však 

dnes pouţívají všechny druhy mincí, především z důvodu jejich velice nízké nominální 

hodnoty
34

. Líc euromince je vţdy ve všech státech stejný, rub je věnován specifickým 

znakům jednotlivých zemí. Jedná se především o jejich historické a kulturní památky.  

 

2.3.2 Rozšiřování Eurozóny a výjimky z členství 

     Po vstupu Řecka do měnové unie a vydání eura do hotovostního platebního styku 

nastává delší období, kdy se eurozóna nijak dále nerozšiřuje. Státy se v tu dobu dělí na 

dvě hlavní skupiny: 

 

                                                 

33
 Zajímavostí v této oblasti je fakt, ţe ţádná bankovka z hlediska bezpečnosti neodkazuje na konkrétní 

historickou památku. 

34
 Situaci můţeme přirovnat také k ČR, kdy z oběhu za posledních několik let zmizely deseti a dvaceti 

haléřové mince. Jako poslední byly u nás z oběhu staţeny mince padesáti haléřové. 
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 ty, které mají zájem stát se členy kurzového mechanismu ERM II a následně tak 

přijmout společnou měnu euro 

 a ty, jeţ nevidí v přijetí společné měny zásadní pozitiva a mají zájem si nadále 

ponechat národní měnu. 

 

Obě skupiny mají své argumenty pro a proti přijetí a snaţí se dosáhnout svého cíle. 

Hlavním argumentem druhé skupiny států je síla jejich dosavadní měny a obavy ze 

ztráty suverenity v měnové oblasti a s tím související rizika stability. Tyto země měly 

moţnost vyjednat si výjimku pro účast v měnové unii také do budoucna a v současné 

době tedy působí v oblasti měnové politiky EU pouze v rámci okrajové spolupráce. 

Jedná se o Velkou Británii a Dánsko, kteří pracují v tzv. opt-out reţimu, který jim 

dovoluje vyuţít výjimku z práva Evropské unie. V podobné situaci je také Švédsko, 

které však opt-out reţim nemá oficiálně vyjednán. První skupina států a jejich konkrétní 

data přístupů do ERM II, které je podmínkou pro přijetí eura, jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

 

Tabulka 2.2:  

Zapojení států do ERM II 

Stát Datum vstupu do ERM II 

Estonsko 28. 6. 2004 

Litva 28. 6. 2004 

Slovinsko 28. 6. 2004 

Lotyšsko 2. 5. 2005 

Malta 2. 5. 2005 

Kypr 2. 5. 2005 

Slovensko 28. 11. 2005 

Zdroj: PLCHOVÁ, Boţena, Josef ABRHÁM a Mojmír HELÍSEK. Česká republika a EU: ekonomika - 

měna - hospodářská politika. 1. vyd. Praha: Krigl, 2010, 206 s. ISBN 978-80-86912-39-4. , vlastní 

zpracování 

 

Ne vţdy však členství v mechanismu ERM II musí nutně znamenat budoucí přistoupení 

do EMU, vţdy je stále zapotřebí, aby státy splňovaly i Maastrichtská kritéria. Příkladem 

tohoto nastavení můţe být odmítnutí vstupu Litvy, která tato kritéria neplnila. 

V následující tabulce můţeme pozorovat přistupování jednotlivých, kde je patrné, ţe po 
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šestileté pauze od vstupu Řecka je eurozóna pro členy Evropské unie opět více 

atraktivní. 

 

Tabulka 2.3:  

Rozšiřování eurozóny 

Země Rok přistoupení do eurozóny 

Slovinsko 2007 

Kypr a Malta 2008 

Slovensko 2009 

Estonsko 2011 

 

     Stále jsou však státy, které se drţí pouze u členství v mechanismu ERM II a realizaci 

vstupu a zavedení eura odkládají. Příčinou jsou obvykle dva hlavní důvody – státy 

nemají zájem v nestabilním prostředí po finanční krizi podnikat takovéto zásadní 

změny, nebo případně jednoduše nevykazují takové výsledky, které by dodrţovaly 

stanovená Maastrichtská kritéria. Jedná se o země Dánsko, Litva a Lotyšsko. V EU však 

také působí státy, které nemají vyjednánu výjimku opt-out a zároveň ani nejsou členy 

ERM II. Patří mezi ně například Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko či 

Švédsko. Budoucnost těchto zemí v oblasti měnové politiky není doposud jistá, 

z členství v EU sice vyplývá povinnost stát se členem eurozóny, avšak jak jsme se 

přesvědčili v případě Dánska a Velké Británie, existuje zde i prostor pro jednání.  

    Dnešní podoba eurozóny, čítající aktuálně 17 členů, je dána postupným procesem 

přizpůsobování jednotlivých měnových politik je společného celku. Můţeme říci, ţe 

v oblasti mezinárodních vztahů působí eurozóna jako silný účastník světové ekonomiky. 

Otázkou však stále zůstává její budoucnost a tedy také to, zdali její vývoj bude časem 

směřovat také k unii politické. 
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3. Příprava a postoj Česka při začleňováni do hospodářské 

a měnové unie 

 

     Česká republika se stala členem Evropské unie v roce 2004. Cesta k členství v tomto 

společenství však nebyla snadná a vyţadovala několik let pečlivých příprav a 

přizpůsobování národní ekonomiky tak, aby splňovala kritéria stanovené Unií. Po 

svrţení komunismu a ustanovení demokratického způsobu vlády
35

 mělo 

Československo moţnost ucházet se o titul kandidátské země. Důvodů, proč se stát 

členem tohoto společenství, bylo hned několik. Po rozpadu Sovětského bloku zde bylo 

několik zemí ze střední a východní části Evropy, které neměly s demokracií přílišné 

zkušenosti, a politická situace v těchto zemích se mohla do budoucna stát velmi 

nestabilní. Trhy těchto zemí byly nenasycené a jejich otevření znamenalo pro státy Unie 

nové moţnosti vývozu zboţí a sluţeb a také investic
36

.  Po období centrálně plánované 

ekonomiky bylo potřeba se od tohoto modelu odprostit a zavést zde principy trţně 

plánované ekonomiky, které v členských zemích Unie jiţ fungovaly dobře. Země 

potřebovaly také otevřít své trhy a umoţnit zahraničním investorům poskytnout kapitál 

na obnovu a modernizaci výroby a jiné projekty. Díky volnému trhu by se zvýšila také 

mobilita pracovních sil, trh Unie by byl pro nové členské země otevřen bez celního 

zatíţení a administrativních omezení.  Po letech československé orientace na Sovětský 

svaz a země RVHP bylo zapotřebí zemi opět vrátit a zapojit do prostředí, ve kterém se 

také geograficky nachází. 

     Tyto pozitivní aspekty, které by potenciální vstup do Unie mohl přinést, sebou však 

nesly i určitá rizika. Jednalo se především o změnu klimatu pro výrobce na domácím 

trhu zemí, které do té doby díky centrálně plánované ekonomice nemusely čelit 

přílišnému tlaku konkurence. Důraz na firmy by byl kladem především v oblasti 

inovací, kvality produkce, přizpůsobení se poţadavkům zákazníků apod. Dalším 

rizikem byly vysoké náklady na přijetí standardů v oblasti ekologie, bezpečnosti, 

zemědělství a přijetí právního řádu Unie. Vzhledem k velikosti Československa se 

                                                 

35
 Demokratický způsob řízení v zemi je důleţitý aspekt pro vyjednávání o přistoupení. Jedná se nejen o 

nutnou podmínku pro fungující trţní hospodářství v zemi, ale také je později stanoven jako jedno 

z kritérií pro moţnost vstupu do Unie. 

36
 PLCHOVÁ, Boţena, Josef ABRHÁM a Mojmír HELÍSEK. Česká republika a EU: ekonomika - měna 

- hospodářská politika. 1. vyd. Praha: Krigl, 2010, 206 s. ISBN 978-80-86912-39-4. 
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rizikem mohla jevit také nepříliš velká vyjednávací síla, kterou by země v Unii vládla. 

Celkově však můţeme říci, ţe při srovnání pozitiv a rizik bylo rozhodnutí o vstupu 

Československa do Evropské unie dobrou volbou. 

 

3.1 Proces přijetí závazků vyplývajících z asociační dohody 

 

     Jiţ dva roky po nastolení demokratického reţimu je s Evropskou unií vyjednána 

první asociační dohoda, která se věcně zabývala především vzájemným obchodem a 

postupným vytvářením zóny volného obchodu mezi členy Unie a Československem. 

Tato dohoda je úspěšně ratifikována a vstupuje v platnost 1. března 1992. 

V následujícím roce se vyjednávání se poněkud pozastavilo, neboť vlivem rozdělení 

Československa na dva samostatné státy bylo zapotřebí také rozdělit odpovědnost 

vyplývající z asociační dohody. S oběma státy byly vytvořeny prozatímní dohody, které 

definují poţadavky na rozdělení celních kvót, administrativy a jiných právních závazků 

vůči Unii. Tato prozatímní dohoda byla schválena parlamentem České republiky dne 8. 

prosince 1993
37

 a stává se tak pro Česko a Unii závaznou.  

 

3.1.1 Kodaňská kritéria a programy předvstupní pomoci 

     Na summitu Evropské rady v roce 1993 bylo přijato rozhodnutí o budoucím 

přistoupení zemí ze střední a východní Evropy, které měly s Unií vyjednány asociační 

dohody. Na základě těchto dohod byla vytvořena kritéria, která by měla země splňovat 

pro vstup do Evropské unie. Tato kritéria jsou, podle místa jejich vzniku, označována 

jako Kodaňská kritéria a byla jednotná pro všechny dané země. Jednalo se o podmínky, 

rozdělené do tří oblastí, a to na: 

 politické, zaloţené na fungující demokracii, která je podpořená stabilními 

institucemi, v zemi jsou dodrţována lidská práva a nejsou diskriminovány 

menšiny, 

 ekonomické, zaloţené na existenci fungujícího trţního hospodářství a kde trh je 

schopen se vyrovnat s konkurencí a  tlakem, který na něj bude vyvinut po 

přistoupení do Unie 

                                                 

37
 Záznam z 15. schůze, 8. prosince 1993. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR [online]. [cit. 2013-03-

02]. Dostupné z: http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/015schuz/s015043.htm 
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 a oblast přizpůsobení se Unii, a to především v plnění všech závazků 

vyplývajících ze členství, akceptace podmínek vnitřního trhu, hospodářské a 

sociální soudrţnosti a začlenění unijního práva tak, aby bylo v souladu s domácí 

legislativou. 

Plnění těchto kritérii bylo ze strany Unie také podpořeno finančními zdroji z programů 

předvstupní pomoci. Česká republika se postupně zapojila do třech předvstupních 

programů, které se specializovaly vţdy na určitou problematickou oblast přistoupení. 

    Prvním, do kterého se ČR zapojila, byl program PHARE (Poland and Hungary Aid 

for Restructuring of the Economy). Od roku 1989, kdy byl program vytvořen, se 

zaměřoval především na pomoc Polsku a Maďarsku, avšak během devadesátých let se 

připojují další státy a také Česko. Prostředky z fondu poté čerpá pravidelně, a to aţ do 

roku svého finálního vstupu do EU. Program byl zaměřen především na přípravu státní 

správy na fungování v rámci Unie a také převzetí acquis
38

 tak, aby bylo v souladu 

s právním řádem Česka. Další velkou oblastí, která spadala pod PHARE, bylo 

financování investičních projektů, které měly přeshraniční rozsah a rozvíjely tak 

spolupráci mezi regiony sousedních zemí
39

. Pro financování přizpůsobení sektoru 

zemědělství pro vstup do EU a pro rozvoj venkova byl určen program SAPARD 

(Special Accesion Programme for Agriculture and Rural Development). Členem 

programu bylo Česko aţ do roku 2005, kdy finálně vyčerpalo všechny alokované 

prostředky v rámci tohoto programu
40

. Třetím programem, jehoţ pomoc ČR před 

vstupem do EU čerpala, byl program ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-

accession). Jeho zaměření bylo především na investiční projekty do infrastruktury a 

ţivotního prostředí. Prostředky na tyto účely byly Českem čerpány naposledy v roce 

2003. Následující tabulka prezentuje objemy financí, které byly z jednotlivých 

programů čerpány. 

  

                                                 

38
 Acquis (plným názvem acquis communautaire) je název z francouzštiny, který slouţí pro pojmenování 

právního řádu Evropské unie. Označuje právně závazné i nezávazné dokumenty, například nařízení, 

doporučení, směrnice apod. Pojem byl zaveden Maastrichtskou smlouvou. 

39
 Strukturální fondy - PHARE. Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. [cit. 2013-03-04]. Dostupné z: 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-2004-2006/Historie-regionalni-politiky-EU-v-

Ceske-republice/Predvstupni-nastroje/Phare 

40
 Předvstupní pomoc. Euroskop.cz [online]. [cit. 2013-03-04]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/168/sekce/predvstupni-pomoc/ 
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Graf 3.1: 

Čerpání z předvstupních programů (v mil. EUR) 

 

Zdroj: Předvstupní programy. Centrum pro regionální rozvoj České republiky [online]. [cit. 2013-03-

04]. Dostupné z: http://ap3.crr.cz/cs/programy-eu/predvstupni-programy/, vlastní zpracování. 

 

3.1.2 Liberalizace kurzové politiky a devizového režimu 

     V souvislosti s poţadavkem Kodaňských kritérií, na fungující trţní hospodářství 

přistupujících zemí, bylo zapotřebí provést také úpravu kurzové politiky, která byla 

jedním z důleţitých přípravných bodů pro otevření vnitřního unijního trhu České 

republice. Po zavedení vnitřní směnitelnosti koruny v roce 1991, kdy obyvatelé ČR měli 

jiţ volný přístup ke směnitelným měnám, bylo zapotřebí přijmout opatření, aby po 

liberalizaci cen nedošlo k inflační spirále. Bylo stanoveno velmi úzké fluktuační pásmo 

± 0,5 %, které určovalo moţnost pohybu kurzu koruny vůči koši pěti měn (americký 

dolar, britská libra, německá marka, rakouský šilink a švýcarský frank)
41

. Pokud se 

změnil kurz vůči jedné z těchto měn nad povolené pásmo, bylo zapotřebí jej na jiné 

měně z tohoto koše dorovnat
42

. V roce 1993 se koruna stává směnitelná i externě. Toto 

nastavení však působí jako jeden z faktorů, který nepříznivě ovlivnil export a import
43

. 

Vlivem růstu domácí cenové hladiny se čeští výrobci stali pro zahraničí méně 

                                                 

41
 V roce 1992 je poté libra zaměněna za francouzský frank a následně v roce 1993 je koš měn zásadně 

zúţen. Spadaly do něj jiţ pouze dvě měny – americký dolar a německá marka. 

42
 Tyto změny provádí vţdy centrální banka, avšak časté zásahy mohou způsobit sníţení její 

důvěryhodnosti. 

43
 PLCHOVÁ, Boţena, Josef ABRHÁM a Mojmír HELÍSEK. Česká republika a EU: ekonomika - měna 

- hospodářská politika. 1. vyd. Praha: Krigl, 2010, 206 s. ISBN 978-80-86912-39-4. 
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atraktivními. Jak můţeme sledovat v následujícím grafu, souhrnná obchodní bilance ČR 

po roce 1993 se podle České národní banky meziročně znatelně sniţuje. 

 

Graf 3.2: 

Souhrnná obchodní bilance v ČR  

 

Zdroj: Zpráva o vývoji platební bilance České republiky za rok 1997. Česká národní banka [online]. 

1997 [cit. 2013-03-04]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bilance_stat/publikace_pb/zp

ravy_vyvoj_pb/C_PB_1997__0.PDF, vlastní zpracování 

 

V reakci na jiţ neúnosně záporné saldo platební bilance bylo přijato opatření, které 

mělo českou ekonomiku zpomalit. V roce 1996 ČNB mění oscilační pásmo vůči koši 

měn z hodnoty ± 0,5 % na hodnotu ± 7,5 %, a zpomaluje tím tak příliv zahraničních 

investic. Česká koruna na trhu postupně oslabuje a ve snaze zmírnit tento pokles se 

ČNB rozhodla během relativně krátkého intervalu směnit část svých devizových rezerv 

za nákup domácí měny a v květnu 1997 také k přechodu od reţimu pevných kurzů se 

stanoveným oscilačním pásmem na reţim plovoucích kurzů neboli řízený floating. U 

něj není potřeba tak častých zásahů centrální banky. Podstatou floatingu je volná 

interakce nabídky a poptávky měn, která vytváří na devizovém trhu převáţně 

rovnováţné prostředí. Zásahy centrální banky se uplatňují jen v případě výrazného 
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posílení či oslabení kurzu na devizovém trhu
44

. Graf níţe reprezentuje vývoj kurzů od 

roku 1993 aţ po přechod koruny na řízený floating, a to vůči košové měnové jednotce 

zemí Evropské unie ECU a americkému dolaru USD.  

 

Graf 3.3: 

Vývoj kurzu měn do roku 1997 

 

Zdroj: Kurzy archiv. Kurzy.cz [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: http://www.kurzy.cz/kurzy-

men/historie/, vlastní zpracování 

 

Z grafu lze vyčíst, ţe situace na devizovém trhu při uplatňování pevného kurzu se 

stanovených oscilačním pásmem byla díky zásahům ČNB poměrně stabilní, 

nejzřetelněji to lze pozorovat v případě kurzu amerického dolaru, jelikoţ byl součástí 

koše měn.  

 

3.1.2.1 Přechod na řízený floating a inflační cílování 

     Po přechodu na řízený floating, kdy kurzy jiţ nejsou uměle vyrovnávány, můţeme 

sledovat razantní odchylku devizového kurzu od trendu předchozích let. V roce 1997 

vypukla v ČR měnová krize a koruna zásadním způsobem oslabila. Díky takovému 

                                                 

44
 BRŮŢEK, Antonín, Gabriela SMRČKOVÁ a Martin ZÁKLASNÍK. Evropská měnová integrace a 

Česká republika. 1. vyd. Praha: Velryba, 2007, 197 s. ISBN 978-808-5860-191. 

33,58 
34,17 34,06 33,91 

38,22 

29,764 

28,218 
26,658 

27,34 

34,729 

25

27

29

31

33

35

37

39

1993 1994 1995 1996 1997

K
u

rz
 m

ě
n

y 
vů

či
 C

ZK
 

ECU

USD

Pozn.: kurzy vţdy k 31.12 daného roku. 



27 

 

kurzovému skoku se rapidně zvýšila inflace a ČNB se v rámci usměrnění měnové 

politiky a zklidnění situace vydala od roku 1998 cestou inflačního cílování. Jeho 

podstatou je vyhlášení určitého inflačního cíle na stanovené období, a tento cíl je poté 

pomocí dostupných nástrojů naplňován. Konkrétní nástroje, kterými lze cíle dosáhnout 

definuje také ČNB:  „Režim zahrnuje do svého rozhodovacího schématu podstatně větší 

množství informací než jen měnový kurz nebo peněžní agregáty, např. také trh práce, 

dovozní ceny, ceny výrobců, mezeru výstupů, nominální a reálné úrokové sazby, 

nominální a reálný měnový kurz, hospodaření veřejných rozpočtů apod.“
45

.  

     Inflační cílování je v ČR uplatňováno prostřednictví ČNB dodnes. Níţe uvedená 

tabulka stanovuje výši inflačního cíle v jednotlivých letech, včetně cíle na aktuální 

období. 

 

Tabulka 3.1: 

Inflační cíle ČNB 

 

Zdroj: Cílování inflace v ČR. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/cilovani.html, vlastní zpracování 

 

3.2  Vznik, definice a plnění konvergenčních kritérií 

 

     Proces přijímání závazků, vyplývajících z asociačních dohod, je završen v roce 2004, 

kdy spolu s dalšími deseti sáty se ČR stává členem Evropské unie. Společnou měnou 

v Evropské hospodářské a měnové unii je euro, které se v tu dobu vyuţívá nejen pro 

bezhotovostní platební styk, ale je také emitováno v podobě bankovek a mincí. Aby EU 

zajistila stabilní prostředí pro splnění všech závazků vyplývajících z členství, mezi něţ 

patřilo i přijetí společné měny
46

 a tedy členství v eurozóně, bylo zapotřebí stanovit 

určitá pravidla. Nestabilní hospodářská situace nově příchozího člena měnové unie by 

                                                 

45
 Jaké jsou reţimy měnové politiky?. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-03-06]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/faq/jake_jsou_rezimy_menove_politiky.html 

46
 K přijetí společné měny se zavazují všechny státy, které vstupují do EU. Existuje zde však trvalá 

výjimka od přijetí, kterou má vyjednanou například Spojené království nebo Dánsko. 

Období 1998 1999 2000 2001 2006 - 2009 2010 - vstup do Eurozóny

Začátek pásma Konec pásma

3 - 5 % 2 - 4 %
3% 2%

2002 - 2005

Inflační cíl 5,5 - 6,5 % 4-5 % 3,5 - 6,5 % 2 - 4 %
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po zavedení eura mohla přinést rizika i členům stávajícím. Z tohoto důvodu bylo 

potřeba stanovit cíle v oblasti makroekonomických ukazatelů, které by vypovídaly o 

cenové stabilitě a u nichţ by bylo moţné sledovat jejich plnění. Po vstupu do EU nebyla 

Česká republika schopna závazek přijetí eura splnit, a proto i ona dostává na základě 

článku 122 ve Smlouvě o ES výjimku, která jí umoţňuje přijetí společné měny odloţit. 

Současně se tak na ni vztahují i výše zmiňované cíle, které se v průběhu let po vstupu 

bude snaţit plnit. 

 

3.2.1 Kritérium cenové stability 

     Při posuzování cenové stability dané země je potřeba porovnat ukazatele míry 

inflace, počítané metodou harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP). Tento 

index je vytvořen pro srovnání mezinárodní inflace. Pro splnění tohoto kritéria tedy 

platí: 

Inflace dané země by neměla přesahovat o více než 1,5 procentního bodu 

průměrnou inflaci tří zemí Evropské unie s nejlepším výsledkem (tedy s nejnižší 

kladnou hodnotou inflace). 

    Důvodů, proč bylo kritérium stanoveno v této podobě, je více. Prvním z nich je 

samotná cenová stabilita, které je dosaţeno při nepřevýšení 2 % maximálního 

meziročního přírůstku spotřebitelských cen měřených dle HICP. Při zvýšené inflaci 

v zemi je také pravděpodobné, ţe se sníţí zájem investorů, ovlivní se tím reálné 

úrokové sazby a Evropská centrální banka pak bude mít horší výchozí pozici při 

stanovování měnové politiky, která je aplikována plošně na eurozónu
47

. Jak jiţ bylo 

zmiňováno v předchozím textu, v ČR má na výši inflace největší vliv počínání centrální 

banky, které se svými zásahy a konáním snaţí konečný výsledek směřovat na předem 

stanovenou hodnotu, případně rozmezí. Hodnoty míry inflace od roku 2001 aţ po 

současnost, vypočtené metodou HICP, prezentuje následující tabulka. 

 

 

 

 

  

                                                 

47
 BRŮŢEK, Antonín, Gabriela SMRČKOVÁ a Martin ZÁKLASNÍK. Evropská měnová integrace a 

Česká republika. 1. vyd. Praha: Velryba, 2007, 197 s. ISBN 978-808-5860-191. 
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Tabulka 3.2: 

Míra inflace 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Průměr 3 

vybraných 

zemí EU 

1,6 1,4 1,2 0,7 1,0 1,4 1,3 2,6 0,0 0,9 1,6 1,3 

ČR 4,5 1,4 -0,1 2,6 1,6 2,1 3 6,3 0,6 1,2 2,1 3,5 

Zdroj: Míra inflace (HICP). Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: 

http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tec00118, vlastní zpracování 

 

Data v této tabulce však není moţné společně porovnávat, jelikoţ kritérium určuje pro 

potenciálního člena eurozóny ještě moţnost 1,5 procentního bodu převyšovat hodnoty 

průměrů tří států s nejniţší kladnou inflací. V tomto případě tedy kritérium vypadá 

následovně: 

Tabulka 3.3: 

Výpočet kritéria cenové stability 

Kritérium 3,1 2,9 2,7 2,2 2,5 2,9 2,8 4,1 1,5 2,4 3,1 2,8 

Zdroj: Data jsou ručně vypočtena, dle údajů z tabulky výše, vlastní zpracování 

 

Data z těchto tabulek jsou tedy přepočtena a je moţné na nich prezentovat plnění 

kritéria cenové stability od roku 2001 aţ do současnosti. Podobu tohoto srovnání přináší 

následující graf: 

 

Graf 3.4: 

Kritérium cenové stability 

 

Zdroj: Tabulka 3.2 a 3.3, vlastní zpracování 
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Z tohoto grafu je moţné vyčíst, kdy se České republice podařilo kritérium splnit a v 

kterých letech nikoliv (sloupec je orámován červenou barvou). Dva roky před vstupem 

do Evropské unie se toto kritérium dařilo plnit, avšak v roce přistoupení míra inflace 

v ČR mírně převýšila poţadovaný cíl. V roce 2007 a 2008 můţeme zaznamenat v ČR 

navýšení míry inflace, jehoţ příčinou je růst regulovaných cen, zvýšení sazeb DPH a 

spotřebních daní v těchto letech
48

.  V Evropě propukající finanční krize pak další rok 

vyvolává hospodářskou recesi a zapříčiňuje tak zbrzdění růstu cen, tedy sníţení míry 

inflace. 

     Obecně však můţeme říci, ţe Česká republika patří ve srovnání s Evropou do 

kategorie zemí s nízkou inflací. Poměrně přísné kritérium cenové stability jsme byli 

schopni, díky efektivnímu fungování centrální banky, ve většině případů splnit. Údaje 

z roku 2012 však svou podobou zatím pozitivní vyhodnocení tohoto kritéria 

neumoţňují, a proto můţeme konstatovat, ţe v tomto ohledu ještě nejsme schopni 

povinnosti přijmout. V některých letech se však stává, ţe toto kritérium pro vstup do 

eurozóny určují (na základě nejniţší míry inflace) země, které ani nejsou jejími členy.  

     Aktuálně se míra inflace na počátku roku 2013 dostává na hodnotu 2,8 %, a klesá 

také na většině území EU. Otázkou však zůstává, jestli kritérium cenové stability a 

potaţmo také koncepce měření míry inflace je v současnosti postavena racionálně. Dle 

některých názorů je měření na základě indexu spotřebitelských cen velmi nepřesné a 

nezahrnuje tak vůbec například vývoj cen nemovitostí, které i v období nízké inflace 

v minulosti výrazně rostly
49

. Tento názor je také podpořen tím, ţe reálné ceny spíše 

s časem klesají, jelikoţ kdyby tomu bylo naopak, tak by se ţivotní úroveň obyvatelstva 

sniţovala.  

 

3.2.2 Kritérium stability měnového kurzu 

     Toto kritérium ukládá potenciálním členům eurozóny, aby udrţovali stabilní kurz 

vlastní měny vůči euru ve stanoveném pásmu. Plné znění kritéria je následovné: 

 

                                                 

48
 HELÍSEK, Mojmír. Euro v ČR z pohledu ekonomů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 206 s. ISBN 978-807-

3801-823. 

49
 TAJOVSKÝ, Ladislav. K čemu skutečně slouţí inflace. Hospodářské noviny [online]. [cit. 2013-04-

29]. Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-59661970-k-cemu-skutecne-slouzi-inflace 
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Kritérium stability měnového kurzu určuje, že stát, ucházející se o členství 

v eurozóně, by měl alespoň dva roky před tímto vstupem být členem kurzového 

mechanismu ERM II. A během tohoto období by nemělo dojít k nadměrnému 

pnutí v blízkosti centrální parity domácí měny vůči euru, která by v tomto období 

neměla být cíleně devalvována.  

 

Jelikoţ Česká republika doposud není členem kurzového mechanismu ERM II. není 

moţné zhodnotit reálné plnění tohoto kritéria. V následujícím grafu vývoje kurzu 

koruny vůči euru můţeme situaci plnění kritéria alespoň nasimulovat. Jako centrální 

paritu v tomto případě můţeme pouţít průměrný kurz koruny vůči euru za sledované 

období. 

 

Graf 3.5: 

Simulace plnění kritéria stability měnového kurzu 

 

Zdroj: Vybrané devizové kurzy. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-03-07]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/vybrane_form.jsp, vlastní 

zpracování 
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     Dle simulace kritéria tedy můţeme říci, ţe kurz české koruny vůči euru se 

v posledních dvou letech pohybuje v povoleném fluktuačním pásmu ± 15 % od 

centrální parity, které je stanoveno pro účastníky mechanismu ERM II. Při srovnání 

situace předchozích let můţeme konstatovat, ţe dochází ke zvýšení kurzové stability. 

Z těchto údajů tedy vyplývá, ţe kritérium stability měnového kurzu by bylo, v případě 

naší účasti v ERM II, splněno.  

 

3.2.3 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

     Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb má přímou souvislost s cenovou hladinou, 

jelikoţ při zvýšení míry inflace je zapotřebí také zvyšovat úrokové sazby. Faktickou 

provázanost těchto dvou faktorů nám prezentuje i samotná podstata tohoto kritéria: 

 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb určuje, že úroková sazba za posledních 

dvanáct měsíců nesmí být vyšší, než je průměr úrokových sazeb tří států Evropské 

unie, které dosáhly nejlepší hodnocení v oblasti cenové stability, s připočtením 

dvou procentních bodů. 

 

Abychom mohli nasimulovat plnění tohoto kritéria, bylo zapotřebí si určit tři státy, které 

v roce 2012 vykazovaly nejniţší kladnou míru inflace. Těmito státy bylo Irsko, Řecko a 

Švédsko. Následující tabulka prezentuje jejich data a zároveň také dle těchto dat 

vyčísluje výši stanoveného kritéria a hodnoty ČR. 

 

Tabulka 3.4: 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

 

Zdroj: Interest rates. Eurostat [online]. 2012 [cit. 2013-02-15]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/interest_rates/data/database, vlastní zpracování 

 

01/12 02/12 03/12 04/12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12

Průměr EU (tři 

státy s nejnižší 

inflací

11,77 12,72 9,31 10,06 11,84 12,12 10,09 10,56 9,23 8,09 7,75 6,50

Kritérium 13,77 14,72 11,31 12,06 13,84 14,12 12,09 12,56 11,23 10,09 9,75 8,50

ČR 3,39 3,12 3,51 3,51 3,31 3,11 2,60 2,38 2,41 2,24 1,92 2,12
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Data mohou být však zkreslena, díky aktuální situaci Řecka
50

. Přesto můţeme 

konstatovat, ţe ČR tomuto kritériu, dle výsledků za rok 2012, vyhovuje. S přihlédnutím 

na výsledky minulých let můţeme také říci, ţe toto kritérium plní ČR jiţ dlouhodobě. 

Grafické znázornění toho, jak velikou rezervu ČR má, prezentuje následující graf: 

 

Graf 3.6: 

Plnění kritéria dlouhodobých úrokových sazeb 

 

Zdroj: Data z tabulky 3.4, vlastní zpracování 

 

3.2.4 Kritérium veřejného deficitu 

     Veřejným rozpočtem je myšlen plán hospodaření s financemi v jednotlivých zemích. 

Obsahuje příjmy, které jsou tvořeny převáţně daněmi, cly a poplatky a také výdaje, coţ 

jsou například transferové platby či výdaje školství, zdravotnictví, obrany apod. Veřejný 

rozpočet můţe být 

 kladný, kdy příjmy jsou vyšší neţ výdaje, 

 vyrovnaný, kdy příjmy jsou výdajům rovny 

 a deficitní, kdy výdaje nejsou schopny být pokryty příjmy. 

 

                                                 

50
 Řecko má za rok 2012 vlivem finanční krize nejniţší inflaci v Evropské unii, to ho také posouvá na 

pozici jednoho z určovatelů tohoto kritéria. Vlivem nedůvěryhodnosti veřejného sektoru však také 

vyuţívá takových úrokových sazeb, které jsou v EU naopak nejvyšší.  
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V Evropě se obvykle setkáváme s rozpočtem deficitním, který však z dlouhodobého 

hlediska není udrţitelný. Deficitní rozpočet je pak kryt obvykle navyšováním veřejného 

dluhu. Jelikoţ vysoké zadluţení zvyšuje i riziko nestability ekonomiky, Evropská unie 

se zaměřuje i na stanovení vhodných kritérií, týkajících se výše deficitu veřejných 

financí. Celé znění kritéria definuje i pevně stanovenou hranici: 

 

Deficit veřejných financí při zúčtování závěrečného účtu by neměl v poměru 

k hrubému domácímu produktu překročit hranici 3 %. 

 

Historické plnění tohoto kritéria v ČR a průměr v EU a eurozóně, které má jako takové 

velkou souvislost s kritériem veřejného dluhu, je moţné prezentovat na následujícím 

grafu. 

 

Graf 3.7: 

Plnění kritéria deficitu veřejných financí 

 

Zdroj: Government statistics. Eurostat [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/database,  vlastní 

zpracování 

 

Z grafu je patrný zvýšený nárůst deficitů veřejných financí v posledních čtyřech letech 

jak v EU, tak také v eurozóně. Tento nárůst můţeme sledovat především z důvodu 

finanční krize v Evropě, kdy došlo k propadu HDP od původně očekávaných hodnot. 

-7,0%

-6,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

D
e

fi
ci

t 
ve

ře
jn

ýc
h

 f
in

an
cí

 v
 p

o
m

ě
ru

 k
 H

D
P

 
(%

) 

EU

Eurozóna

ČR

Kritérium



35 

 

Můţeme však říci, ţe do této krize se jak EU, tak eurozóna drţela průměrně 

v poţadovaném pásmu. 

     Situace v ČR je v tomto případě poněkud odlišná. Do roku 2004 jsme v oblasti 

schodku státního rozpočtu výrazně níţe, neţ dovoluje kritérium a podobná situace, která 

de facto kopíruje vývoj celé Unie a eurozóny, se opakuje i po roce 2008. Opět je to ze 

stejných důvodů – finanční krize v Evropě, která způsobila pokles HDP. Na nutnost 

řešení problematiky deficitu veřejného rozpočtu se v poslední době klade důraz nejen 

v Evropě, ale především u nás. V roce 2012 se deficit veřejného rozpočtu oproti 

očekávání zvýšil nad 5 % a to především z důvodu probíhajících církevních restitucí
51

. 

Cílem ČR pro další léta je dostat se do respektovaného pásma a nejen tak přiblíţit 

moţnost vstupu do eurozóny, ale také pomocí sníţení deficitu stabilizovat veřejné 

finance. 

 

3.2.5 Kritérium veřejného dluhu 

     Veřejný dluh je v současnosti v eurozóně velmi diskutované téma. Jeho faktická 

výše je ovlivněna nejen hospodařením v aktuálním roce, ale také jeho jiţ vzniklou výší 

z minulých let. Ze státního dluhu vznikají povinnosti splácet úroky a tyto platby mohou 

státní rozpočet zatěţovat vysokými výdaji, které je pak potřeba vykrývat stejnou 

formou. Kritérium, které má přispívat ke stabilitě eurozóny při vstupu nových členů, je 

vyčísleno takto: 

Veřejný dluh v poměru k hrubému domácímu produktu (vyčíslený v procentech) 

nesmí při vstupu do eurozóny přesahovat 60%. 

 

  

                                                 

51
 Kalousek: Letošní vykázaný schodek rozpočtu bude asi 5 %. Zatíţí jej účetně církevní restituce. Patria 

[online]. [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2208978/kalousek-letosni-

vykazany-schodek-rozpoctu-bude-asi-5-zatizi-jej-ucetne-cirkevni-restituce.html 
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Graf 3.8: 

Plnění kritéria veřejného dluhu  

 

Zdroj: Government statistics. Eurostat [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/data/database,  vlastní 

zpracování 

 

Při pohledu na graf je zřejmé, ţe ačkoliv je hranice 60 % stanovena pro nové účastníky 

eurozóny jako vstupní kritérium, samotná eurozóna není schopna této hranice 

dosáhnout. V případě hodnot Evropské unie je situace o několik procentních bodů blíţe 

hranici, nicméně stále není pod 60 %. V oblasti zatíţení veřejných rozpočtů zemí EU a 

potaţmo eurozóny jsou platby úroků z těchto veřejných dluhů zásadní poloţkou. 

     Situace ČR je v této oblasti, dle prezentovaných výsledků, ve velice dobré výchozí 

pozici. Od roku 2001 jsme schopni udrţovat zadluţenost pod 60 % a to s výraznou 

rezervou. Tato rezerva se však od celoevropské finanční krize kaţdým rokem ztenčuje a 

dle aktuálních dat za rok 2012 dosáhlo procentuální vyčíslení veřejného dluhu v poměru 

k HDP k hodnotě 41,3 %
52

. Přes znatelné zvyšování zadluţení v posledních letech, které 

postihuje nejen ČR, ale také EU a eurozónu, můţeme však konstatovat, ţe plnění 

kritéria zadluţení veřejných financí jsme schopni stále plnit. Zadluţení v ČR má však 

tendenci se stále zvyšovat a z tohoto důvodu bude potřeba zavést do hospodaření 

s veřejnými rozpočty úpravy. 

 

                                                 

52
 Státní dluh ČR (% HDP). Euroekonom.cz [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: 

http://www.euroekonom.cz/grafy-data.php?type=cesko-statnidluhhdp-rok 
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3.3  Postoj vlády a prezidenta na vstup do eurozóny 

 

     Vstupem do Evropské unie kaţdý účastník automaticky potvrzuje budoucí závazek 

přijetí společné měny euro. Přijetí této měny je podřízeno nejen splněn výše 

analyzovaných kritérií, ale také například vyjednávací síle kaţdé vlády členské země a 

prognózám vývoje makroekonomických ukazatelů do budoucna. Tyto perspektivy se 

s časem a na základě odlišného vývoje mohou zásadním způsobem měnit. Rok před 

vstupem do EU v roce 2003, bylo jiţ z aktuální situace v ČR jasné, ţe přijetí společné 

měny zároveň se vstupem nebude reálné. Proto byl, v rámci strategie zavedení eura
53

 

z konce září roku 2003 a na základě prognózy plnění konvergenčních kritérií, stanoven 

moţný termín přijetí eura a vstupu do eurozóny na léta 2009-2010. Konkretizace tohoto 

data byla představena v roce 2005, kdy bylo konečné datum stanoveno na 1. ledna 2010. 

Dnes jiţ víme, ţe tento scénář se neuskutečnil. Dle rozhodnutí vlády ČR z roku 2006 

nebyla také podána přihláška do ERM II., která by nám umoţnila kontrolu plnění 

kritéria stability měnového kurzu.  

     Aktualizace strategie přistoupení ČR k eurozóně z roku 2007
54

 pak odloţení přijetí 

eura definitivně potvrdila. Zároveň také neurčuje ţádné další přesnější datum, které by 

mohlo být pro přistoupení reálné. Plnění konvergenčních kritérií však staví jako prioritu 

směřování české ekonomiky a to i s přistoupením do systému ERM II., ve kterém se 

však chce ČR, dle této strategie, zdrţovat pouze po dobu nezbytně nutnou a není její 

prioritou v něm setrvat. Strategie také zdůrazňuje jako největší slabinu nekonsolidovaný 

stav veřejných financí a nízkou pruţnost ekonomiky. Doposud nebylo přijetí eura, také 

vlivem postojů a názorů bývalého prezidenta ČR Václava Klause, příliš aktuální 

otázkou. S působením současného prezidenta Miloše Zemana, který má vůči měně euro 

podstatně kladnější vztah, se o této problematice začíná stále více diskutovat. Jako 

hlavní výhodu eura prezident vidí jeho ochranu před spekulanty
55

 a na rozdíl od jeho 

předchůdce také veřejně hovoří o termínu jeho přijetí, který odhaduje na rok 2017.  

                                                 

53
 Strategie přistoupení České republiky v eurozóně. Ministerstvo financí ČR [online]. 2003 [cit. 2013-03-

16]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_strategie_pristoupeni_11297.html 

54
 Strategie přistoupení České republiky v eurozóně. Ministerstvo financí ČR [online]. 2007 [cit. 2013-03-

16]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_strategie_pristoupeni_33764.html 

55
 Zeman: Hlavní výhodou eura je ochrana před spekulanty. Týden.cz [online]. [cit. 2013-04-25]. 

Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/zeman-hlavni-vyhodou-eura-je-ochrana-pred-

spekulanty_268138.html 
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4. Identifikace rizik spojených se vstupem Česka do 

hospodářské a měnové unie 

 

     V květnu roku 2004, kdy se Česká republika stala oficiálně členem Evropské unie, 

byla jiţ měnová unie fungujícím celkem čítajícím dvanáct samostatných a ekonomicky 

stabilních zemí. Na základě povinností vyplývajících z členství bylo jiţ v tomto roce 

zřejmé, ţe přijetí eura, jakoţto národní měny, je pro ČR nevyhnutelnou budoucností. 

Výjimka, udělená na základě vyjednávání vlády v rámci přístupových rozhovorů, 

umoţňovala přijetí společné měny odloţit po dobu, neţ bude dle stanovených 

konvergenčních kritérii ČR schopná po přijetí eura a vstupu do eurozóny udrţet stabilní 

ekonomiku a neohrozí tak situaci v ostatních členských zemích. Jak stát, který hodlá 

skupinu eurozóny rozšířit, tak také samotná eurozóna si musí být jistá, ţe rozšíření o 

nové členy neohrozí situaci a fungování dosavadních členů. Ze strany ČR není vnímán 

krok přijetí eura jako rizikový, konvergenční kritéria se nám, aţ na výjimku, daří plnit a 

zadluţení, které v současné době působí jako hlavní riziko v rámci ztráty stability, má 

na nejniţších hodnotách z Unie. Otázkou však zůstává, jak zareaguje cenová hladina na 

sjednocení jednotky měny s většinou sousedních státu a zda aktuální situaci neovlivní 

výměna stabilní koruny za euro spíše negativně.  

     Přijetí závazku společné měny však nemusí být nutně dogma. Jak jsme se přesvědčili 

v případě Spojeného království, Dánska a Švédska, stále se objevuje i prostor pro 

vyjednávání trvalých výjimek (tzv. opt-out
56

), které dávají státu moţnost se nechat 

z měnové integrace úplně vyloučit bez vyměřených sankcí. Česká koruna však na druhé 

straně není natolik významnou a směnitelnou mezinárodní měnou jako je například 

britská libra, proto by případná trvalá výjimka byla obhajitelná pouze stěţí. Výjimka, 

kterou má ČR udělenu v současné době, pracuje především s makroekonomickými daty 

a s rizikem ohroţení vnitřní stability eurozóny a nezohledňuje nijak moţnost trvalého 

vyvázání, s ohledem právě na významnost české koruny v mezinárodním formátu. 

V následující kapitole se budu věnovat zhodnocení přijetí společné měny euro 

                                                 

56
 Obecně tato formulace znamená moţnost vyvázání se z nechtěné činnosti či povinnosti. V souvislosti 

s eurozónou a potaţmo EU je toto slovní spojení vyuţíváno jako udělení výjimek konkrétní zemi pro 

přijetí evropského práva. V kontextu s měnovou integrací znamená trvalou výjimku ze zavedení eura. 



39 

 

v závislosti na aktuální situaci v Evropě. Toto zhodnocení bude také prezentováno na 

příkladech aktuálních členů eurozóny, jejich původní očekávání a dnešní realita.  

 

4.1 Pozitiva a výhody vztahující se ke vstupu ČR do eurozóny 

 

     Za první a nejdůleţitější pozitivum, odvíjející se od vstupu ČR do eurozóny, bychom 

mohli povaţovat to, ţe proces měnové integrace by byl formálně úspěšně dokončený. 

Tato situace by zřejmě nejen výrazně posílila naši vyjednávací pozici v EU, ale 

umoţnila by nám se zúčastnit a podílet na podobě a směřování měnové politiky v rámci 

eurozóny. Toto je pro ČR samo o sobě, s ohledem na počet aktuálních členů a 

významnosti jejich měnové politiky celosvětově, velice zajímavá pozice. Samotné 

splnění konvergenčních kritérií, mezi které patří stabilní dlouhodobé úrokové sazby, 

přijatelná a stabilní míra inflace, zadluţení a vládního deficitu, by Česku zajistilo 

pevnou výchozí pozici a vybudovanou základnu pro měnovou politiku a její budoucí 

vývoj. V rámci zohlednění pozitiv bychom měli myslet nejen na měřitelné indikátory, 

jakými mohou být například makroekonomické ukazatele, ale také na přínosy nepříliš 

měřitelné. Jedná se například o zvýšení povědomí o evropské identitě u českých 

občanů.  V minulosti sestavila očekávání z vytvoření měnoví unie také samotná 

Evropská komise v dokumentu Jeden trh, jedna měna (One market, one money), který 

byl veřejnosti prezentován v roce 1990 a obsahoval výčet pozitivních dopadů, ale také 

reálných nákladů zavedení jednotné společné měny v rámci členských států tehdejšího 

Společenství. Mezi hlavní kladné aspekty patřila především eliminace kurzových 

výkyvu a transakčních nákladů, udrţení cenové stability ve Společenství a otevření 

moţností v rámci dalšího postupu integrace v Evropě. Komise také v dokumentu 

nastiňuje moţnost růstu společné měny na pozici nejvýznamnější světové měny, kde by 

rozšířila moţnosti firem a podnikatelů členských zemí na mezinárodním poli
57

. Tento 

rozvoj eurozóny by také znamenal posílení a stabilizace pozice společné měny v rámci 

světové ekonomiky a její větší vyuţívání v mezinárodním obchodu by ji mohlo zařadit 

v této oblasti mezi dnes nejvíce vyuţívané měny na světě, a to nejen v rámci společného 

                                                 

57
 One market, one money. An evaluation of the potential benefits and costs of forming an economic and 

monetary union. European economy / Commission of the European Communities [online]. [cit. 2013-04-

05]. ISSN 0379-0991. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication7454_en.pdf 
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obchodu v Evropě, ale také jako jednotku směny ve třetích zemích
58

. Také by to mohlo 

způsobit odbourání rizika finančních krizí, jejichţ původcem bylo v minulých letech 

výrazné kurzové kolísání a změny.  

 

4.1.1 Stabilita finančního sektoru a dlouhodobých úrokových sazeb 

    V současné době, kdy Česko ještě není členem eurozóny a v oblasti měnové politiky 

je suverénním státem, se o stabilitu v této oblasti stará Česká národní banka. Jejím 

úkolem je sledovat vývoj na finančních trzích a dle aktuálního stavu také vyuţití 

dostupných prostředků pro omezení rizik, vyplývajících z moţných finančních šoků. 

ČNB analyzuje i aktuální data a snaţí se reagovat také na prognózy do budoucna, aby 

byla poté připravena negativní působení moţných rizik v největší míře omezit, či úplně 

odstranit. V prostoru evropské měnové politiky tuto funkci pro všechny členy měnové 

unie zastává Evropská centrální banka. Společně s centrálními bankami jednotlivých 

členských zemí eurozóny tvoří tzv. Eurosystém, který spolupracuje na udrţení finanční 

stability nejen na území jednotlivých států, ale také v eurozóně jako celku a to za 

spolupráce s Výborem pro finanční stabilitu. Mimo otázky finanční stability vystupuje 

ECB také jako poradní orgán v otázkách nastavení dostatečně silného systému 

finančních pravidel, jako kooperátor spolupráce mezi centrálními bankami navzájem a 

jako dohled nad trţní infrastrukturou, potřebnou k fungování toku finančních prostředků 

a cenných papírů na finančních trzích
59

.  

     Tato společná platforma by České republice dodala potřebnou oporu v oblasti 

měnové politiky a koordinace s ostatními členskými státy by také dopomohla k posílení 

pozice na finančních trzích a vyrovnání rozdílů uvnitř eurozóny. Sjednocení úrokových 

sazeb, ke kterému by došlo při plnění konvergenčního kritéria a poté také koordinací 

uvnitř eurozóny, by mělo pozitivní účinek jiţ nejen na stabilitu, ale také na stejné 

podmínky v případě čerpání úvěrů od bankovních institucí, coţ by zase o něco více 

dopomohlo ke sblíţení podnikatelského prostředí jednotlivých států. Vývoj 

dlouhodobých úrokových sazeb v jednotlivých státech eurozóny od zavedení eura 

                                                 

58
 BRŮŢEK, Antonín, Gabriela SMRČKOVÁ a Martin ZÁKLASNÍK. Evropská měnová integrace a 

Česká republika. 1. vyd. Praha: Velryba, 2007, 197 s. ISBN 978-808-5860-191. 

59
 Finanční stabilita. Evropská centrální banka [online]. [cit. 2013-04-03]. Dostupné z: 

http://www.ecb.int/ecb/tasks/stability/html/index.cs.html 
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v podobě bankovek a mincí aţ do počátku finanční krize roku 2008 prezentuje 

následující graf. 

 

Graf 4.1: 

Vývoj dlouhodobých úrokových sazeb 

 

Zdroj: EMU convergence criterion series - annual data. Eurostat [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=irt_lt_mcby_a&lang=en, vlastní zpracování 
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však díky velikosti své ekonomiky a hospodářské situaci v zemi velice specifické) 
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vyvíjející. S ohledem na to, ţe by ČR přijala společnou měnu ve stejném období, dalo 
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tomu země, které s mírou zadluţení tolik nebojují, jsou schopny se při průměru 

eurozóny drţet ve slušném oscilačním pásmu. Jelikoţ ČR patří k zemím s nízkým 

zadluţením (v porovnání s ostatními členy EU), dalo by se předpokládat, ţe růst 

úrokových sazeb při finanční krizi, za předpokladu našeho členství v eurozóně, by byl 

také akceptovatelný. 

 

Graf 4.2 

Vývoj dlouhodobých úrokových sazeb 

 

Zdroj: EMU convergence criterion series - annual data. Eurostat [online]. [cit. 2013-04-07]. Dostupné z: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=irt_lt_mcby_a&lang=en, vlastní zpracování 
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4.1.2 Zjednodušení cestování v rámci eurozóny 

     Cestování v rámci Schengenského prostoru, kde je uplatňována svoboda volného 

pohybu osob, je jiţ v tuto chvíli pro občany ČR zajištěno. Vstupem do měnové unie 

bychom neměli ţádné výhody, oproti stávajícímu stavu, v oblasti přeshraniční kontroly 

apod. Výhodou je v tomto případě myšleno cestování bez nutnosti směnovat českou 

korunu za euro a vystavit se tak riziku nepřiměřených poplatku za směnu, nebo pouţití 

nepříliš výhodného měnového kurzu (pro poptávajícího výměnu měny, ne pro 

směnárníka). Tyto poplatky a kurzy pak mohou pro turisty znamenat zbytečné výdaje. 

V potaz musíme brát také to, ţe česká koruna na rozdíl od eura není směnitelná všude 

na světě a v některých oblastech v Evropě nebo i mimo ni by mohlo nastat riziko toho, 

ţe směnárny tuto měnu prostě neakceptují.  

     Důleţitým pozitivním faktorem při přijetí eura je také větší srovnatelnost cenové 

hladiny u nás a v zahraničí. Jsme schopni kdekoliv v eurozóně porovnat cenu potravin 

bez nutnosti přepočtu. Tato výhoda by byla jistě příjemnou změnou.  

 

4.1.3 Eliminace kurzového rizika a snížení transakčních nákladů 

     Přijetí společné měny euro a zánik přepočtů kurzu české koruny vůči této měně je 

jedním z hlavních pozitivních aspektů. Výkyvy kurzů CZK/EUR, jejich nejednotnost 

v rámci různých směnáren a především také poplatkování v některých z nich, negativně 

ovlivňují nejen oblast turismu a cestovního ruchu, ale také oblast podnikání. V případě, 

ţe podniky obchodují se zahraničím, je vţdy potřeba vytvářet si rezervy v rozpočtu na 

případně kurzové rozdíly, které vznikají vţdy na základě rozdílnosti časového období 

od uzavření obchodu, aţ po splatnost faktury. Tyto kurzové rozdíly a případné náklady 

s nimi spojené můţeme ve firmě zahrnout do transakčních nákladů. Kurzovým rizikem 

v tomto případě myslíme eventualitu, kdy se kurz můţe za dané časové období změnit 

v neprospěch tuzemského podniku. Situace můţe být však také taková, ţe podnik díky 

příznivému vývoji kurzu můţe vytvořit i úsporu. Vůči kurzovým rozdílům vyšel vstříc 

také Evropský parlament, který sice nemůţe nařídit pevně stanovený kurz pro měny 

všech států Evropské unie vůči euru, ale zároveň můţe právně ošetřit všeobecnou 

splatnost faktur, díky kterým se pak kurzové riziko sniţuje. Tuto splatnost upravil 
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v nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. února 2011
60

, které určuje 

standartní lhůtu splatnosti na 30 dní, přičemţ ve speciálních případech můţe být, na 

základě odůvodnění, prodlouţena na 60 dní. Evropský parlament tak reaguje na 

významné prodluţování splatnosti faktur za poslední léta, zvyšující se moţnost 

kurzového rizika a také platební schopnosti firem. Změny vzájemného kurzu koruny a 

eura však zdaleka netvoří jediný negativní dopad aktuálního stavu ohledně směny měn. 

Náklady můţeme pozorovat také ve zbytečném vedení sloţité administrativy firem, 

které musí převody sloţitě zanášet do účetnictví a jsou omezeny také v platebním 

styku
61

.  

     Nesporným pozitivem by, v případě přechodu na jednotnou společnou měnu, bylo 

sníţení potřeby devizových rezerv v jednotlivých státech
62

, kdy tyto rezervy byly 

potřeba na krytí deficitu v platební bilanci. ČNB by tuto sluţbu předala na bedra ECB, 

která by vedla část devizových rezerv. 

  

4.2  Rizika spojená s přijetím eura jako národní měny 

 

     Z představení Evropské měnové unie, jako jedné z nevyhnutelných součástí budoucí 

měnové politiky České republiky, vyplývá, ţe se jedná o stabilní a silné společenství, 

které by ČR mohlo poskytnout významný ekonomický pokrok. Přesto, ţe existuje celá 

řada pozitivních dopadů, při přechodu České republiky z české koruny na jednotnou 

měnu Evropské unie euro, nesmíme opomíjet také moţná rizika a s nimi související 

negativní aspekty, které tento přechod přinese. Ţádný stát nedokáţe přesně určit, jaký 

konkrétní dopad bude mít dané riziko na jeho ekonomiku a vývoj, především z důvodu 

neustále se měnící situace v Evropě. Příkladem nám můţe být vstup Slovenska do 

eurozóny v době probíhající finanční krize. Z důvodu oslabující ekonomiky na území 

                                                 

60
 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opoţděným 

platbám v obchodních transakcích. In: Úřední věstník Evropské unie [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné 

z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:048:0001:0010:CS:PDF 

61
 Platební styk můţe být omezen v případech, kdy firmy musí vyčkávat na nejvýhodnější kurz. 

Odstranění tohoto omezení můţe být dosaţeno vedením účtu v měně euro, který je však povětšinu zvláště 

poplatkován a finance, které jsou na tento účet převáděny z běţných korunových účtů, mohou opět 

podléhat nevýhodnému kurzu. 

62
 BRŮŢEK, Antonín, Gabriela SMRČKOVÁ a Martin ZÁKLASNÍK. Evropská měnová integrace a 

Česká republika. 1. vyd. Praha: Velryba, 2007, 197 s. ISBN 978-808-5860-191. 
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celé Evropy nebylo moţné vysledovat přesně pozitivní a negativní dopady podloţené 

statistikami, jelikoţ zde nebyla prokázána jejich přímá souvislost se zavedením eura. 

Nelze to vysledovat také z toho důvodu, ţe není moţné přesně nasimulovat situace za 

předpokladu stálého vedení slovenské koruny jako národní měny. Níţe uvedená rizika 

tedy můţeme vnímat jako moţné eventuality, které se do budoucna mohou a nemusí 

projevit. Stejně tak, jako se mohou objevit některá mnohem závaţnější, doposud 

neuvaţovaná. 

 

4.2.1 Ztráta suverenity v oblasti měnové politiky 

     Stále větší poměr dříve národních politik, které zpracovává Evropská unie namísto 

samotného státu, je určitě jedním z nejvýznamněji vnímaných změn. Společné politiky 

v EU jsou aplikovány plošně na všechny členské státy, bez zásadnějších moţností je 

prostřednictvím některého z nich upravovat. Příkladem můţe být koordinace 

zemědělské politiky, která je nastavena v současné době tak, ţe pracuje na principu 

omezení a dotací, které tvoří velmi zásadní část společného unijního rozpočtu. Ne vţdy 

je totiţ jednoduché vytvářet takové prostředí, které je vhodné pro všechny a je 

aplikovatelné na kaţdý jednotlivý stát. Tyto koordinované politiky však počítají s tím, 

ţe budou sledovány v kaţdém státě stejných způsobem, bez ohledu na to, jestli jsou pro 

jejich situace vhodná, či ne.   

     Podobná situace nastane také v oblasti měnové politiky, kde funkci regulátora a 

určovatele dnes zastává Česká národní banka. Její monetární nástroje, které jsou dnes 

vyuţívány při tvorbě a regulacím směřování monetární politiky ČR a čelení rizikům s ní 

souvisejících, budou přesměrovány do rukou Evropské centrální banky. Konkrétně by 

se jednalo například o řízení mnoţství peněz v oběhu nebo například řízení 

vyhlašovaných úrokových měr či kurzu eura vůči cizím měnám. Rozdílná výchozí 

pozice všech zemí v eurozóně můţe také přinést negativní dopady podmínek určených 

jednotnou centrální bankou. Jedná se o případy, kdy země eurozóny samy neplní 

konvergenční kritéria a jejich hodnoty se objevují mimo povolené pásmo. Příkladem 

můţe být míra inflace, kterou prezentuje následující tabulka. 
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Tabulka 4.1: 

Míra inflace zemí eurozóny 

 

Zdroj: HICP at constant tax rates. In: Eurostat [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do, vlastní zpracování 

 

Jak je moţné z dat vyčíst, velké procento zemí eurozóny konvergenční kritérium cenové 

stability neplní. Tato situace můţe vytvářet rizika při aplikování jednotné měnové 

politiky napříč eurozónou. Evropskou centrální bankou vyhlášené úrokové míry mohou 

mít zcela jiný dopad na situaci Řecka, které za rok 2012 vykazuje míru inflace 1 % a na 

situaci Estonska, které za rok vykazuje míru inflace 4,2 %. Toto riziko by se 

samozřejmě týkalo také situace České republiky, jelikoţ ECB vychází při vyhlašování 

úrokových sazeb především z průměru zemí eurozóny, kde však mohou být značné 

rozdíly. Ztráta kontroly nad touto oblastí by mohla v budoucnu přinést negativní 

dopady, na které by jiţ ČNB neměla moţnost reagovat. 

 

4.2.2 Administrativní náklady spojené s přijetím eura 

     Náklady spojené s přijetím eura nemusí nutně souviset s budoucím vývojem situace 

ohledně měnové politiky ČR. Přechod na jednotnou měnu a zánik české koruny bude 

spojen i s administrativními náklady ve všech sférách jednotlivých politik, zasáhne také 

do fungování podniků a ve velké míře také do ţivota běţných občanů. Ve státní sféře se 

bude jednat o náklady na převedení veškerých statistik a prognóz spojených s finančním 

vyčíslením do měny euro, upravení aktuální legislativy (například související s výší 

minimální mzdy, poplatky na úřadech, pokuty v trestním zákoníku apod.), úprava a 

přepočet transferů od státu k občanům a obráceně a de facto všech písemností, kde je 

Kritérium Belgie Německo Estonsko Irsko Řecko Španělsko Fracie Itálie

2010 2,4 2,3 1,2 2,7 -1,6 4,7 2,0 1,7 1,6

2011 3,1 3,4 2,5 5,1 1,2 3,1 3,1 2,3 2,9

2012 2,8 2,6 2,1 4,2 1,9 1,0 2,4 2,2 3,3

Kypr Lucembursko Malta Nizozemí Rakousko Portugalsko Slovinsko Slovensko Finsko

2010 2,6 2,8 2,0 0,9 1,7 1,4 2,1 0,7 1,7

2011 3,5 3,7 2,5 2,5 3,6 3,6 2,1 4,1 3,3

2012 3,1 2,9 3,2 2,8 2,6 2,8 2,8 3,7 3,2
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pracováno s vyčíslením jednotek v měně česká koruna
63

. Jedním ze zásadních výdajů ze 

strany států bude také tisk euro bankovek a raţení euro minci, jejich emitace do oběhu 

v ČR a zároveň také staţení dosavadního platidla české koruny zpět z oběhu.  

     Pro podniky působící na území ČR, případně vedoucí ceníky v českých korunách pro 

své odběratele je situace velice podobná. Nejen, ţe bude potřeba tyto ceníky převést na 

základě kurzu z CZK na EUR, ale v souvislosti s tím vzniknou i náklady na jejich nový 

tisk, změny na webových stránkách, tisk propagačních materiálů, tisk a změna cenovek 

na pobočkách a v obchodech a jejich případné pomocné srovnání s měnou původní, pro 

lepší orientaci zákazníku a odběratelů. V souvislosti s tím také připadá v úvahu výměna 

vyuţívaného softwaru, který nemusí vţdy být schopen vést účetnictví, vydávat účtenky 

a vést administrativu v jiné měně neţ česká koruna, výměna či přizpůsobení 

registračních pokladen a bankomatů komerčních bank. Úhrada těchto nákladů není nijak 

zajištěna ze strany státu ani ze strany EU, ale jdou čistě na vrub nákladů podniku. 

Nepřímé náklady se mohou objevit také na straně spotřebitelů a odběratelů, a to 

v souvislosti s přepočtem dosavadních cen na měnu euro a zhodnocení výhodnosti 

nákupu ve srovnání s minulostí. Existuje zde totiţ moţnost, ţe obchodníci při přepočtu 

ceny uměle navýší a přechod na jednotnou měnu vyuţijí ke zvýšení svého zisku.  

 

4.2.3 Možné zvýšení inflace 

     Zvyšování cenové hladiny, vlivem přepočtu cen do nové měny, je nejčastější obavou 

obyvatel zemí, které plánují přistoupení do eurozóny. Nárůst míry inflace je spojován 

především s přepočtem cen u obchodníků, kdy můţe docházet k umělému navyšování 

cen s vyuţitím přiráţky nebo záměrně nevýhodného kurzu měn CZK a EUR. Na tuto 

problematiku se zaměřila druhá část Národního plánu na zavedení eura v ČR
64

, která 

vyţaduje při přechodu na euro princip cenové neutrality
65

 a chrání tak spotřebitele od 

tohoto neţádoucího vlivu. Zavádí také duální označování cen v obchodech, pro lepší 

                                                 

63
 Můţe se jednat také o učebnice vyuţívané na školách, jejichţ zařazení do výuky podléhá schválení 

státu. Tyto učebnice mohou obsahovat číselné příklady v měně česká koruna a v rámci přibliţování měny 

euro do povědomí ţáků a studentů by měla být měna upravena i zde.  

64
 Národní plán na zavedení eura v České republice, část II.: Konkretizace úkolů v jednotlivých sektorech. 

Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Narodni_plan_cast_II_verze_10-FV_pdf2.pdf 

65
 Princip cenové neutrality je převod veškerých cen na základě jednotného vyhlášeného kurzu a 

eliminace navyšování cenové hladiny v důsledku tohoto převodu. 
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orientaci zákazníka při styku s novou měnou při nákupech zboţí a sluţeb, na jejichţ 

základě bude vytvořena také „černá listina obchodníků“, kteří vyuţili přepočet měn 

k umělému navýšení ceny zboţí a sluţeb
66

. Zvýšení cenové hladiny můţe být 

způsobeno také lepší moţností porovnání cen zboţí a sluţeb se sousedními státy, kde u 

některých vybraných typů je cenová hladina podstatně výše neţ je tomu v ČR. Toto 

srovnání, ulehčené jednoduchým porovnáním na základě společné jednotky měny, můţe 

vést také obchodníky ke zvyšování cen u těchto vybraných produktů.  

     Ačkoliv toto riziko je prezentováno v souvislosti se zavedením jednotné měny téměř 

ve všech členských státech EU, které zatím nejsou členy měnové unie, jeho relevantnost 

zatím nebyla plně prokázána. Otázkou tedy zůstává, do jaké míry by se zvýšení cenové 

hladiny po zavedení eura projevilo v případě Česka. Pokud bychom měli vývoj cenové 

hladiny srovnat například se zemí, která je prostředí ČR asi nejblíţe a která v minulých 

letech zavedla euro, mohlo by nám jako příklad slouţit Slovensko. To se stalo členem 

eurozóny a připojilo se k měnové unii na začátku roku 2009 a v současné době má tedy 

jiţ více jak tříletou zkušenost. Na situaci ohledně otázek v případě zvyšování cenové 

hladiny reagoval ke konci roku 2009 guvernér Národní banky Slovenska Ivan Šramko. 

V přednášce s názvem „Slovenské zkušenosti s eurem a české přípravy“ zhodnotil toto 

riziko v případě Slovenska jako neopodstatněné
67

. Připustil, ţe některé ceny sluţeb a 

zboţí se zvedly, nicméně toto bylo vyváţeno zlevněním u jiných. Míra inflace byla po 

vstupu na stabilní úrovni a i obyvatelé si dle jeho slov nespojovali přechod k euru se 

zdraţováním.  

     Celkově můţeme tedy říci, ţe na hlavní identifikovaná rizika, spojená se zavedením 

eura, je moţné sníţit adekvátní přípravou. Administrativní náklady, které ponese 

přistoupení do měnové unie, není moţné nijak zásadně eliminovat či se jim zcela 

vyhnout. Je však třeba myslet na to, ţe tyto náklady jsou pouze jednorázovou 

záleţitostí, stejně tak je tomu u potenciálního zvýšení cenové hladiny vlivem přepočtu 

cen z české koruny na euro. Naopak přínosy zavedení eura můţeme vnímat především 

z dlouhodobého hlediska. 

  

                                                 

66
 Nevýhody a rizika z přijetí eura. Zavedení eura v České republice [online]. [cit. 2013-04-11]. Dostupné 

z: http://zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/cr_euro_nevyhody_rizika.html 

67
 Guvernér NBS Šramko o zkušenostech s eurem. Zavedení eura v České republice [online]. [cit. 2013-

04-11]. Dostupné z: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/index_1213.html 
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5. Závěr 

 

     Cílem této práce bylo zhodnotit připravenost České republiky pro vstup do třetí fáze 

Hospodářské a měnové unie. Kaţdý stát, který vstupuje do Evropské unie a který si na 

základě poţadavku nevyjedná potřebné výjimky, je povinen společnou měnu přijmout. 

Nikde v legislativě Evropské unie však není uvedeno, do jaké doby po jeho vstupu je 

potřeba tuto změnu provést. To dává zemím potřebný prostor pro přizpůsobení své 

měnové politiky tak, aby pak samotné přijetí proběhlo bez jakýchkoliv potíţí. Není však 

moţné se připravit na veškeré situace a rizika spojená s přechodem na společnou měnu. 

Evropská unie v této situaci nabízí stručný návod, v jakém stavu by měla být 

ekonomická stránka země. 

     Zhodnocením konvergenčních kritérií, bez jejichţ splnění EU uchazeče o společnou 

měnu nepřijme, se zabývala druhá kapitola této práce. Jednotlivá kritéria jsem zhodnotil 

na základě dat z těch časových období, jako by byla hodnocena oficiálně ze strany EU. 

Z výsledků vyplývá, ţe připravenost Česka v některých oblastech je dlouhodobě na 

dobré úrovni. Konkrétně by ČR splnila konvergenční kritérium stability měnových 

kurzů, kritérium výše veřejného dluhu a kritérium dlouhodobých úrokových sazeb. Ve 

všech třech oblastech je situace velmi stabilní a kritéria ČR plnila i v minulosti. Opačná 

situace je však v případě kritéria cenové stability, kde vykazujeme výsledky, které by 

Unie za přijatelné nepovaţovala. Nutno však říci, ţe tomu tak nebylo vţdy v minulosti. 

Toto kritérium v posledním roce splněno nebylo, avšak pokud se podíváme na předešlé 

roky, můţeme konstatovat, ţe ve většině případů se ČR dařilo drţet míru inflace 

v poţadovaném pásmu. Vyšší míra inflace byla v tomto případě způsobena zvýšením 

daní z přidané hodnoty. V těchto případech by bylo zapotřebí, aby Evropská unie byla 

schopna přizpůsobit kritéria aktuální pozici země v hospodářském cyklu. Další z oblastí, 

které aktuálně zabraňují přijetí společné měny, je deficit veřejného rozpočtu. Snaha 

české vlády je směřována k postupnému sniţování deficitu nejen za účelem plnění 

poţadavků měnové politiky EU, ale především za účelem zmírnění nárůstu veřejného 

dluhu ČR. Deficit veřejných rozpočtů je za rok 2012 zvýšen především z důvodů 

zmíněných církevních restitucí, které se na výdajích rozpočtu podílely významným 

způsobem.  

     V případě zhodnocení pozitiv a rizik, kterým by ČR čelila po vstupu do měnové 

unie, můţeme říci, ţe pozitiva převaţují nad moţnými riziky. U mnoha zemí, které 
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vstoupily do měnové unie v minulosti, se přímo nepotvrdila souvislost zhoršení 

výsledků ekonomiky s přijetím měny euro. Většina pozitiv, která však společná měna 

přinese, jsou jasně prokazatelná a nevyvratitelná. Postoj českého prezidenta Miloše 

Zemana k přijetí společné měny tak také odráţí její výhodnost pro ČR. Ačkoliv 

z hlediska plnění kritérií ještě nejsme připraveni se zúčastnit třetí fáze hospodářské a 

měnové unie v Evropě, naše směřování by mělo vést k úpravě měnové politiky tím 

směrem, aby se kritéria podařilo splnit. Euro je dnes povaţováno za jednu z hlavních 

světových měn a jeho vyuţití i v ČR by v mnoha ohledech bylo do budoucna dobrou 

volbou.  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Seznam použité literatury 

 

Knihy 

 

1. BALASSA, Béla. Teorie ekonomické integrace. Praha: Svoboda, 1966, 328 s. 

2. BRŮŢEK, Antonín, Gabriela SMRČKOVÁ a Martin ZÁKLASNÍK. Evropská 

měnová integrace a Česká republika. 1. vyd. Praha: Velryba, 2007, 197 s. ISBN 

978-808-5860-191. 

3. CIHELKOVÁ, Eva. Evropská ekonomická integrace: procesy, politiky, 

governance. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2011, 335 s. ISBN 978-802-4518-350. 

4. FIALA, Petr a Markéta PITROVÁ. Evropská unie. 2., dopl. a aktualiz. vyd. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 803 s. ISBN 978-807-

3252-236. 

5. HELÍSEK, Mojmír. Euro v ČR z pohledu ekonomů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, 

206 s. ISBN 978-807-3801-823. 

6. KLIKOVÁ, Christiana. Hospodářská politika České republiky po jejím vstupu 

do Evropské unie. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně 

podnikatelská fakulta v Karviné, 2011. 136 s. ISBN 9788072487301. 

7. KUBEŠOVÁ, Barbara. Fiskální disciplína v měnové unii. Karviná: Slezská 

univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2010. 199 s. ISBN 

978807248. 

8. MARSH, David. Euro: Boj o osud nové globální měny. Brno: Centrum pro 

studium demokracie a kultury, 2012. 492 s. ISBN 9788073252779. 

9. PAVLÍK, Petr. Integrační procesy ve světě. In: JEHLIČKA, Petr. Stát, prostor, 

politika: vybrané otázky politické geografie. Praha: Univerzita Karlova. Fakulta 

přírodovědecká, 2000. Edice katedry sociální geografie a regionálního rozvoje, 

4. ISBN 80-238-5566-2. 

10. PEČINKOVÁ, Ivana. Euro versus koruna: Dilemata jednotné měny v době 

dluhové krize. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 339 s. 

ISBN 9788073252656. 

11. PLCHOVÁ, Boţena, Josef ABRHÁM a Mojmír HELÍSEK. Česká republika a 

EU: ekonomika - měna - hospodářská politika. 1. vyd. Praha: Krigl, 2010, 206 s. 

ISBN 978-80-86912-39-4. 



52 

 

12. RÝZNAR, Ladislav. Evropská unie: historie, symboly, instituce, politiky, profily 

členských zemí Evropské unie. Kunovice: Evropský polytechnický institut, 2007, 

96 s. ISBN 978-80-7314-116-5. 

13. SVATOŠ, Miroslav. Zahraniční obchod: teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Grada, 

2009, 367 s. ISBN 978-80-247-2708-0. 

14. SYCHRA, Zdeněk. Jednotná evropská měna: realizace hospodářské a měnové 

unie v EU. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 

2010. 291 s. ISBN 9788021050822. 

15. ŠÍSTEK, František. Černá Hora. 1. vyd. Praha: Libri, 2007, 126 s. Stručná 

historie států, sv. č. 47. ISBN 978-807-2773-558. 

16. ZAHRADNÍK, Petr. Vstup do Evropské unie: přínosy a náklady konvergence. 

Vyd. 1. Praha: C. H. Beck, 2003, 364 s. ISBN 80-717-9472-4. 

17. ZLÝ, Bohumír. Úvod do teorie mezinárodní ekonomické integrace. V Tribunu 

EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2009, 284 s. ISBN 978-807-3997-199. 

 

Internetové zdroje 

 

18. About EFTA. The European Free Trade Association [online]. [cit. 2013-01-20]. 

Dostupné z: http://www.efta.int/about-efta.aspx 

19. Bělorusko: Zahraničně-politická orientace. In: Businessinfo.cz [online]. 2012 

[cit. 2013-01-10]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/clanky/belorusko-

zahranicne-politicka-orientace-19291.html 

20. Celní Unie. Euroskop - věcně o Evropě [online]. [cit. 2013-01-11]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/283/sekce/c-d/ 

21. Cílování inflace v ČR. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-03-06]. 

Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/cilovani.html 

22. Economic Integration Stages. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Economic_integration_stages_(World).png#file

links 

23. EMU convergence criterion series - annual data. Eurostat [online]. [cit. 2013-

04-07]. Dostupné z: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=irt_lt_mcby_a&lang=en 



53 

 

24. Evropa v míru - počátky spolupráce. EUROPA Historie Evropské unie [online]. 

[cit. 2013-01-11]. Dostupné z: http://europa.eu/about-eu/eu-history/1945-

1959/index_cs.htm 

25. Evropské sdruţení volného obchodu (ESVO). Epravo.cz [online]. 2001. vyd. 

[cit. 2013-01-20]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/evropske-

sdruzeni-volneho-obchodu-esvo-3302.html 

26. Government statistics. Eurostat [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics

/data/database 

27. Guvernér NBS Šramko o zkušenostech s eurem. Zavedení eura v České 

republice [online]. [cit. 2013-04-11]. Dostupné z: 

http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/index_1213.html 

28. HICP at constant tax rates. In: Eurostat [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupDownloads.do 

29. História hospodárskej a menovej únie. Euro naša mena [online]. [cit. 2013-02-

22]. Dostupné z: http://www.euromena.sk/eurozona/9418s 

30. Hospodářská a měnová unie (HMU). Evropská centrální banka [online]. [cit. 

2013-01-22]. Dostupné z: 

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

31. Integrace. Slovník cizích slov [online]. [cit. 2012-12-14]. Dostupné z: 

http://www.slovnik-cizich-slov.cz/?q=integrace&typ=0 

32. Interest rates. Eurostat [online]. 2012 [cit. 2013-02-15]. Dostupné z: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/interest_rates/data/database 

33. Jaké jsou reţimy měnové politiky?. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-03-

06]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/faq/jake_jsou_rezimy_menove_politiky.html 

34. Kalousek: Letošní vykázaný schodek rozpočtu bude asi 5 %. Zatíţí jej účetně 

církevní restituce. Patria [online]. [cit. 2013-04-25]. Dostupné z: 

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/2208978/kalousek-letosni-vykazany-

schodek-rozpoctu-bude-asi-5-zatizi-jej-ucetne-cirkevni-restituce.html 

35. Kurzy archiv. Kurzy.cz [online]. [cit. 2013-03-05]. Dostupné z: 

http://www.kurzy.cz/kurzy-men/historie 

36. Míra inflace (HICP). Český statistický úřad [online]. 2013 [cit. 2013-03-07]. 

Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tec00118 



54 

 

37. Národní plán na zavedení eura v České republice, část II.: Konkretizace úkolů v 

jednotlivých sektorech. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2013-04-11]. 

Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Narodni_plan_cast_II_verze_10-

FV_pdf2.pdf 

38. Nevýhody a rizika z přijetí eura. Zavedení eura v České republice [online]. [cit. 

2013-04-11]. Dostupné z: 

http://zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/cr_euro_nevyhody_rizika.html 

39. North American Free Trade Agreement. NaftaNow.ogr [online]. 2012 [cit. 2013-

01-10]. Dostupné z: http://www.naftanow.org/about/default_en.asp 

40. One market, one money. An evaluation of the potential benefits and costs of 

forming an economic and monetary union. European economy / Commission of 

the European Communities [online]. [cit. 2013-04-05]. ISSN 0379-0991. 

Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication7454_en.pdf 

41. Předvstupní pomoc. Euroskop.cz [online]. [cit. 2013-03-04]. Dostupné z: 

https://www.euroskop.cz/168/sekce/predvstupni-pomoc/ 

42. Předvstupní programy. Centrum pro regionální rozvoj České republiky [online]. 

[cit. 2013-03-04]. Dostupné z: http://ap3.crr.cz/cs/programy-eu/predvstupni-

programy 

43. Římské smlouvy. Sagit [online]. 2004 [cit. 2013-01-11]. Dostupné z: 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&levelid=eu_239.

htm 

44. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti 

opoţděným platbám v obchodních transakcích. In: Úřední věstník Evropské unie [online]. [cit. 

2013-04-10]. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:048:0001:0010:CS:PDF 

45. Státní dluh ČR (% HDP). Euroekonom.cz [online]. [cit. 2013-03-16]. Dostupné 

z: http://www.euroekonom.cz/grafy-data.php?type=cesko-statnidluhhdp-rok 

46. Strategie přistoupení České republiky v eurozóně. Ministerstvo financí ČR 

[online]. 2003 [cit. 2013-03-16]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/eu_strategie_pristoupeni_11297.html 



55 

 

47. Stručná historie vnitřního trhu. Euroskop - věcně o Evropě [online]. [cit. 2013-

01-20]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8732/sekce/strucna-historie-

vnitrniho-trhu/ 

48. Strukturální fondy - PHARE. Ministerstvo pro místní rozvoj [online]. [cit. 2013-

03-04]. Dostupné z: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Programy-

2004-2006/Historie-regionalni-politiky-EU-v-Ceske-republice/Predvstupni-

nastroje/Phare 

49. TAJOVSKÝ, Ladislav. K čemu skutečně slouţí inflace. Hospodářské noviny 

[online]. [cit. 2013-04-29]. Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-59661970-k-cemu-

skutecne-slouzi-inflace 

50. United States. European Commission [online]. [cit. 2013-04-10]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/united-states/ 

51. Vybrané devizové kurzy. Česká národní banka [online]. [cit. 2013-03-07]. 

Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/vybra

ne_form.jsp 

52. White paper for the Commision of the European Council. In: Milan, 1985. 

Dostupné z: 

http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com1985_0310_f_en.pdf 

53. Záznam z 15. schůze, 8. prosince 1993. Poslanecká sněmovna Parlamentu 

ČR [online]. [cit. 2013-03-02]. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1993ps/stenprot/015schuz/s015043.htm 

54. Zeman: Hlavní výhodou eura je ochrana před spekulanty. Týden.cz [online]. [cit. 

2013-04-25]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/cesko/zeman-

hlavni-vyhodou-eura-je-ochrana-pred-spekulanty_268138.html 

55. Zóna volného obchodu - právo Evropské unie. Sagit [online]. 2004 [cit. 2013-

01-10]. Dostupné z: 

http://www.sagit.cz/pages/lexikonheslatxt.asp?cd=156&typ=r&levelid=EU_362.

HTM 

56. Zpráva o vývoji platební bilance České republiky za rok 1997. Česká národní 

banka [online]. 1997 [cit. 2013-03-04]. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/statistika/platebni_bila

nce_stat/publikace_pb/zpravy_vyvoj_pb/C_PB_1997__0.PDF 



56 

 

Seznam zkratek 

 

ČNB – Česká národní banka 

DPH – Daň z přidané hodnoty 

ECB – Evropská centrální banka 

EHS – Evropské hospodářské společenství 

EMU – Evropská měnová unie 

ERM – Exchange Rate Mechanism 

ES – Evropská společenství 

ESUO – Evropské sdruţení uhlí a oceli 

ESVO – Evropské sdruţení volného obchodu 

HDP – Hrubý domácí produkt 

HICP – Harmonised Index of Consumer Prices 

HMU – Hospodářská a měnová unie 

ISPA - Instrument for Structural Policies for Pre-accession 

NAFTA – North American Free Trade Agreement 

PHARE – Poland and Hungary Aid for Restructuring of the Economy 

RVHP – Rada vzájemné hospodářské pomoci 

SAPARD – Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development 

USA – United States of America 
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Příloha č. 1 

Současný stav ekonomických integrací ve světě 

 

Zdroj : Economic Integration Stages. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001 [cit. 2013-01-14]. Dostupné z: 
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Příloha č. 2  

Mapa HMÚ 

Zdroj: História hospodárskej a menovej únie. Euro naša mena [online]. [cit. 2013-02-22]. Dostupné z: 

http://www.euromena.sk/eurozona/9418s 

 

 


