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ÚVOD 

 

První myšlenka pro vybudování hospodářské a měnové unie v Evropě 

vznikla před více než padesáti lety. Hospodářská a měnová unie a  zavádění 

společné evropské měny v členských státech Evropské unie je nejvíce 

ctižádostivým evropským integračním projektem, který Společenství začalo 

realizovat. Je výsledkem dlouhodobého procesu prohlubování ekonomické 

integrace v Evropě. Proces měnové integrace znamenal postupné odstranění 

všech překážek pro volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil. Jednotný 

evropský trh, který byl tvořen nejvyspělejšími státy západní Evropy, narušovalo 

mnoho rozdílných národních měn, avšak po zavedení eura se stal fungujícím 

celkem s jednotnou měnou a jednotnou měnovou politikou.    

Hospodářská a měnová unie je proces, kterým dochází k harmonizaci 

hospodářských a měnových politik členských států Evropské unie, současně        

se zavedením jednotné měny. Tento významný krok na cestě ke společné Evropě 

se samozřejmě promítl i do života České a Slovenské republiky. Otázkami 

připravenosti českých a slovenských ekonomických subjektů (zvláště pak 

finančních a bankovních domů) na zavedení eura se zabývala a zcela jistě ještě 

bude zabývat celá řada publikací a knih. O dalších směrech vývoje společné 

evropské měny bylo napsáno mnoho úvah a polemik, ať již kladných či záporných.  

 

Cílem této diplomové práce je nastínit vznik a vývoj Hospodářské a měnové 

unie, poukázat na specifické otázky a vybrané aspekty spojené s budoucím 

zavedením společné měny euro v České a Slovenské republice a na připravenost 

obou zemí přistoupit k eurozóně. Česko a Slovensko se spolu s dalšími 8. státy 

staly 1. května 2004 členy Evropské unie, čímž se zavázaly společnou měnu euro 

zavést.  

 

V první kapitole své diplomové práce se budu zabývat vznikem a vývojem 

Hospodářské a měnové unie od roku 1957, kdy bylo založeno Evropské 

hospodářské společenství (EHS), až do současnosti, včetně přípravy a zavedení 

společné měny euro. V druhé části této kapitoly charakterizuji jednotlivé etapy 
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Hospodářské a měnové unie (HMU) a způsob zavádění společné měny euro 

v nových členských státech EU. 

 

Druhá kapitola je věnována samotnému procesu a připravenosti Slovenské 

republiky na zavedení společné měny euro. Popíšu vstup Slovenska do kurzového 

mechanismu ERM II a pozornost také budu věnovat úloze Slovenské národní 

banky při procesu předzásobení společnou měnou euro a plněním 

Konvergenčních kritérií touto zemí. 

 

Třetí kapitola je věnována perspektivě přistoupení České republiky  

k eurozóně, možným způsobům zavedení eura v Česku a stupni ekonomické 

sladěnosti České republiky s eurozónou. V závěru této kapitoly popíšu zavedení 

eura v členských zemích, které jsou členy Evropské unie (EU) od roku 2004          

a uvedu hlavní aspekty zavedení společné měny euro.  
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1. VZNIK A VÝVOJ HMU 

 

První evropské měnové unie vznikaly již v 19. století. K měnovým 

integracím docházelo jak mezi jednotlivými státy, tak i v rámci státních útvarů. 

Hlavní měnou bylo zlato a stříbro (resp. mince ražené z těchto kovů), které tvořily 

základ těchto měnových unií. Měnové unie, ať už více či méně úspěšné,            

byly odsouzeny k zániku z několika důvodů – byla nedostatečná politická vůle             

ke spolupráci, měnová politika a centrální banka se teprve začaly formovat, mince 

ražené z kovů byly postupně narušovány rostoucí úlohou bankovek. Měnové unie 

můžeme rozdělit do dvou hlavních skupin [26]: 

•   národní měnové unie,  

•   nadstátní měnové unie.  

Mezi národní měnové unie patřily např. švýcarská unifikace (1848), italská 

unifikace (1861) a německá unifikace (1871).  

K nadstátním měnovým uniím se řadí např. Německo - rakouská měnová 

unie (1857 - 1867)1, Latinská měnová unie (1865 - 1926)2, Skandinávská měnová 

unie (1872 - 1931)3, Rakousko - maďarská měnová unie (1880 - 1920)4 a Belgicko 

- lucemburská měnová unie (1921 – 1998)5. [22]   

Formy měnové spolupráce původně spočívaly na dohodách uzavíraných 

mezi dvěma i více zeměmi a na využívání a udržování určitých vnitřních                

a měnových systémů. Také se vyznačovaly jinou kvalitativní a kvantitativní úrovní. 

V období obou světových válek byla měnová integrace v Evropě spíše v pozadí. 

Opětovně se začala vyvíjet až v poválečném období v 50. letech 20. století.  

Další pokusy o evropskou měnovou integraci sahají do roku 1944,           

kdy se konala významná konference v Breton Woods. Tato konference dala vznik 

                                            

 
1 Fungovala na základě fixně stanovených měnových kurzů, společná měnová jednotka současně 
s národními měnovými jednotkami. Zanikla vlivem války mezi Rakouskem a Pruskem (1866). 
2 Belgie, Francie, Itálie, Švýcarsko, Řecko. Cílem bylo dosažení jednotné ražby mincí, neuvažovala     
o zavedení bankovek. 
3 Švédko, Dánsko, Norsko. Stejný druh mincí - Skandinávská koruna, měnový kurz 1:1:1, národní 
měny mohly volně obíhat. Součástí snahy o širší unii. Týkala se pouze mincí. 
4 Fungovala jedna centrální banka s kapitálem, zisky a personálem národně přísně rozděleným 
podle dvou zemí. Zanikla z důvodu rozpadu Rakousko – Uherska. 
5 Pevný poměr národních měn obou zemí. Měnovou politiku na území Lucemburska vykonávala 
Belgická centrální banka. Lucemburský frank byl fixován na belgický frank 1:1. Od r. 1981 belgický 
frank legálním platidlem v Lucembursku (neplatilo opačně). 
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nové mezinárodní měnové soustavě a novým institucím. Brettonwoodská 

konference zahájila další proces evropské měnové integrace.  

 

1.1 Začátek měnové integrace v Evropě 

 

V roce 1957 na základě Římských smluv vzniklo EHS. V tomto dokumentu 

nebyly otázky měnové spolupráce nijak upravovány a veškeré pravomoci byly          

ve svrchovanosti jednotlivých zemí. Světový měnový systém byl založen                  

na Brettonwoodských dohodách z roku 1944. Měnová politika zůstala v působnosti 

jednotlivých států. S postupem času začal růst zájem o měnovou integraci 

v Evropě z důvodu začínající nestability mezinárodního systému a zároveň 

z potřeby chránit evropské měny před výkyvy amerického dolaru. Od roku 1968 

byl hospodářský vzestup doprovázen cenovými rozdíly a vnější nerovnováhou 

mezi jednotlivými státy. Začínají převládat názory, že hospodářská spolupráce     

se neobejde bez spolupráce měnové, která by měla být dovršena přijetím 

společné měny. Názory na formování měnové spolupráce se mezi členskými státy 

odlišovaly. Vznikly dva koncepční směry: monetaristický a ekonomistický.  

Monetaristé zastávali tzv. koncepci „motoru“, vnímali měnovou politiku,            

jako způsob urychlení hospodářské integrace. Kladli důraz na společnou měnovou 

politiku, která měla být hnacím motorem pro koordinaci hospodářských politik. 

Jejich přístup spočívá v tom, že nejdříve je potřeba vyloučit změny parit členských 

zemí, musí dojít k omezení a úplnému odstranění kurzových oscilací, uvolnit 

překážky obchodu výrobních faktorů a zavést měnově podpůrná opatření apod. 

Mezi zastánce tohoto směru patřila Francie, Belgie a Lucembursko. [2] 

Ekonomisté zastávali tzv. koncepci „korunovační“, považovali měnovou 

integraci za vyvrcholení (korunovaci) hospodářské integrace, která postupně 

vyústí v měnovou unii.  Tuto koncepci podporovala Itálie, Nizozemsko a SRN. 

Nejdříve chtěli vytvořit hospodářské a politické předpoklady rovnovážného 

makroekonomického vývoje v celém společenství a odstranit příčiny rozdílného 

ekonomického vývoje v členských státech. Znamenalo by to liberalizaci pohybu 

výrobků, služeb, kapitálu a osob. Koncepce nutně vyžadovala převedení určitých 

národních kompetencí na orgány Společenství. V současné době již víme,          

že HMU byla realizována na základě koncepce „ekonomistů“. 
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Dne 1. července 1968 došlo k významnému integračnímu posunu,         

byla zrušena cla uvnitř Společenství a zavedeny vnější celní tarify. Vytvoření celní 

unie znamenalo, že žádný stát nemohl stanovit vlastní cla při dovozu zboží ze třetí 

země.  

V této době se objevily návrhy a analýzy s konkrétními úvahami o užší 

integraci v hospodářské a měnové oblasti. V roce 1969 se v Haagu konal vrcholný 

summit představitelů EHS, kde byl prezentován první pokus o měnovou integraci 

tzv. „Barreho plán“6. [2] Výsledkem setkání bylo stanovení jasného cíle, vytvoření 

hospodářské a měnové unie. Protože nebylo možné se shodnout na postupu,  

byla vytvořena pracovní skupina, která pracovala pod vedením lucemburského 

ministerského předsedy Pierra Wernera7. Úkolem této skupiny bylo vypracovat 

analýzu stávajících názorů, nalézt sporné otázky a definovat základní principy 

HMU.   

Barreho plán nebyl jediným plánem, který řešil způsob měnové integrace                  

ve Společenství.  

Přesně o rok později, 12. února 1970, byl německou vládou předložen 

významný dokument tzv. „Schillerův plán“. Tento plán představoval 

ekonomistickou koncepci vytvoření HMU, kdežto Barreho plán byl příkladem 

monetaristického pojetí8.  Schillerův plán zahrnoval 4 stupně postupu budování 

HMU, a jak cílového stavu dosáhnout [2]: 

1. konzultace v měnové a hospodářské politice k posílení společné 

koordinace a ustanovení nástrojů krátkodobé pomoci,  

2. potřeba dosáhnout užší harmonizace ekonomických trendů, především 

společným rozhodováním některých záležitostí v Radě,  

                                            

 
6 Pod tímto názvem Komise ES předložila 12. 2. 1969 „Memorandum o koordinaci hospodářských 
politik a měnové spolupráci ve Společenství“. Byl to již druhý plán s tímto názvem, první byl 
z února 1968, po velké kritice musel být přepracován a po roce předložen znovu. Plán byl 
pojmenován podle R. Barreho, místopředsedy Komise, který byl zodpovědný za hospodářské 
otázky.  
7 Narodil se v Saint André ve Francii dne 29. 12. 1913, zemřel  24. 6. 2002. V letech 1959 - 1974                
a 1979 - 1984 byl Lucemburským ministerským předsedou. [38]  
8
 „Barreho plán“ podporovala Francie, Belgie a Lucembursko a „Schillerův plán“ Nizozemí, SRN           

a Itálie. 
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3. ustanovení společné centrální banky, fixaci měnových kurzů a zavedení 

volného pohybu kapitálu, vytvoření společné měny a nadnárodní 

hospodářské kontroly. 

 

1.2 Wernerova zpráva 

 

Wernerova skupina9 v roce 1971 předložila dokument nazvaný „Wernerova 

zpráva o vytváření stádií hospodářské a měnové unie“ (Wernerova zpráva). 

Wernerova zpráva je 68-mi stránkový dokument, rozdělený do několika částí:  

Předmluva  

I. Úvod  

II. Základní cíl 

III. Konečný cíl 

IV. Principy realizace plánu v jeho etapách 

V. První etapa 

VI. Přechod k závěrečnému cíli 

VII. Závěr. 

Tato zpráva obsahovala plán na dosažení hospodářské a měnové unie        

v rámci ES v určitých stadiích do 10 let, definovala jednotlivé atributy hospodářské 

a měnové unie:  

- neodvolatelná konvertibilita měn členských zemí,  

- volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu, 

- pevně stanovené devizové kurzy mezi měnami členských zemí,  

- náhrada jednotlivých měn jednotnou měnou a k tomu zřídit potřebné 

instituce.  

Wernerova zpráva došla k závěru, že k úspěšnému vytvoření měnové unie 

musí být některé pravomoci, vykonávané na národních úrovních, přeneseny             

na úroveň nadnárodní, na orgány ES. Wernerova zpráva předpokládala dva 

základní znaky této unie:  

1. vzájemně zafixovaný směnný kurz členských měn;  

                                            

 
9 Skupina nazvaná dle Pierra Wernera (blíže specifikováno v kapitole 1.1). 
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2. jednotnou měnovou politiku, řízenou centrální měnovou institucí,      

která by řídila rozpočtovou politiku a byla by podřízena Evropskému 

parlamentu. 

Plán obsahoval vymezení jednotlivých časových etap a jejich naplňování. 

Wernerův plán byl přijatelný pro většinu členských zemí, které ho také 

podporovaly. Výjimku tvořila Francie, která ho považovala za příliš velký zásah   

do státní suverenity. Bylo nutno vytvořit kompromis vyhovující všem zemím včetně 

Francie. K uskutečnění plánu a realizaci HMU mělo dojít ve třech fázích v průběhu 

deseti let. Wernerova zpráva detailně analyzuje první dvě fáze a obecněji popisuje 

reformy, které měly být uskutečněny ve třetí fázi. První fáze měla trvat tři roky        

a především se měla soustředit na sbližování fiskálních a měnových politik. 

Politika konvergence měla být dostatečnou garancí, aby nedocházelo v druhé fázi 

k výrazným měnovým výkyvům. Ve Společenství mělo dojít k omezení kolísání 

měn členských států vůči americkému dolaru a v rozsahu intervenčního režimu 

k postupnému zužování fluktuačního pásma mezi evropskými měnami.               

Pro docílení tohoto kroku dokument počítal s vytvořením Evropského fondu pro 

měnovou spolupráci. Dne 22. března 1971 přijala Rada ministrů (Rada) usnesení 

o vytvoření hospodářské a měnové unie. Poté se začala uskutečňovat první fáze 

Wernerova plánu, jednalo se především o společný postup centrálních bank vůči 

americkému dolaru.  

Na základě Smithonianské dohody10 [37] z 18. prosince 1971 došlo 

k devalvaci dolaru vůči zlatu a ostatním měnám. Tyto dohody rozšířily oscilační 

pásma měnových kurzů na 2,25 %, což vedlo k dočasnému uklidnění                      

na mezinárodních trzích. Měny členských zemí Společenství se mohly pohybovat 

v rozmezí ±2,25 % k měnám zemí G10 a také v tomto rozmezí mezi sebou. Pokud 

se kurz jedné měny vůči dolaru nacházel na horní hranici a kurz druhé měny         

na dolní hranici oscilačního pásma, vzájemný kurz národních měn umožňoval 

pohyb v rozpětí 4,5 % [4]. Rada ministrů a zástupců vlád členských zemí ES 

přijala dne 21. března 1972 tzv. „Novou Rezoluci“ [26], na základě které byly 

centrální banky členských států vyzvány k tomu, aby udržovaly kurz svých měn 

                                            

 
10 Ve dnech 17. – 18. 12. 1971 proběhlo setkání zemí G10 ve Washingtonu, jehož výsledkem byly 
tzv. Smithonianské dohody. 
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vůči dolaru v rozpětí ±2,25 %  a zúžily oscilační pásmo, ve kterém se mohou 

pohybovat vzájemné kurzy měn členských zemí na ±1,125 % od základní parity.                

Toto uspořádání je známé pod názvem "had v tunelu" jako jednoduchá 

charakteristika toho, že užší rozpětí se vlastně pohybovalo uvnitř rozpětí širšího.  

V březnu 1973 dochází k uvolnění pevného kurzu amerického dolaru, čímž "tunel", 

tvořený maximálním rozpětím jeho směnného kurzu přestává existovat. 

Mechanismus "směnného hada" však přetrvává dalších sedm let, a to vytvořenou 

formou vnitřní evropské dohody směnných kurzů za účasti jak členských,            

tak i nečlenských zemí. Období "směnného hada" se vyznačovalo všeobecným 

kolísáním měn zúčastněných států, jakož i jejich dočasným nebo trvalým 

opouštěním tohoto mechanismu (Velká Británie, Francie). Přesto se v této fázi 

vytváří základy postupů vzájemné spolupráce, v nichž je zužování fluktuačního 

pásma přijímáno jako jasný indikátor měnové integrace. 

V této době došlo k vážné světové krizi, která vedla k rozpadu 

Brettonwoodského systému a dolar již neměl dominantní postavení jako rezervní 

měna, plnění plánu bylo narušeno a mělo dopad na celé pojetí HMU.  

Wernerův plán nebyl dokončen, pouze došlo k uskutečnění jeho první fáze, 

ale stal se přínosem pro vytvoření Evropského měnového systému. [2], [19]. 

 

1.3 Evropský měnový systém 

 

Ve Společenství stále existovala idea prohlubování měnové integrace.              

Bylo nutné stabilizovat evropské měnové kurzy. Členské země ES musely 

nastalou situaci urychleně řešit a navrhnout nový měnový systém. Tohoto 

nesnadného úkolu se ujali a podpořili jej političtí představitelé dvou nejsilnějších 

členských zemí ES – německý kancléř Helmut Schmidt11 a francouzský prezident 

Valéry Giscard d´Estaing12. Francie se snažila zpomalit inflační vývoj a zastavit 

znehodnocování franku a SRN usilovala o zastavení neustálého zhodnocování 

marky. Výše uvedení politici poprvé představili návrh Evropského měnového 

                                            

 
11  Německý kancléř v období let 1974 – 1982. 
12 Celým jménem Valéry René Marie Georges Giscard d'Estaing, někdy zvaný VGE (narozen              
2. února 1926), dvacátý prezident Francie od 27. května 1974 do 21. května 1981. 
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systému dne 27. října 1977  a na zasedání Rady ministrů v Brémách, ve dnech 

6. - 7. července 1978, byla projednávána konečná koncepce a návrh Evropského 

měnového systému (EMS)13. Samotný projekt EMS byl přijat na zasedání Rady 

ministrů, které se konalo ve dnech 4. – 5. prosince 1978 v Bruselu. Předpokládalo 

se, že EMS oficiálně zahájí svou činnost od 1. ledna 1979. Vzhledem k tomu,            

že Francie a Německo měly rozdílné názory na oblast měnové politiky,                 

byl konečný termín zahájení EMS posunut na 13. březen 1979.  

EMS tedy vznikl a zahájil svou činnost 13. března 197914 na základě 

dohody mezi centrálními bankami členských zemí ES. Mezi původní členy EMS 

patřily státy Francie, Irsko, Dánsko, Itálie, Belgie, Lucembursko, Nizozemí, Velká 

Británie a SRN. Dále se pak od roku 1984 stalo členem Řecko, od roku 1989 

Španělsko a Portugalsko a od roku 1995 Finsko, Rakousko a Švédsko. 

Nejvýznamnějším úkolem tohoto systému bylo udržení trvalého růstu a stability 

v ES. [3] 

 

EMS byl založen na třech vnitřně propojených subsystémech: 

•••• společná evropská měnová jednotka ECU - hodnota ECU byla vymezena 

pomocí měnového koše, ve kterém figurovaly rozdílnou měrou měny členských 

zemí. Podíl národních měn v ECU odpovídal ekonomické síle jednotlivých států     

a jejich podílu na vzájemném obchodu uvnitř ES. ECU nebyla měna v právním 

slova smyslu, ale pouze měnový koš. Měnový koš měl být pravidelně 

přezkoumáván a měněn, ale ke změně došlo pouze dvakrát: zapojením řecké 

drachmy v roce 1984 a začleněním španělské pesety a portugalského escuda 

v roce 1989. ECU sloužila jako rezervní aktivum. V tab. č. 1.1 je uveden poměr 

národních měn členských států v měnovém koši.  

 

 

 

 

                                            

 
13 Oficiální označení „Evropský měnový systém“ schváleno 24. července 1978. 
14 Dohoda národních centrálních bank ES o způsobu fungování EMS. 
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Tab. 1.1 Složení měnového koše ECU k 1. 1. 1999 

Měna Poměr výpočtu  
denní hodnoty 1 ECU 

DEM 0,6242 
FRF 1,332 
GBP 0,08784 
ITL 151,8 
NLG 0,2198 
BEF 3,301 
LUF 0,130 
ESP 6,885 
DKK 0,1976 
IEP 0,00855 
GRD 1,44 
PTE 1,393 

    Zdroj: [5] 

Složení měnového koše bylo zafixováno (v rámci příprav na zavedení eura) 

od 1. 11. 1993 na hodnotách k 21. září 1989, tzn. že v koši nebyly zastoupeny 

měny 3 zemí (Rakouska, Finska a Švédka), které přistoupily k EU v roce 1995. 

ECU byla v rámci ES používána jako: 

- platební prostředek mezi CB členských zemí ES, 

- měnová jednotka institucí ES  (EIB, evropský rozpočet), 

- zúčtovací jednotka v rámci intervenčního a úvěrového mechanismu, 

- ke stanovení hodnoty centrálních kurzů měn členských zemí a pásma, 

v jakém se mohly běžné tržní kurzy od bilaterálních středních kurzů 

vychylovat, 

- mimo oficiální ECU, která se používala v EMS, existovala také tzv. „zelená 

ECU“ (pro stanovení hodnoty společných zemědělských cen),                     

která umožňovala realizovat finanční operace soukromým osobám. 

 

ECU, která se využívala jako platební prostředek v rámci elektronických plateb, 

Evropským fondem měnové spolupráce (FECOM): 

- každá členská země vkládala 20 % ze svých zlatých a dolarových rezerv, 

- na účty CB u FECOMu byla připsána protihodnota devizových rezerv 

v ECU, 

- tato ECU byla rezervním aktivem CB u FECOMu, byla kryta zlatem                  

a americkými dolary (rozsah devizových rezerv jednotlivých členských států 

se neměnil, pouze se měnila struktura). 
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• mechanismus devizových kurzů ERM – byl vázán na ECU a založen                         

na specifickém intervenčním systému. Tento mechanismus byl nejdůležitější 

součástí systému. Byly stanoveny střední kurzy měn k ECU a mezi sebou 

navzájem. Pokud došlo k výrazné oscilaci kurzu dané měny (oscilační pásmo bylo 

původně ±2,25 %, nakonec se vlivem krize zvýšilo na ±15 %), musely centrální 

banky interventovat. ERM byl postaven na pevně stanovených,                            

ale přizpůsobitelných směnných kurzech. Skládal se z tzv. paritní mřížky měn        

a jeho součástí byl také tzv. indikátor divergence. Paritní mřížka byla tvořena 

soustavou bilaterálních středních kurzů národních měn. V modifikované podobě 

ERM II existuje dodnes (viz kapitola č. 1.7.1).  

 

• zvláštní úvěrový mechanismus - obsahoval dílčí mechanismy několika 

různorodých úvěrů, spjatých s fungováním ERM. To znamená, že kurzový 

mechanismus byl doplněn o mechanismus úvěrový. Členské země mohly využívat 

v rámci úvěrového mechanismu finanční výpomoci. Jednalo se o velmi krátké 

úvěry (s dobou splatnosti do 45 dní), krátkodobé úvěry (se splatností do 3 měsíců)              

a střednědobé úvěry (poskytovány na dobu 2 - 5 let). Původně byl pro poskytování 

těchto úvěrů založen v roce 1973 Evropský fond měnové spolupráce (EMCF), 

který měl udržovat stabilitu měny. Po zahájení činnosti EMS se stal EMCF jeho 

součástí.  

Přijetím Jednotného evropského aktu v roce 1987 vstoupil EMS                 

do primárního práva ES. Vzhledem k tomu, že EMS byl kompromisním řešením, 

neočekávalo se od něho nic zásadního, ale pouze zabezpečení měnové stability. 

Jednotlivé subsystémy EMS spolu souvisely, ale nevyžadovaly účast členských 

států ve všech z nich. Členství v nich nebylo povinné. EMS byl hodnocen 

pozitivně, ale přesto se dostal v období od září 1992 do srpna 1993 do nejhorší 

krize během svého působení. Ke krizi došlo z důvodu spekulačních tlaků, ale také 

z politických a ekonomických důvodů. Jedna z příčin krize byla považována 

ekonomická situace po sjednocení východního a západního Německa. [26] 
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1.4 Delorsova zpráva 

 

Po roce 1985, kdy byl Jacques Delors15 zvolen předsedou Komise,           

se opětovně stala myšlenka HMU novým cílem integračního procesu. S podporou 

Francie se mu podařilo prosadit tuto otázku na pořad dne při schůzce Evropské 

rady, která se sešla za německého předsednictví v Hannoveru, v červnu 1988. 

Z iniciativy Francie, Itálie a Německa zde bylo dohodnuto vytvoření výboru pro 

hospodářskou a měnovou unii, který byl složen z guvernérů centrálních bank 

členských států a v jehož čele stál právě Delors. Úkolem takto vytvořeného výboru 

bylo prostudovat a navrhnout jednotlivé etapy vedoucí k vytvoření HMU. V této 

době nebyly členské státy jednotné v otázce, zda skutečně přistoupit k plné formě 

měnové integrace a nahradit národní měny společnou měnou.  

Výbor předložil tzv. Delorsovu zprávu 12. dubna 1989 jako „Zprávu                  

o hospodářské a měnové unii v zemích ES“. Jednalo se o významný dokument,      

který se věnoval otázkám rozvoje měnové spolupráce v době, kdy ještě nebyl 

dokončen společný trh a nebyl funkční volný pohyb kapitálu. Zpráva obsahuje 

předmluvu a je rozdělena do tří kapitol, které se nadále člení na několik sekcí. 

Zakončena je dvěma přílohami, první obsahuje Výtahy ze závěrů prezidia 

Evropské rady předložené po zasedání v Hannoveru a druhá Seznam členů 

Výboru. Delorsova zpráva vycházela z myšlenky Wernerova plánu a navrhla 

vybudovat měnovou unii ve třech etapách.  

První kapitola zprávy se věnuje zhodnocení dosavadního procesu 

koordinace hospodářské a měnové integrace ve Společenství a specifikuje hlavní 

příčiny neúspěchu, např. nepřipojení všech členských zemí k EMS                        

a nedostatečnou sladěnost fiskální politiky.  

Druhá a třetí kapitola uvádí plán přechodu členských zemí ES k HMU, 

vymezuje základní cíle, funkce, strukturu a organizaci Evropského systému 

centrálních bank, obsahuje základní prvky budoucího měnového uspořádání, 

modifikuje budoucí postavení nadnárodní měnové jednotky. Dle zprávy měla první 

etapa začít 1. července 1990 a o termínech dalších dvou etap zpráva nehovoří.  

                                            

 
15 Narodil se 20. 7. 1925 v Paříži, francouzský ekonom a levicový politik, bývalý předseda EK 
(1985-1995). 
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Delorsova zpráva byla schválena na zasedání Rady ministrů                        

v Madridu v červnu 1989 a rozhodla o započetí první etapy od 1. července 1990 

[1], [2].  

 

1.5 Smlouva o EU a etapy Hospodářské a měnové unie  

 

Jednotný vnitřní trh umožňující volný pohyb osob, zboží, služeb a kapitálu 

měl být dle tzv. Jednotného evropského aktu16 dokončen k 31. prosinci 1992.       

A právě v této době se začala v souvislosti s Jednotným vnitřním trhem stále více 

prosazovat myšlenka přijetí společné měny. Smlouva o Evropské unii, nebo také 

nazývaná Maastrichtská smlouva, která byla podepsána 7. února 1992 a vstoupila 

v platnost 1. listopadu 1993, dala právní základ HMU17. Byla tématem jedné         

ze dvou mezivládních konferencí v prosinci 1990. Smlouva o EU blíže specifikuje 

po stránce obsahové a také z časového hlediska jednotlivé etapy HMU. První 

etapa HMU již v této době byla zahájena a probíhala. Základem smlouvy se stala 

třípilířová struktura EU a HMU se stala součástí prvního, nadnárodního pilíře18.  

Proces utváření HMU je ve Smlouvě o EU rozdělen do tří etap, a je tak 

shodný s již zmíněnou Delorsovou zprávou : 

• První etapa (od 1. 7. 1990 do 31. 12. 1993), 

• Druhá etapa (od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1998), 

• Třetí etapa - termín zahájení této etapy nebyl konkrétně stanoven,             

ve Smlouvě o EU je uvedeno, že pokud nebude do konce roku 1997 termín 

zahájení třetí etapy stanoven, začne třetí etapa dne 1. ledna 199919. 

Po dokončení jednotného vnitřního trhu v roce 1993 se EU plně soustředila  

na realizaci projektu HMU, který si stanovila ve Smlouvě o EU (Maastrichtské 

smlouvě) a na madridském zasedání Evropské rady v prosinci 1995 bylo 

rozhodnuto o zavedení jednotné měny s názvem „euro“ bez ohledu na počet 

zúčastněných zemí k 1. lednu 1999 [4].  

                                            

 
16 Podepsán v únoru roku 1986. 
17 Specifické otázky zavedení eura upravují nařízení Rady, a to nařízení č. 1103 z r. 1997               
o některých ustanoveních týkajících se zavedení eura a nařízení č. 974 z r. 1998 o zavedení eura. 
18  HMU v čl. 102a-109m Smlouvy o ES a přiložených protokolech. 
19 Viz čl. 109 Smlouvy o EU 
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1.6 První etapa HMU 

 

První etapa HMU trvala od 1. července 1990 do 31. prosince 1993 a byla 

rozdělena do dvou fází.  

První fáze byla zahájena v červenci 1990 a v podstatě měla být ukončena 

po ratifikaci Smlouvy o EU národními parlamenty členských států. Závazný konec 

této etapy byl stanoven na zasedání Rady ministrů v Římě v říjnu 1990                 

a to na termín 31. prosince 199320. Cílem první fáze bylo prohloubení koordinace 

hospodářských a měnových politik členských států (pravomoci národních institucí 

neměly být dotčeny), dokončení liberalizace pohybu kapitálu, všechny měny 

členských států ES se měly zapojit do kurzového mechanismu EMS                    

dle dohodnutých pravidel. Dále vytvořit užší spolupráci mezi centrálními bankami   

a posílit jejich nezávislost.  

Druhá fáze nastala po schválení Smlouvy o EU v roce 1993,                     

ve které členské země přijaly závazek zavést společnou měnu.  

Hlavním cílem první etapy bylo dovršení jednotného vnitřního trhu             

a podpora konvergence mezi státy, zejména v míře inflace, výši úrokových sazeb 

a kurzové stabilitě. 

První etapa byla zahájena za nepříliš dobrých ekonomických podmínek - 

vývoj v jednotlivých členských zemích byl značně diferencovaný, míra 

nezaměstnanosti v ES dosáhla 9 % apod. Nepodařilo se uskutečnit všechny 

plánované záměry. Proces koordinace hospodářských a měnových politik 

nedosáhl zamýšleného stupně a do kurzového mechanismu EMS se nezapojily 

všechny členské země. Pozitivně lze hodnotit především výsledky procesu 

liberalizace pohybu kapitálu a finančních trhů [3].  

 

1.7 Druhá etapa HMU  

 

Druhá etapa HMU byla zahájena k 1. lednu 1994 a měla skončit nejpozději     

ke konci roku 1998. Tato etapa byla nejdůležitější a nejnáročnější etapou 

                                            

 
20 Za předpokladu, že do té doby bude vytvořen JVT a bude ratifikována Smlouva o EU. 
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v procesu utváření HMU. Současně se začátkem druhé etapy zahájil činnost 

Evropský měnový institut (EMI), který nahradil Evropský fond měnové 

spolupráce (EFMS)21. EMI plnil mnoho úkolů nezbytných pro zahájení třetí etapy 

HMU. EMI měl za úkol posilovat spolupráci mezi národními centrálními bankami 

členských zemí, posilovat koordinaci měnových politik členských států s cílem 

zajistit cenovou stabilitu, dohlížet na fungování EMS (viz kap. 1.3), konzultovat 

otázky spadající do působnosti národních centrálních bank a ovlivňující stabilitu 

finančních institucí a trhů, dále měl usnadňovat používání ECU a dohlížet na jeho 

vývoj, včetně hladkého fungování clearingového22 systému v ECU. Tento institut 

měl minimální kompetence, nemohl zasahovat do měnové politiky jednotlivých 

členských států EU a nesměl dávat instrukce národním centrálním bankám 

členských zemí. EMI začal připravovat podmínky pro zavedení jednotné měny 

euro do ustavení Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální 

banky. Také tato etapa byla rozdělena do dvou fází. 

V první fázi byla dokončena plná liberalizace kapitálu. Ve snaze zajistit 

společnou měnovou politiku, měly být do třetí fáze HMU přijaty pouze ty členské 

země EU, které dosáhnou vysokého stupně hospodářské konvergence, který je 

vyhodnocován na základě plnění tzv.  „Maastrichtských“ - Konvergenčních kritérií,          

která jsou uvedena v Maastrichtské smlouvě a dále podrobněji specifikována 

v Protokolu o konvergenčních kritériích a Protokolu o postupu při nadměrném 

schodku, které jsou připojeny ke Smlouvě. Komise a EMI v první fázi začaly 

kontrolovat plnění těchto konvergenčních kritérií: 

1. Inflační kritérium ⇒ země se kvalifikuje do HMU, pokud její míra 

inflace, sledovaná během jednoho roku (předcházejících 12 měsíců) 

před šetřením, nepřesahuje hodnotu 1,5 procentního bodu nad průměr 

tří zemí s nejnižší mírou inflace. Inflace se měří pomocí indexu 

spotřebitelských cen (HICP)23 na srovnatelném základě, který bere 

v úvahu rozdílnosti v národních definicích. 

2. Úrokové kritérium ⇒ země se kvalifikuje do HMU, pokud její 

dlouhodobé úrokové sazby nepřesahují hodnotu dvou procentních bodů 
                                            

 
21

 Činnost ukončil k 31. prosinci 1993, na EMI převedeny funkce, které v období  1973 - 1993 plnil. 
22 Clearing – bezhotovostní vyrovnávání pohledávek a závazků, obv. mezi peněžními ústavy. 
23 Harmonizovaný index spotřebitelských cen byl přijat Radou ministrů dne 23. října 1995. 
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ve srovnání s průměrnou dlouhodobou úrokovou sazbou u tří zemí 

s nejnižší mírou inflace. Úrokové sazby se zjišťují na základě 

dlouhodobých státních dluhopisů, nebo srovnatelných cenných papírů, 

s přihlédnutím k rozdílným definicím v jednotlivých členských státech. 

3. Kritérium rozpočtového deficitu ⇒ země se kvalifikuje do HMU, 

pokud její rozpočtový deficit nepřevyšuje hodnotu 3 % jejího hrubého 

domácího produktu, resp. pokud prokáže viditelné snížení hodnoty 

deficitu směrem k hodnotě 3 % podílu na HDP. Rozpočtový deficit 

znamená deficit, vztahující se k ústřední vládě včetně regionálních a 

místních úřadů a fondů sociálního zabezpečení, s výjimkou komerčních 

operací, definovaných v Evropském systému makroekonomických účtů. 

4. Kritérium veřejného dluhu ⇒ země se kvalifikuje do HMU, pokud její 

veřejný dluh nepřevyšuje hodnotu 60 % jejího hrubého domácího 

produktu, resp. pokud prokáže viditelné snížení hodnoty dluhu směrem 

k hodnotě 60 % podílu na HDP. Veřejný dluh znamená hrubý úhrn 

v nominálních hodnotách na konci roku, konsolidovaných mezi 

jednotlivými odvětvími státního sektoru. 

5. Kritérium kurzové stability ⇒ země se kvalifikuje do HMU, pokud je 

nejméně dva roky před rozhodným datem členem kurzového 

mechanismu ERM II a v rámci tohoto mechanismu nedevalvovala 

devizový kurz své měny. [2] 

K žádnému jinému primárnímu cíli tato konvergenční kritéria neslouží, 

jelikož byla šita na míru právě k účelu pro vstup do eurozóny a jejich aplikace       

je pro jiné účely nepoužitelná a velmi diskutabilní. 

V době, kdy ještě ani nezačala fungovat HMU, se začaly objevovat obavy      

o její stabilitě. Přenesení odpovědnosti za měnovou politiku a tím i stabilitu 

společné měny euro na Evropskou centrální banku by mohlo vést ke snížení 

odpovědnosti jednotlivých vlád členů eurozóny. Vzhledem k tomu,                        

že Maastrichtská smlouva neobsahovala podrobný a vyčerpávající vymezující 

procedury pro zachování fiskální disciplíny, zdůrazňovala se potřeba stanovit limity 

pro deficity národních rozpočtů, aby se zabránilo trvalému zvyšování veřejného 

dluhu. Z tohoto důvodu byl v roce 1997 na summitu Evropské Rady 
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v Amsterodamu na návrh Německa přijat tzv. Pakt stability a růstu (podrobněji     

viz kap. 1.7.2) . 

Druhá fáze této etapy začala v květnu 1998, kdy se sešla Evropská rada         

za účelem posouzení plnění konvergenčních kritérií a také rozhodla o termínu 

zahájení třetí etapy HMU a členských státech, které se jí budou účastnit. Původně 

bylo stanoveno zahájení třetí etapy dle Maastrichtské smlouvy na 1. leden 1997, 

tento termín byl ale nereálný. Zvláštní vrcholné zasedání EU konstatovalo,              

že pro zavedení jednotné měny euro se kvalifikovalo 11 zemí EU (Belgie, Finsko, 

Francie, Itálie, Irsko, Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Portugalsko, 

Rakousko, Španělsko). V této fázi zahájila svou činnost od 1. června 1998 

Evropská centrální banka, aby připravila podmínky pro přijetí společné měny      

(viz kap. 1.8.2). Řecku a Švédsku se nedařilo plnit konvergenční kritéria                

a nepřistoupily k eurozóně, i přesto si podalo Řecko v březnu 1999 žádost              

o připojení k eurozóně a v roce 2001 se stalo dvanáctým členem HMU.             

Dva členské státy - Velká Británie a Dánsko odmítly účast ve třetí etapě HMU24. 

 

1.7.1 Kurzový mechanismus ERM II 

Podmínkou pro vstup do eurozóny je minimálně dvouletá účast v kurzovém 

mechanismu ERM II. Ukázalo se, že jeden ze subsystému fungující v rámci EMS,      

a to ERM, je možné zachovat, ale po určitých nutných reformách jeho fungování.   

ERM II je multilaterální mechanismus fixních, avšak upravitelných 

devizových kurzů s bilaterálními centrálními paritami mezi eurem a účastnickými 

měnami a standardním fluktuačním pásmem ±15 % okolo těchto centrálních parit. 

Účast v ERM II minimálně po dobu dvou let bez vážnějších napětí               

před zkoumáním hospodářské konvergence je požadavkem splnění kritéria 

devizového kurzu, tj. jednoho z maastrichtských konvergenčních kritérií, jež musejí 

být splněna jako podmínka pro přijetí eura. Ekonomickým důvodem tohoto 

požadavku je skutečnost, že členským státům mimo rámec eurozóny pomáhá 

orientovat jejich politiky směrem ke stabilitě a zlepšuje vyhlídky na dosažení trvalé 

konvergence základních ekonomických veličin. 

                                            

 
24 Využily své výjimky (opt-out) uvedené ve Smlouvě o EU. 
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Obecným cílem tohoto procesu je podporovat makroekonomickou stabilitu 

v daných členských státech EU, a tak optimálním způsobem přispět k trvale 

udržitelnému růstu a reálné konvergenci. Vyvážené makroekonomické politiky            

a stabilní devizové kurzy navíc podporují bezproblémové fungování vnitřního trhu. 

Podle Rady guvernérů25 tento mechanismus i hospodářskopolitická 

orientace, která je nezbytným předpokladem účasti v systému, mají pomoci 

členským státům mimo rámec eurozóny v jejich úsilí zavést euro a zároveň         

se vyrovnat se složitým vztahem mezi základními ekonomickými veličinami            

a stabilitou devizového kurzu. 

Tento mechanismus předpokládá širokou škálu měnověpolitických nástrojů, 

které lze kombinovat jako prostředek k řešení tržních tlaků: opatření v oblasti 

úrokových sazeb, flexibilita devizového kurzu v rámci pásma, intervence                

a konečně změny centrálního kurzu. 

Z operativního hlediska jsou rozhodnutí týkající se centrálních kurzů                 

a standardního fluktuačního pásma přijímána na základě vzájemné dohody 

ministrů jednotlivých zemí eurozóny, Evropské centrální banky (ECB) a ministrů               

a guvernérů centrálních bank členských států EU mimo rámec eurozóny,         

které jsou účastníky tohoto mechanismu. Generální rada26 odpovídá                   

za monitorování ERM II a slouží jako fórum pro spolupráci v oblasti měnové 

politiky a devizových kurzů. Pečlivě a soustavně sleduje trvalou udržitelnost 

bilaterálního devizového kurzu každé měny účastnící se mechanismu k euru.  

V tab. 1.2 jsou uvedené členské země EU, které jsou v současné době 

zapojené v systému ERM II. [2] 

Tab. 1.2  Členské země EU zapojené v systému ERM II: 

Země Rok vstupu Standardní fluktuační 
pásmo 

Dánsko 1999 ± 2,25 % 
Estonsko 2004 (červen) ± 15 % 
Litva 2004 (červen) ± 15 % 
Lotyšsko 2005 (květen) ± 15 % 

Slovensko 2005 (listopad) ± 15 % 
 Zdroj: vlastní zpracování 

                                            

 
25 Rada guvernérů je hlavní rozhodovací orgán ECB. 
26 V Generální radě zasedá prezident ECB, viceprezident ECB a guvernéři CB všech členských 
států EU (v současné době 27 členských států EU). 
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1.7.2 Pakt stability a růstu 

Strategie hospodářské stability byla vypracována v roce 1997 na summitu 

Evropské Rady (ER) v Amsterodamu pod tzv. názvem „Pakt stability a růstu“ 

(Pakt). Jednalo se o soubor opatření, který měl zajistit dodržování rozpočtové 

disciplíny mezi budoucími členy eurozóny, a to nejen před vstupem do třetí etapy 

HMU, ale také po něm. Hlavní funkcí Paktu stability a růstu je udržet rozpočty 

v rovnováze (nebo v mírném přebytku), čehož se má dosáhnout i za cenu udělení 

pokut (sankcí). Příprava Paktu probíhala v průběhu celého roku 1996 a v prosinci 

téhož roku byl v Dublinu vypracován sankční mechanismus. Další práce nad 

konečnou podobou Paktu dále pokračovaly i v průběhu roku 1997. 

Konečná verze Paktu byla přijata na již zmíněném summitu ER 

v Amsterodamu, který se konal 16. – 17. června 1997, v podobě rezoluce. V ní se 

státy zavázaly, že vyrovnají své nadměrné schodky veřejných financí a vykonají 

veškeré kroky ke snížení státního dluhu, aby jimi neohrožovaly stabilitu eura          

a nezvyšovaly inflaci v eurozóně.  Zásady Paktu jsou: 

• schodek veřejných financí nesmí překročit 3 % HDP,  

• veřejný dluh musí být menší než 60 % HDP nebo se musí snižovat. 

V případě, že se členské zemi nepodaří tyto podmínky plnit, může být EK 

napomenuta a při delším nedodržování podmínek musí vypracovat plán,             

ve kterém bude řešen způsob pro odstranění nedostatků do budoucna. Jestliže 

daná země nepostupuje dle zpracovaného plánu a nadále nedodržuje Pakt, 

mohou být po ní požadovány peněžní sankce ve výši 0,2 – 0,7 % HDP (záleží na 

závažnosti porušení Paktu). Daný stát tuto částku (sankci) uloží u ECB, která se 

státu vrátí po splnění zásad Paktu. Dále může být po zemi požadováno, aby před 

vydáním dluhopisů zveřejnila veškeré údaje o této emisi a také může být 

vyzvána Evropská investiční banka, aby změnila svoji úvěrovou politiku vůči 

tomuto státu. Při mimořádných událostech, jako jsou např. přírodní katastrofy, 

dlouhotrvající hospodářská krize apod., se sankce neuplatňují.  

Někteří evropští politici byli s Paktem stability a růstu nespokojeni                

a vytýkali mu, že nerespektuje přirozené hospodářské cykly. S postupem času se 
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ukázalo, že Pakt je nepoužitelný proti schodkům velkých zemí27. Z tohoto důvodu 

se Rada EU v březnu 2005 dohodla na nových upravených zásadách Paktu. 

Došlo ke zvýšení možností, kdy lze překročit 3 % deficit veřejných financí              

a prodloužilo se období, než byly zavedeny sankce. [2] 

 

1.8 Třetí etapa Hospodářské a měnové unie 

 

Třetí etapa začala od 1. ledna 1999 a tím byla zahájena činnost HMU.         

Konec této etapy byl  datován na 30. červen 2002. Třetí etapa má dvě podetapy. 

V první podetapě v letech 1999 - 2001 existovala jednotná měna pouze 

v bezhotovostní podobě. Jednotka ECU byla nahrazena eurem v poměru 1:1         

a přestal existovat devizový trh mezi členy eurozóny. Peněžní, mezibankovní         

a kapitálové trhy přešly poměrně rychle na společnou měnu euro. Banky               

a finanční instituce začaly používat euro pro refinancování v rámci měnových 

operací a na mezinárodním trhu. V této době byl uveden do provozu nový platební 

systém TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement 

Express Transfer). Tento platební systém byl vytvořen pro potřebu řízení společné 

měnové politiky. Prostřednictvím tohoto systému se uskutečňují zahraniční platby 

v euru. V první podetapě byly také zahájeny přípravné práce na přecenění 

spotřebního zboží a služeb do eura.  

 Hotovostní podoba jednotné měny byla zavedena na počátku druhé 

podetapy od 1. ledna 2002. Od tohoto data byly všechny nové smlouvy, kontrakty               

a ekonomické transakce uzavírány a realizovány pouze v euro. 

Po krátkém přechodném období paralelní platnosti oběživa národních měn                 

a společné měny euro byla existence dosavadních národních měn definitivně 

ukončena (viz tab 1.3). Aby se zabránilo nadměrnému tlaku na výměnu oběživa                   

na počátku roku 2002 ve všech dvanácti zemích, bylo dohodnuto ministry financí 

zemí EU přechodné období, tzv. transformační období. Toto přechodné období 

bylo maximálně dvouměsíční pro souběžnost platnosti národních měn                    

a euroměny.  Nejpozději do 1. března 2002 byly národní měny členských států 

eurozóny staženy z oběhu. 
                                            

 
27 Např. Francie a Německo. 
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Poté, co 1. ledna 1999 vstoupila v platnost HMU EU, bylo euro zavedeno 

jako společná platební jednotka v 11-ti státech. Od 1. ledna 2002 se euro stalo 

platidlem (od 1. března 2002 výhradním platidlem) ve 12-ti členských státech EU.                   

Vývoj kurzu CZK/EUR je uveden v příl. č. 1. 

 

Tab. 1.3: Datum ukončení platnosti národního oběživa v jednotlivých zemích 

eurozóny  a přepočítací koeficienty: 

     
     Země 

 
Ukončení platnosti národního oběživa 

Přepočítací 
koeficient            
1 EUR  = 

Německo 31.12.2001 (obch. banky přijímaly 
německé marky až do konce února 2002) 

1,95583 DEM 

Nizozemsko 28.1.2002 2,20371 NLG 
Irsko 9.2.2002 0,787564 IEP 
Francie 17.2.2002 6,55957 FRF 
Belgie 28.2.2002 40,3399 BEF 
Finsko 28.2.2002 5,94573 FIM 
Itálie 28.2.2002 1936,27 ITL 
Lucembursko 28.2.2002 40,3399 LUF 
Portugalsko 28.2.2002 200,482 PTE 
Rakousko 28.2.2002 13,7603 ATS 
Řecko 28.2.2002 340,750 GRD 
Španělsko 28.2.2002 166,386 ESP 

Zdroj: [14] 

Jednotná měna euro ve formě bankovek (viz příl. č. 2) a mincí (viz příl. č. 3) 

byla tedy k 1. lednu 2002 zavedena ve dvanácti zemích Evropské unie. Tato 

skupina zemí je označována jako oblast eura či eurozóny. Mimo zůstávají tři země 

(Velká Británie, Dánsko a Švédsko), které si zatím ponechávají vlastní národní 

měny. Mapa eurozóny je uvedena na obr. 1: 

Obr. 1:  Mapa eurozóny 

 
Zdroj: [15] 
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1.8.1 Symbol a označení společné měny euro (€) 

Evropská komise požadovala, aby symbol měny EU byl estetický                    

a jednoduchý. Znak pro euro je podobný řeckému písmenu „epsilon“ (€),                 

čímž navazuje na jeden z tradičních kulturních a společenských základů evropské 

civilizace - antiku. Symbol měny rovněž připomíná první písmeno slova Evropa. 

Dvojitá linka uprostřed ukazuje na stabilitu a sílu měny a přibližuje ji symbolům 

jiných důležitých světových valut – amerického dolaru nebo japonského jenu.     

Pro euro byl stanoven třímístný ISO kód (International Organization for 

Standardization) EUR – první tři písmena názvu jednotné evropské měny. 

 

1.8.2 Evropský systém centrálních bank  

Od 1. ledna 1999 začal působit tzv. Evropský systém centrálních bank 

(ESCB)28 v čele s Evropskou centrální bankou (ECB), která je orgánem pro řízení     

a výkon jednotné měnové politiky zemí eurozóny. ESCB je řízen rozhodovacími 

orgány ECB. Od 1. ledna 1999 se tedy nezávislou nadnárodní měnovou autoritou 

v eurozóně stala ECB. Sídlo této instituce je ve Frankfurtu nad Mohanem. 

ECB převzala odpovědnost za provádění společné měnové politiky. 

Členské státy evropské měnové unie se vzdávají své národní měny a své funkce 

v péči o měnu delegují na ECB. ECB zasahuje do hospodářské politiky zemí 

pomocí doporučení. V případě, že některá země nebude tyto doporučení 

akceptovat a nebo překročí pevně stanovená kritéria, bude finančně sankciována. 

To však neznamená, že se členské státy úplně zbavují prostředků na úpravu 

svých rozpočtů. Vláda každé země si bude moci sama určovat výdajové položky. 

Otevírá se jim ale také možnost výrazně posílit (zvýšit) své veřejné výdaje. 

Rozpočet se již však nebude moci používat jako ochrana proti ekonomickým 

cyklům.  

Centrální banky jednotlivých států mají v tomto systému postavení 

samostatných právnických osob. Jako účastníci oblasti jednotné měny musí jednat 

ve shodě s hlavními směrnicemi a instrukcemi rozhodovacích orgánů ECB. 

                                            

 
28 ESCB se skládá z Evropské centrální banky a národních centrálních bank všech členských  
zemí EU. 
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Hlavním cílem ECB je udržovat cenovou stabilitu. Na rozdíl od ECB                 

a národních centrálních bank nemá ESCB právní subjektivitu.  

Základními úkoly ESCB jsou definování a provádění měnové politiky 

Společenství, provádění devizových operací v souladu s příslušným ustavením 

Smlouvy, držení a spravování oficiální devizové rezervy členských států, 

podporování plynulého fungování platebních systémů, legislativní činnost, 

konzultační činnost  a shromažďování statistických informací. [2], [3] 

 

1.8.3 Orgány Evropské centrální banky 

Rozhodovacími orgány ECB jsou Rada guvernérů, Výkonná rada                 

a Generální rada.  

Rada guvernérů se skládá z členů Výkonné rady ECB a z guvernérů 

národních centrálních bank, s výjimkou těch, kteří zůstanou mimo eurozónu. 

Každý člen rady má jeden hlas. Formulují měnovou politiku Společenství                

a v případě potřeby také rozhodnutí týkající se střednědobých měnových cílů, 

klíčových úrokových měr a rozsahu rezerv. Výkonná rada má výhradní právo 

povolovat vydávání bankovek v rámci Společenství. Pro vybraná rozhodnutí 

stanovená Statutem jsou hlasy v Radě guvernérů váženy podle podílu národních 

bank na upsaném kapitálu ECB. Hlasy členů Výkonné rady se při tom neberou 

v úvahu. Rozhodnutí vyžadující kvalifikovanou většinu je přijato, když kladné hlasy 

představují alespoň dvě třetiny upsaného kapitálu ECB.  

Výkonná rada ECB se skládá z prezidenta, viceprezidenta a čtyř dalších 

členů. Jsou vybíráni z osobností s uznávanou kvalifikací a profesionální 

zkušeností v měnových nebo bankovních záležitostech společnou dohodou vlád 

členských států na úrovni hlav států nebo vlád na základě doporučení Rady po 

předchozím vyjádření Evropského parlamentu a Výkonné rady ECB. Jejich funkční 

období je osm let a není obnovitelné. Úkolem Výkonné rady je provádět měnovou 

politiku v souladu se směrnicemi a rozhodnutím Výkonné rady. Odpovídá            

za běžnou agendu ECB. 

Generální rada se skládá z prezidenta a viceprezidenta ECB a z guvernérů 

národních centrálních bank všech členských států EU. V Generální radě je 

v současné době zastoupeno 15 států eurozóny a 12 států nacházejících se mimo 

eurozónu. Generální rada plní úkoly převzaté od EMI, které musí ECB plnit 
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v rámci třetí etapy HMU vzhledem k tomu, že zatím existují členské země EU, 

které nezavedly euro. 

 

1.9 Způsob zavedení společné měny euro 

 

Podle Maastrichtské smlouvy se s platností od 1. ledna 1999 stalo euro 

jednotnou měnou členských zemí HMU a nahrazuje tak stávající měny jedenácti 

zemí (od roku 2001 dvanácti zemí) eurozóny. V současné době tvoří oblast 

eurozóny 15 členských států, které se vzdaly své národní měny a své funkce 

v péči o měnu delegovaly na ECB. Bankovky a mince národních měn zemí 

eurozóny zůstaly v oběhu do roku 2002. Hodnota národních měn zemí eurozóny 

vůči euru byla vyjádřena pomocí přepočítacích koeficientů (viz tab. 1.3).  

Během přechodného období (od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2001)         

se euro používalo jako bezhotovostní povinně na: 

1. mezibankovních, měnových a kapitálových trzích,  

2. veškerých operacích ECB a ESCB, 

3. operacích v rámci národních clearingových systémů zemí eurozóny, 

4. finančních operacích institucí EU a některých národních institucí zemí 

eurozóny. 

Důsledkem zavedení bezhotovostního eura se stala větší transparentnost            

a srovnatelnost cen v zemích eurozóny. Vzhledem k tomu, že mezi těmito státy 

vznikla jednotná měna a zanikly kurzové rozdíly mezi dřívějšími měnami,                

včetně směnárenských poplatků, byly ceny vyjadřované v euru do konce roku 

2001 přepočítávané z končících národních měn pevnými přepočítacími koeficienty 

srovnatelné na první pohled, a to jak z hlediska nákupních cen, tak z hlediska cen 

prodejních. 

Prvním lednovým dnem roku 2002 bylo uvedeno do oběhu na 15 miliard 

bankovek společné měny euro v celkové hodnotě 642 miliard EUR a téměř          

50 miliard mincí EUR a eurocentů v celkové hodnotě 16 miliard EUR. Podíl emise 

v jednotlivých účastnických zemích naznačuje následující tabulka 1.4: 
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Tab. 1.4   Příprava a zavedení společné měny 

 
Stát 

Emise bankovek       
v mil. ks 

Emise mincí 
v mil. ks 

Belgie   530 2,0 
Finsko   225 1,1 
Francie           2 240 7,5 
Irsko   222 0,9 
Itálie           2 380 7,2 
Lucembursko      46 0,1 
Německo           4 342           17,0 
Nizozemsko   659 2,8 
Portugalsko   536 1,3 
Rakousko   550 1,5 
Řecko   597 1,3 
Španělsko           1 924 7,1 

Celkem         14 251          49,8 
   Zdroj: [5] 

 

Samozřejmě, že zavedení hotovostního eura znamenalo také potřebu 

stáhnout zhruba stejný objem starých platidel dvanácti zaniklých měn                    

a to přibližně ve stejném objemu a o celkové hmotnosti čtvrt milionu tun. Rozdíl 

mezi zavedením bezhotovostního a hotovostního eura byl ten, že zavedení eura 

hotovostního představovalo spíše logistický problém než problém bankovní           

a finanční. Bylo třeba stanovit termín stažení platnosti dosavadních národních 

platidel. Orgány EU - Rada EU a ECB stanovily za nejzazší termín 28. únor 2002, 

některé státy si stanovily lhůty kratší [2], [23].  

Ke stahování bankovek a mincí zaniklých měn, sloužil ve všech zemích 

dvanáctky tzv. paralelní oběh, tzn. doba, kdy byla v peněžním oběhu jak eura,    

tak platidla zaniklých měn. Tento oběh skončil nejpozději 28. února 2002. 

V běžném obchodním styku byla stará platidla přijímána, ale vracela se jen nová 

platidla EUR. Také banky přijímaly stará platidla a vracely platidla nová. Za tuto 

transakci se v zemích eurozóny nesměly účtovat žádné poplatky ani srážky 

z nominální hodnoty. Problém při stahování starých měn byl u mincí. Zaniklé 

mince se také bez poplatků vyměňovaly, ale jen ve státech původu každé měny.   

Komerční banky 12-ti zemí eurozóny musely přijímat zaniklé měny                           

do 30. června 2002. V období od 28. února do 30. června 2002 mohly tyto banky  

stanovovat limity pro výměnu hotovosti, popř. poplatky. Po tomto datu měly 

uvedenou povinnost pouze centrální banky. Doba trvání této povinnosti není        
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ve všech členských státech stejná a je rozdílná pro bankovky a mince, viz tab. 1.5. 

[2], [3] 

 
Tab. 1.5  Doba přijímání zaniklých bankovek a mincí CB zemí eurozóny 

 
Stát 

Příjem 
bankovek  
CB do 

Příjem 
mincí CB 
do 

Belgie neomezeně 31.12.2004 
Finsko 2012 2012 
Francie 2012 2005 
Irsko neomezeně neomezeně 
Itálie 2012 2012 
Lucembursk
o 

neomezeně 31.12.2004 

Německo neomezeně neomezeně 
Nizozemsko 1.1.2032 1.1.2007 
Portugalsko 2022 31.12.2002 
Rakousko neomezeně neomezeně 
Řecko 2012 2004 
Španělsko neomezeně neomezeně 

 Zdroj: [3] 

 

1.10 Problematika zavádění eura v nových členských zemích  

 

Členská země se stane členem eurozóny od data, kdy vstoupí zrušení 

výjimky na zavedení eura29 v platnost. Od tohoto data začnou platit přepočítací    

koeficienty a národní jednotka se stává podjednotkou (tzv. denominací) eura. 

Jak je známo, prvních jedenáct členů eurozóny zavedlo společnou měnu 

euro k 1. lednu 1999, resp. od 1. ledna 2002. Přesné datum vstupu dalších členů,             

tj. k 1. dni kalendářního roku, však není taxativně vymezeno. Z řady praktických 

důvodů (začátek účetního roku, konstrukce časových řad ve statistice atd.) je však 

první leden minimálně pro oblast bezhotovostního eura zřejmě nejvhodnějším 

datem přechodu. 

Přistoupení nové země k eurozóně může nastat na základě dvou procesů:               

- jednofázový přechod (schéma příloha č. 3): současné zavedení bezhotovostního      

a hotovostního eura, tzv. scénář „velkého třesku“ – „Big Bang Scenario“ [23], 

                                            

 
29 Výjimka tzv. „pre-ins“ uvedená ve Smlouvě o EU. 
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- dvoufázový přechod (schéma příloha č. 4): s existencí přechodného období. 

Základní rozdíl mezi oběma scénáři je, že v případě dvoufázového 

přechodu existuje přechodné období, kdy je euro používáno pouze 

v bezhotovostním styku, zatímco v hotovostním styku se nadále používá národní 

měna, která má i nadále status „legal tender“ (tj. zákonného platidla). Ve scénáři 

jednofázového přechodu tato etapa chybí, v jeden konkrétní okamžik je tedy 

současně zavedeno hotovostní i bezhotovostní euro. V obou scénářích pak 

existuje doba tzv. duální cirkulace, kdy dobíhají obě dvě měny, euro má již status 

„legal tender“ a národní měna je postupně stahována. V současné době je délka 

duální cirkulace stanovena maximálně na dva měsíce. Výhody a nevýhody 

jednorázového a postupného zavádění eura jsou uvedeny v příloze č. 6. 

Nové členské země,30 které přistoupí k eurozóně, mají velkou výhodu 

v tom, že mohou čerpat ze zkušeností 15-ti členských států, které již společnou 

měnu euro zavedly. Jak již bylo uvedeno, tyto země mají výjimku ze Smlouvy       

o EU, která jim umožňuje přijetí eura oddálit, avšak tyto země mají povinnost       

se k eurozóně připojit. Konkrétní termín, kdy tak jednotlivé členské země musí 

nejpozději učinit, neexistuje. O termínu vstupu do 3. etapy HMU rozhoduje členský 

stát samostatně a měl by zvolit takový termín, kdy bude eliminováno riziko 

narušení jeho vlastní makroekonomické stability, aby vstup nezpůsobil závažné 

hospodářské problémy. Členské země si také mohou vybrat způsob, jakým bude 

společná měna euro zavedena. Většina těchto zemí dává přednost metodě        

tzv. „velkého třesku“ (Big Bang Scenario). 

                                              

Zavedením eura se splnil sen mnoha zastánců jednotné Evropy. 

Zavedením eura a vznikem eurozóny se sice nespojila celá Evropa, ale  původně       

12 zemí Evropy, v současné době 15 členských států EU. Stranou dobrovolně 

zůstaly Velká Británie a Dánsko, specifický postoj k zavedení eura má Švédsko.  

Toto spojení je mnohými chápáno jako jeden z nejdůležitějších kroků               

k evropské integraci od dob zbourání Berlínské zdi nebo od podepsání 

Westfálského míru (roku 1648).  

                                            

 
30 Země, které přistoupily k EU v roce 2004 a 2007. 
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Vznikem HMU a zavedením eura jako společné měny byla dovršena 

měnová integrace, ale ve skutečnosti tento proces stále pokračuje, vzhledem 

k tomu, že jsou stále členské státy, které nejsou členy eurozóny. Důvodů může být 

několik, např. že nesplnily konvergenční kritéria, nebo nebyly ještě členy EU               

a na vstup se musí připravit (pre-ins), nebo mají výjimku ze smlouvy (opt-outs). 

V případě, že tyto státy splní požadované podmínky, mohou k eurozóně kdykoliv 

přistoupit31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
31 Státy s opt-outs se k eurozóně připojit nemusí; státy pre-ins se připojit musí, ale neexistuje 
konkrétní termín, kdy tak musí učinit. 
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2. PŘISTOUPENÍ SLOVENSKÉ REPUBLIKY K EUROZÓNĚ 

 

Státy, které přistoupily k EU v předposlední vlně rozšíření32, se mimo jiné 

staly účastníky třetí fáze HMU a automaticky přijaly závazek pro zavedení 

společné měny.  Těmto zemím byla udělena dočasná výjimka pro zavedení eura, 

která jim dává možnost samostatně určit termín a způsob přistoupení k eurozóně. 

Vstup do eurozóny je vázán na splnění několika předpokladů a pravidel EU - účast 

v systému ERM II (viz kapitola 1.7.1), splnění Konvergenčních kritérií,                      

(tzv. Maastrichtských kritérií - specifikovaných v kapitole 1.7) a dosažení právní 

kompatibility s čl. 108 a 109 Smlouvy o založení ES (revidované v Maastrichtu, 

Amsterdamu a Nice) a Stanovami ESCB33.   

Součástí dlouhodobého směřování Slovenské republiky (SR) je začlenění              

do evropských struktur. Ve výše uvedené vlně přistoupila i SR a také ona se musí 

správně rozhodnout a stanovit nejvhodnější termín pro vstup do eurozóny. 

 

2.1 Proces přípravy zavádění eura v Slovenské republice 

 

Procesem přípravy zavádění společné měny euro se Slovensko začalo 

zabývat již před vstupem do EU. V červnu 2003 schválila vláda SR (vláda)         

tzv. „Strategii přijetí eura v SR“, která byla zpracována Ministerstvem financí SR 

(MF SR) a Slovenskou národní bankou (NBS). Vláda společně s NBS 

konstatovala, že Slovensko by nemělo vstup do eurozóny odkládat vzhledem 

k tomu, že výhody z přijetí jednotné měny na Slovensku jednoznačně převažují 

nad nevýhodami. Zároveň obě instituce doporučily připojit se k eurozóně, jakmile 

bude Slovensko schopné udržitelně plnit Konvergenční kritéria. Za předpokladu, 

že SR bude v roce 2007 plnit Konvergenční kritéria, nejdříve možný termín pro 

                                            

 
32 1. května 2004 přistoupilo k EU 10 států – ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Malta, Kypr, 
Estonsko, Lotyšsko, Litva a Slovinsko. 
33 Přijmout legislativu, podle které je CB nezávislá na vládě; která zabezpečuje vzájemnou 
slučitelnost se stanovami ESCB, zabraňuje CB poskytovat úvěr vládě a jejím orgánům a která 
zabraňuje, aby veřejný sektor měl zvýhodněný přístup k finančním institucím a aby neumožňovala 
převzetí závazků veřejného sektoru členského státu Společenství nebo dalším členským státem 
(klauzule nazvaná „no bail out clause“). 
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přistoupení k eurozóně je 1. leden 2009. Tento termín je také v souladu se 

Strategii přijetí eura na Slovensku. [31], [33] 

Hospodářský vývoj a dynamika hospodářského růstu od vzniku SR34 byly 

poměrně nevyrovnané a zpočátku problematické. Většího hospodářského růstu 

dosahovalo Slovensko v letech 1995 – 1997 (přírůstek HDP nad 6 %), poté 

zpočátku vykazovalo zvolnění a v současné době opět velmi roste. Hlavní brzdou 

rozvoje celé slovenské ekonomiky a její konvergence k vyspělým ekonomikám 

byla [29], [35] : 

• vysoká míra nezaměstnanosti v kombinaci s úrovní vzdělání a nízká 

mobilita pracovní síly, 

• nekonkurenceschopný a málo modernizovaný soukromý sektor, malá                    

a i nadále se snižující výzkumná a vývojová základna, 

• neukončená privatizace, 

• nezaměstnanost na venkově způsobená propouštěním pracovníků 

v zemědělství a nedostatkem alternativních pracovních příležitostí ve 

venkovských oblastech     a zastaralost zemědělských provozů, 

• absence moderní, efektivní veřejné správy, včetně ukončení procesu 

decentralizace, 

• nedostatečná enviromentální a dopravní infrastruktura, zejména 

nedostupnost      a absence hlavních dopravních tras, 

• izolované extrémně chudé oblasti, konkrétně jde o nejchudší regiony 

s velkými rómskými komunitami ve střední a východní části země, které 

mají velké problémy s bydlením, zaměstnaností, vzděláváním a zdravotní 

péčí. 

 

K zajištění stabilního a především dlouhodobě udržitelného růstu slovenské 

ekonomiky a proto musela vláda SR přijmout opatření vedoucí zejména k růstu 

produktivity, konkurenceschopnosti, zaměstnanosti, vytváření příznivého 

podnikatelského prostředí a směrování ke znalostní ekonomice. 

                                            

 
34 SR jako samostatný stát vznikla 1. ledna 1993 po rozpadu České a-Slovenské Federativní 
republiky. 
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Nástup hospodářských reforem na Slovensku v roce 2004 souvisel se 

změnou politických poměrů a nástupem nových politiků (vláda Mikuláše Dzurindy), 

kteří spustili odvážné reformní kroky. Mezi reformy patřila např. daňová reforma 

(19 % rovná daň z příjmů a jednotná sazba DPH), reforma penzijního systému, 

zdravotnictví, sociálního systému a školství.   

Rok 2004 znamenal pro Slovensko velký skok vpřed v mnoha oblastech.        

Po vstupu SR do EU se stala NBS členem ESCB se všemi právy a povinnostmi         

a splnila institucionální podmínku pro vstup do mechanizmu ERM II. Usnesením 

vlády č. 862 ze dne 8. září 2004 schválila vláda další společný materiál MF SR      

a NBS nazvaný „Konkretizace strategie přijetí eura v SR“ a zároveň přijala 

rozhodnutí o vypracování “Národního plánu pro zavedení eura na Slovensku“ 

(Národní plán). Za národního koordinátora pro zavedení eura na Slovensku vláda  

určila Ministerstvo financí SR, které společně s NBS předložilo v červnu 2005 

vypracovaný Národní plán35 vládě. Současně vláda zplnomocnila ministra financí 

SR a guvernéra NBS k jednání o vstupu SR do ERM II a o určení centrální parity 

devizového kurzu slovenské koruny k euru s orgány EU [31]. 

Národní plán je rámcový dokument, o který se mohou opřít všechny 

subjekty slovenské ekonomiky a společnosti. Definuje základní zásady, 

institucionální zabezpečení a časový harmonogram pro zavedení společné měny 

euro na Slovensku. Tento dokument představuje plán jednotlivých kroků, které je 

nutné uskutečnit pro úspěšné a bezproblémové zavedení a používání eura         

ve všech sektorech národního hospodářství SR. 

V národním plánu jsou také specifikovány úkoly, které je nutné provést 

v jednotlivých oblastech, včetně vymezení zodpovědnosti, časové náročnosti, 

kontrolních termínů a také termínů pro jejich splnění.  

Zavedení společné měny euro je z technického a organizačního hlediska 

mimořádně náročný proces. K zabezpečení hladkého průběhu tohoto procesu        

                                            

 
35

 Na přípravě Národního plánu zavedení eura na Slovensku také spolupracovalo: Ministerstvo 
hospodářství SR, Ministerstvo spravedlnosti SR, Ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny SR, 
Ministerstvo vnitra SR, Úřad vlády SR, Slovenská bankovní asociace, Sdružení měst a obcí 
Slovenska, Protimonopolní úřad SR, Statistický úřad SR, Úřad pro finanční trh, Slovenská 
obchodní a průmyslová komora, Slovenský rozhlas a televize, Slovenská obchodní inspekce, 
Sociální pojišťovna a další přizvané organizace. 
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je nutné předem informovat a připravit na tuto změnu všechny občany, instituce    

a firmy SR. Není možné všechny úkoly, které je nutné uskutečnit pro zavedení 

eura, specifikovat a podrobně vymezit několik let dopředu. Dvakrát do roka jsou 

zpracovávány ministrem financí a zmocněncem vlády SR pro zavedení eura36    

tzv. „Zprávy o plnění Národního plánu zavedení eura v SR“37. Na základě 

těchto zpráv došlo v březnu 2007 k aktualizaci Národního plánu, který byl 

předložen vládě [16].  

V Národním plánu je zpracován Časový harmonogram procesu pro 

zavádění společné měny euro na Slovensku. Z časového harmonogramu je 

zřejmé (viz tab. 2.1), že proces zavádění eura bude probíhat ve 4. etapách. 

 

Tab. 2. 1 Časový harmonogram přijetí eura v SR 

1. etapa - pro vstup do ERM II  

do 25. 11. 2005 absolvování přístupových procedur do ERM II s orgány EU 

  

2. etapa - členství v ERM II do rozhodnutí o přijetí SR do eurozóny 

28.11.2005 vstup do ERM II 

květen 2005 zprávy o konvergenci Evropské komise a ECB 

květen - červen 2008 hodnotící procedura v evropských institucích 

červen 2008 rozhodnutí Rady EU o zrušení výjimky 

červen 2008 stanovení konverzního kursu SKK/EUR Radou EU 

  

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

červenec - prosinec 2008 

zabezpečení potřebného množství euro bankovek a ražení mincí 

pro hotovostní oběh 

září - prosinec 2008 předzásobení NBS a komerčních bank euro oběživem 

prosinec 2008 předzásobení maloobchodního sektoru euro oběživem 

červenec 2008 - prosinec 

2009 povinné duální ocenění 

do konce prosince 2008 

konverze bankomatů, automatů a jiných zařízení fungujících na 

mince a bankovky 

  

                                            

 
36 Vládním zmocněncem pro zavedení eura na Slovensku je pan Igor Barát (od 15. 2. 2007),      
který v této funkci nahradil pana Ivana Štefance. 
37Do současnosti byly zpracovány 4 zprávy: v březnu a srpnu 2006 a v únoru a srpnu 2007.  
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4. etapa - po vstupu do eurozóny 

1. leden 2009 vstup do eurozóny 

do 16. ledna 2009 

duální oběh: výměna korunové hotovosti za euro a stahování 

slovenské koruny z oběhu 

od 17. ledna 2009 

pokračování výměny starého korunového oběživa za euro 

bankovky a mince v bankách a NBS 

do června 2010 je doporučeno uvádět dvojí ceny 

Zdroj: [31] 
 

 

Každoročně musí nové členské země EU vypracovat konvergenční 

program a program stability. Konvergenční program jsou povinny zpracovávat     

dle nařízení Rady EU č. 1466/97 členské země EU, které nejsou členy eurozóny. 

Konvergenční program musí být zpracován dle procedury mnohostranného 

dohledu podle článku 99 Smlouvy o ES. Při vstupu do EU Slovensko předložilo 

svůj první konvergenční program. V této době SR vykazovala deficit veřejných 

financí, který přesahoval 3 % a bylo jí doporučeno co nejrychleji a udržitelně 

hodnotu snížit. V souvislosti s tím vláda schválila reformu zdravotnictví.  

Hlavním cílem hospodářské politiky, uvedeném také v konvergenčním 

programu, je dosažení vysokého a udržitelného růstu ekonomiky a tím                     

i rychlejšího růstu životní úrovně SR. Jedná se o opatření fiskální, měnové             

a kurzové politiky, politiky na trhu práce, služeb, výrobků a finančních trhů. 

V listopadu 2005 byla EK zpracována „Druhá zpráva o praktické 

přípravě na budoucí rozšiřování eurozóny“. V celkovém hodnocení se SR  

umístila na prvním místě. V tomto roce Slovensko vstoupilo do kurzového 

mechanizmu ERM II. [20] 

 

2.2 Institucionální zabezpečení procesu přijetí společné měny 

 

V souvislosti s přípravou celého procesu zavedení společné měny euro                

na Slovensku byl zřízen Národní koordinační výbor (NKV), který byl a stále je 

nejvyšším řídícím a koordinačním orgánem pro přípravu tohoto náročného 
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procesu. V jeho kompetencích je koordinovat a kontrolovat plnění Národního 

plánu a o výsledcích informovat vládu SR a Národní radu SR 38. Dále je oprávněný 

poskytovat doporučení orgánům státní správy a ostatním organizacím v souvislosti 

se zaváděním eura [31]. 

NKV pracuje v následujícím složení:  

• předseda NKV - ministr financí, také jako Národní koordinátor pro zavedení eura, 

• místopředseda NKV - guvernér NBS, 

• místopředseda vlády pro vědomostní společnost, evropské záležitosti a menšiny, 

• místopředseda vlády a ministr spravedlnosti, 

• místopředseda vlády a ministr vnitra, 

• ministr hospodářství, 

• ministr práce, sociálních věcí a rodiny, 

• prezident (ka) Slovenské bankovní asociace,   

• předseda Slovenské obchodní a průmyslové komory, 

• prezident Republikové unie zaměstnavatelů, 

• prezident Asociace zaměstnavatelských svazů a sdružení SR, 

• předseda Statistického úřadu SR, 

• předseda Sdružení měst a obcí Slovenska, 

• prezident Unie měst Slovenska, 

• zástupce předsedů VÚC, 

• zástupce sdružení a organizací na ochranu spotřebitelů. 

 

Připojením SR do mechanizmu ERM II se velice zintensivnily práce            

na plnění úkolů vyplývajících z Národního plánu. Vzhledem k tomu, že práce sílily       

a každodenní koordinace úloh byla velmi náročná a také existující orgány  

nestačily vše kvalitně zabezpečovat, jmenovala vláda SR39  zmocněnce vlády SR 

pro zavedení eura (zmocněnec).  Zmocněnec se profesionálně věnuje koordinaci 

přípravných prací na zavedení eura. Organizuje pravidelná společná setkání 

vedoucích pracovních skupin, aktivně komunikuje s domácími i zahraničními 

institucemi, koordinuje a stimuluje práce na zavedení společné měny, dále 

                                            

 
38

 V rámci aktualizace Národního plánu. 
39 Usnesením vlády č. 85 z 31. ledna 2007. 
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připravuje pro NKV zprávy o postupu prací, upozorňuje na možné problémy, které 

se mohou vyskytnout a vytváří široké podvědomí o zavedení eura. 

Odborné podklady k jednotlivým otázkám přechodu slovenského  

hospodářství na euro budou připravovat tzv. pracovní výbory (PV). Národní 

koordinátor, ve spolupráci s příslušnými ministerstvy a guvernérem NBS, zavedl 

následující PV:  

• PV pro banky a finanční sektor,  

• PV pro veřejnou správu,  

• PV pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitelů,  

• PV pro legislativu,  

• PV pro komunikaci,       

• PV pro informatiku a statistiku.  

PV zodpovídají za řešení otevřených otázek, které spadají do jejich odborné 

kompetence.  

Národní koordinátor doporučil vyšším územním celkům, městům, obcím, 

všem podnikům a organizacím, aby si zřídily tzv. pracovní skupiny (PS) pro 

zavedení eura. Tyto PS mají za úkol připravit svoje organizace na bezpečný            

a plynulý přechod na používání společné měny euro v rámci své organizace 

(zejména přizpůsobení informačních systémů, vztahy se zaměstnanci,  zákazníky, 

svojí bankou apod.).  [31] 

 

2.3 Vstup SR do kurzového mechanizmu ERM II 

 

Před přijetím eura musí SR povinně setrvat minimálně dva roky v kurzovém 

mechanizmu  ERM II40. Do zmíněného mechanizmu vstoupila slovenská koruna 

dne 28. listopadu 2005. Tímto vstupem musela začít plnit podmínku pro 

vyhodnocení stability měnového kurzu. Centrální parita koruny vůči euru byla 

stanovena na úrovni tržního kurzu 38,4550 EUR/SKK. Slovenská koruna využívá 

v ERM II standardní fluktuační pásmo ±15 % okolo centrální parity tzn.,               

                                            

 
40 Institucionální podmínkou pro vstup do ERM II bylo přistoupení NBS k dohodě z 29. dubna 2004 
mezi ECB a národními bankami členských států, které nebyly k 1. květnu 2004 členy eurozóny.  
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že devizový kurz se mohl pohybovat v rozpětí 32,6868 SKK/EUR až 44,2233 

SKK/EUR. 

Vstupem do ERM II se SR zavázala [25]: 

• podporovat takový vývoj mezd, aby byl v souladu s růstem produktivity 

práce, 

• k rozpočtové disciplíně, která bude založená na opatřeních trvalého 

charakteru, 

• ke strukturálním reformám na další posílení flexibility ekonomiky a snížení 

nezaměstnanosti, 

• provádět fiskální politiku, která podpoří ekonomickou stabilitu, nízkou inflaci 

a konvergenční proces, 

• k přísnění fiskální pozice v případě, že to bude nevyhnutelné, 

• k opatrnosti vůči rizikům z rychlého růstu úvěrů v ekonomice. 

19. března 2007, na žádost SR a po dohodě s ministry financí zemí 

eurozóny, prezidenta ECB a ministry financí a guvernéry CB Kypru, Dánska, 

Estonska, Litvy, Lotyšska, Malty41 a Slovenska, centrální parita slovenské koruny 

v ERM II revalvovala a od tohoto data má nový kurz k euru.  

Nová centrální parita42 slovenské koruny vůči euru byla stanovena na úroveň      

1 euro = 35,4424 Sk. Spodní hranice pro povinné intervence je 30,1260 SKK/EUR 

a horní hranice je 40,7588 SKK/EUR [30]. Po Řecku a Irsku43 se Slovensko stalo 

třetí zemí, která paritu měnila. 

Slovenská ekonomika prošla od vstupu do ERM II podstatnými 

strukturálními změnami. Došlo k postupnému zrychlování hospodářského růstu 

především z důvodu přílivu přímých zahraničních investic a uspokojivé 

makroekonomické politiky.  

 

                                            

 
41 V této době byly uvedené členské státy zapojeny v ERM II.   
42 Změna centrální parity je uvedena ve Smlouvě o ERM II mezi ECB a národními bankami všech 
členských států EU, které jsou mimo eurozónu. Všechny změny musí být schválené EK a ECB. 
43 Učinily tak těsně před koncem účasti v ERM II. 
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2.4 Úloha NBS při procesu předzásobení společnou měnou euro 

 

Jakmile bude stanoven oficiální termín pro zavedení eura v SR, bude nutné 

zabezpečit dostatečné množství bankovek a mincí této měny. Předzásobení 

eurem začne po zrušení výjimky na zavedení jednotné měny. NBS si může 

bankovky euro zapůjčit ze zásob eurozóny, a to na celé předzásobení a také na 

rok 2009. Zapůjčené bankovky by NBS musela vrátit v roce 2010, případně            

i později44.   

Mince euro mají jednu stranu společnou a druhá strana poskytuje prostor 

pro národní motiv. Z tohoto důvodu vyhlásila NBS veřejnou anonymní soutěž       

na výtvarné návrhy národních stran slovenských mincí euro. Nejlepší návrhy byly 

předloženy veřejnosti formou celonárodní ankety. Tři motivy, které měly nejvyšší 

počet hlasů, byly v prosinci 2005 vybrány na rubovou stranu mincí euro. Vítězné 

návrhy vyobrazují Dvojkříž na trojvrší, Bratislavský hrad a Kriváň. Podoba 

slovenských mincí euro obsahuje příloha č. 7. O výrobci slovenských mincí euro    

a způsobu jeho výběru rozhodne Bankovní rada NBS nejdříve v roce 2008.  

Předzásobení komerčních bank eurem by se mělo uskutečnit již před 1. lednem 

2009. 

Dalším důležitým úkolem SNB bude stahování slovenských korun z oběhu. 

Tento proces lze rozdělit do dvou oblastí. První oblast tvoří stahování slovenských 

korun od právnických osob (kromě bank), fyzických osob podnikatelů a fyzických 

osob nepodnikatelů. Do druhé oblasti patří stahování slovenských korun od bank. 

V NBS se budou vyměňovat slovenské bankovky neomezeně a slovenské mince 

do konce roku 2013. NBS musela připravit v roce 2007 plán pro stahování 

korunových mincí a bankovek z oběhu a jejich likvidaci.  

 

2.4.1 Předzásobení komerčních bank 

Důležitým předpokladem pro bezproblémové zvládnutí procesu zavedení 

eura do hotovostního oběhu je předzásobení komerčních bank. Fyzickou distribuci 

                                            

 
44 Vracet se budou pouze nové bankovky. 
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bankovek a mincí euro do komerčních bank umožní NBS před termínem 1. ledna 

200945. Předzásobení přeběhne stejnou formou jako v zemích eurozóny,          

které přijaly euro v roce 2002, 2007 a 2008.  

Komerční banky SR musí dopředu odhadnout svoje požadavky                  

na bankovky a mince v jednotlivých nominálních hodnotách. Musí to být již v době, 

kdy se bude řešit plánování potřebných bankovek a mincí euro pro SR. Svoje 

požadavky musí zaslat NBS nejpozději do konce března 2008. Komerční banky 

své požadavky upřesní a smluvně sjednají po rozhodnutí Rady EU o zrušení 

výjimky pro SR a stanovení konverzního kurzu.  

Proces předzásobení bude probíhat podle tzv. „Smlouvy o předzásobení“ 

(Smlouva), která bude uzavřená mezi jednotlivými komerčními bankami a NBS. 

Smlouva bude definovat všechny podrobnosti celého procesu předzásobení.           

Zároveň bude obsahovat velice důležitou klauzuli, že zásoby mincí a bankovek 

euro, které komerční banka obdržela v rámci předzásobení, zůstanou až do dne 

přijetí eura SR majetkem NBS. Komerční banky se musí zaručit, že se obdržené 

mince a bankovky nedostanou v dřívějším termínu do oběhu. Na základě Smlouvy 

by si banky mohly od září 2008 přebírat mince a od listopadu 2008 bankovky euro. 

Veškeré náklady na převoz oběživa půjdou k tíži komerčních bank. [31] 

 

2.5 Ochrana spotřebitelů při zavedení eura a dopad na občany 

 

Z důvodů ulehčení a zjednodušení přijmout a osvojit si společnou měnu 

euro občany SR a zároveň chránit spotřebitelé před neodůvodněným zvyšováním 

cen po zavedení eura v SR, vypracovalo Ministerstvo hospodářství SR v únoru 

2007 dokument „Koncepce ochrany spotřebitele v procesu zavedení eura 

v SR“ (Koncepce). Koncepce byla zpracována na základě schváleného 

Národního plánu zavedení eura v SR (Národní plán) a vychází ze základních 

zásad zavedení eura v SR. V Národním plánu je zdůrazněno, že zavedení eura 

nesmí poškodit občany a spotřebitelé. Vzhledem k tomu, že nedostatečná 

informovanost občanů, nevhodné právní prostředí a nedostatečná kontrola,           

to všechno by mohlo mít značný dopad na citlivé skupiny spotřebitelů, jako jsou 
                                            

 
45 V případě, že Slovensko přistoupí k eurozóně 1. ledna 2009. 
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např. starší lidé, lidé s nižším vzděláním, s nižšími příjmy apod. Koncepce 

formuluje nástroje řešení na ochranu občanů při procesu zavádění eura včetně 

návrhů pro legislativní úpravu. Koncepce umožnila úzkou spolupráci ústředních 

orgánů státní správy, dozorčích orgánů, samosprávy a mimovládních organizací 

zaměřených na spotřebitelskou problematiku. 

 

2.5.1 Postup při ochraně spotřebitelů a občanů  

V Koncepci je zapracován časový harmonogram pro postup při ochraně 

spotřebitelů a občanů v procesu zavedení eura [36]: 

•  roky 2007 - 2008  

Předběžné školení a poskytování aktuálních informací pro: 

- sdružení spotřebitelů, 

- místní samosprávu, 

o požadavcích duálního oceňování a podmínkách zavádění eura. 

•   od 2. pololetí roku 2007 a v průběhu 1. pololetí roku 2008 

Školení pro: kontrolory, poskytovatelé informací při řešení sporů týkajících           

se ochrany práv spotřebitelů po zavedení eura mimosoudní cestou. 

•  rok 2008  

Poskytování informací spotřebitelům: zabezpečení informačních letáků: 

v obchodech, na tržnicích, u poskytovatelů služeb, na poštách, v bankách,           

na informačních místech místní samosprávy, u lékařů v ambulancích, v lékárnách, 

apod. 

•  rok 2009 

- zveřejňování výsledků kontrol dodržování pravidel pro zavedení eura, 

- cenový monitoring - výsledky sledování cen pravidelně uveřejňovat v tisku  

a na internetových stránkách. 

 

2.6 Plnění konvergenčních kritérií SR 

 

Podmínkou pro vstup SR do eurozóny je kromě slučitelnosti právních 

předpisů členské země s čl. 108 a 109 Smlouvy o ES a Statutem ESCB, rovněž 

dosažení vysokého stupně udržitelné konvergence. Měřená je splněním čtyř 

Konvergenčních kritérií, tzv. Maastrichtských kritérií (specifikovaných v kapitole 
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1.7), a tj. cenová stabilita (zřejmá z vývoje inflace), udržitelnost veřejných financí 

(hodnocené dle vývoje vládního deficitu a vládního dluhu), stabilita měnového 

kurzu a dlouhodobých úrokových sazeb.  

   

2.6.1 Kritérium cenové stability 

Kritérium cenové stability požaduje, aby členský stát vykazoval dlouhodobě 

udržitelnou cenovou stabilitu a průměrnou míru inflace, sledovanou během 

jednoho roku (předcházejících 12 měsíců) před šetřením, která nepřekračuje        

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

které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability. Kritérium je sledováno       

na základě harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)46. 

 

Tab. 2.2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen 

  2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 
Ø 3 zemí EU s nejnižší inflací 1,2 0,7 1,0 1,2 1,6 1,5 
Hodnota kritéria (1.ř. + 1,5) 2,7 2,2 2,5 2,7 3,1 3,0 
Slovenská republika 8,5 7,5 2,8 4,3 2,9 2,0 
Zdroj: [33], [21], [18], vlastní úprava 

* Výhled pro rok 2007 a 2008 zemí EU je převzat z jarní ekonomické prognózy Evropské komise 

2007, výhled pro SR je převzat z Analýzy konvergence SR z června 2006. 

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že kritérium cenové stability se Slovensku 

dlouhodobě nedařilo plnit. V roce 2003 dosáhla inflace vysoké hodnoty až 8,5 %,                   

a to především z důvodů uvolnění regulovaných cen a zvýšením spotřebních daní.  

Výrazný pokles byl zaznamenán v roce 2005, kdy inflace dosáhla hodnoty 2,8 %, 

jednalo se o nejnižší úroveň v historii SR. Od tohoto roku se opět začala její 

hodnota zvyšovat. Novela zákona o NBS47 v roce 2001 změnila hlavní cíl měnové 

politiky na udržování cenové stability a v lednu 2005 byly oznámeny explicitní 

inflační cíle na období 2005 – 2008. Podle nich je cílem NBS, aby v prosinci 2007         

a 2008 byla míra inflace HICP nižší než 2 %. 
                                            

 
46

 Mezi strukturou spotřebního koše národního indexu spotřebitelských cen SR a strukturou 
spotřebního koše HICP jsou určité rozdíly. Ve vahách HICP jsou zahrnuty tržby za nákupy cizinců 
na území SR, ale není v něm zahrnuto hypotetické nájemné na rozdíl od národního indexu 
spotřebitelských cen, kde tržby za nákupy cizinců zahrnuty nejsou, ale je zde zahrnuto hypotetické 
nájemné. 
47 Novela zákona Národní rady SR č. 566/1992 Sb. o NBS. 
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2.6.2 Kritérium udržitelnosti veřejných financí 

Smlouva o EU ukládá  členským státům vyvarovat se nadměrných 

schodkům veřejných financí, dodržování rozpočtové disciplíny je zkoumáno na 

základě kritérií vládního schodku a vládního dluhu definovaných podle verze 

Evropského systému národních účtů platné v době uzavření Maastrichtské 

smlouvy. Návazně je pak kritérium konvergence v oblasti veřejných financí 

vymezeno jako jejich dlouhodobě udržitelný stav bez nadměrných schodků. 

Konvergenční kritérium vládního deficitu48 požaduje, aby poměr 

plánovaného nebo skutečného deficitu vládního sektoru k hrubému domácímu 

produktu nepřekračoval hodnotu 3 % vyjma případů, kdy:  

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

doporučované hodnotě;               

b) a nebo překročení referenční hodnoty bylo pouze výjimečné a dočasné                

a zároveň poměr zůstal blízko referenční hodnotě. 

 

Tab. 2.2 Deficit sektoru vládních institucí (v metodice ESA 1995, v % HDP) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Hodnota kritéria -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 
Slovenská republika -3,7 -3,0 -3,1 -3,4 -3,0 -2,5 
Zdroj: [33], [21], [18], vlastní úprava 

* Výhled pro rok 2007 a 2008 zemí EU je převzat z jarní ekonomické prognózy Evropské komise 

2007, výhled pro SR je převzat z Analýzy konvergence SR z června 2006. 

 

Slovensko vykázalo v roce 2005 nadměrný rozpočtový schodek, a to ve 

výši 3,1 % HDP, tedy těsně nad referenční hodnotou. Zvýšení deficitu v roce 2006 

dále pokračovalo až na hodnotu 3,4 % HDP. Pokles byl způsoben důchodovou 

reformou na Slovensku49, důchodová reforma zvyšila deficit o 1,3 % HDP v letech 

2006 a 2007 a o 1,4 % HDP v roce 2008 [21].  

                                            

 
48 Pod pojmem „vládní deficit“ se rozumí čisté výpůjčky sektoru vládních institucí definované v ESA 
95 s minimálními odchylkami. 
49 Druhý důchodový pilíř je klasifikovaný mimo sektor veřejné správy, část příspěvků, které byly 
původně převáděny do veřejné správy, jsou předány soukromým důchodovým správcovským 
společnostem. 
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Kritérium vládního dluhu50 stanovuje, že poměr vládního dluhu k HDP 

v tržních cenách by neměl překročit 60 % kromě případů, kdy se poměr 

dostatečně snižuje a blíží se uspokojivým tempem k referenční hodnotě. 

 

Tab. 2.3 Vládní dluh (v metodice ESA 1995, v % HDP) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Hodnota kritéria 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
Slovenská republika 42,6 41,6 34,5 33,0 34,7 33,9 
Zdroj: [33], [21], [18], vlastní úprava 

* Výhled pro rok 2007 a 2008 zemí EU je převzat z jarní ekonomické prognózy Evropské komise 

2007, výhled pro SR je převzat z Analýzy konvergence SR z června 2006. 

 

 

  Z tabulky je zřejmé, že SR nemá s plněním tohoto kritéria problém. Pokud 

má Slovensko splnit střednědobý cíl stanovený v Paktu stability a růstu, který je 

v konvergenčním programu z prosince 2005 kvantifikován jako cyklický očištěný 

rozpočtový schodek (po odečtení opatření s přechodným vlivem) ve výši 0,9 % 

HDP, musí pokračovat v konsolidaci. 

 

2.6.3 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb požaduje, aby v průběhu jednoho 

roku před šetřením průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba členského 

státu EU nepřekračovala o více než 2 procentní body úrokovou sazbu nejvýše tří 

členských států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové stability. 

Dlouhodobé úrokové sazby jsou vypočítány na základě výnosu do doby splatnosti 

10-ti letých vládních dluhopisů na sekundárním trhu. Slovensko emitovalo 10-ti 

roční vládní dluhopisy až v roce 2000. 

 

 

 

                                            

 
50 Pod pojmem „vládní dluh“ se rozumí celkový hrubý dluh sektoru vládních institucí podle ESA 95 
s některými dílčími metodickými úpravami. Dluh je vykazován v nominální hodnotě ke konci roku 
po konsolidaci, tedy s výjimkou pasiv odpovídajících finančním aktivům držených jinými subrektory 
vlády. Vládní dluh pro výpočet kritéria obsahuje cenné papíry jiné než účasti (např. státní 
pokladniční poukázky, státní dluhopisy) a půjčky (např.úvěry, návratné finanční výpomoci). 
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Tab. 2.4 10-ti leté úrokové sazby z vládních dluhopisů na sekundárním trhu 

(průměr za posledních 12 měsíců, v %) 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Ø 3 zemí EU s nejnižší inflací 4,12 4,28 3,37 4,10 4,50 4,40 
Hodnota kritéria (1.ř. + 2) 6,12 6,28 5,37 6,10 6,50 6,40 
Slovenská republika 5,00 5,00 3,50 4,30 4,50 x 
Zdroj: [33], [21], [18], vlastní úprava 

* Výhled pro rok 2007 a 2008 zemí EU je převzat z jarní ekonomické prognózy Evropské komise 

2007, výhled pro SR je převzat z Analýzy konvergence SR z června 2006. 

 

S plněním kritéria dlouhodobých úrokových sazeb neměla SR problém. 

V roce 2005 začala dlouhodobá úroková míra klesat v souvislosti s poklesem 

inflačních očekávání, snížením rizikové prémie a s důvěryhodnou hospodářskou 

politikou. Rovněž výhledově by neměla mít v této oblasti problém a očekává se 

s plněním tohoto kritéria. 

 

2.6.4 Kritérium stability měnového kurzu 

Kurz slovenské koruny v období režimu fixního kurzu kolísal jen nepatrně. 

Malé výkyvy byly výsledkem intervencí NBS a řízením měnové politiky. V grafu     

2.1 je zobrazen vývoj měsíčního kurzu SKK/EUR v roce 2007. 

 

Graf 2.1 Nominální kurz SKK/EUR 

       

Měsíční kurz SKK/EUR v r. 2007
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   Zdroj: [30], vlastní zpracování 

 

Slovenská koruna je zapojena v mechanizmu ERM II od listopadu 2005. 

Centrální parita slovenské koruny v rámci ERM II byla stanovena na 38,4550 

SKK/EUR, což byla tržní úroveň směnného kurzu v době vstupu. Zároveň bylo 
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stanovené standardní fluktuační pásmo ±15 %. Jak již bylo uvedeno v březnu 

2007 byla stanovena nová centrální parita slovenské koruny v rámci ERM II        

na 35,4424 SKK/EUR (viz kapitola 2.3). Dohoda o vstupu do ERM II byla založená 

na větším počtu politických závazků SR. Mezi které patří kromě jiného realizace 

zdravé rozpočtové politiky, podpora přiměřeného mzdového vývoje, zmírňování 

růstu objemu úvěrů  a další realizace strukturálních reforem. Při vstupu do ERM II 

slovenská koruna vůči euru nejdříve posílila o 1,8 % a pak   se s ní obchodovalo 

na úrovni výrazně vyšší než byla její centrální parita. V roce 2006 byl vytvořen 

relativně silný tlak na oslabování slovenské koruny, způsobený tržními obavami 

z budoucího směřování rozpočtové politiky nové vlády a se zvýšením globální 

averze vůči riziku v nových tržních ekonomikách. Od července 2006 se 

slovenskou korunou obchodovalo na úrovni o něco málo nižší než její centrální 

parita. Od poloviny roku 2007 se kurz slovenské měny výrazně nelišil [21]. 

 

Slovensko realizovalo v roce 2004 a 2005 komplexní reformní program 

s cílem podpořit hospodářský růst a konvergenci reálných příjmů, a také 

dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Výsledky jsou prozatím příznivé, bude 

však velmi důležité a potřebné udržet dynamiku těchto reforem.  

SR plánuje, že v roce 2009 se přidá k zemím, které platí eurem. První 

pochybnosti o plánech Slovenska na přijetí eura zazněly v červenci 2007. Obava 

je v tom, že Slovensko by nemuselo trvale udržet nízkou inflaci. Právě toto 

kritérium je považováno za nejrizikovější. Dalším problémovým kritériem se jeví 

veřejný schodek.  

Instituce EU budou při hodnocení připravenosti SR na přijetí společné měny 

přistupovat velmi striktně a budou vyžadovat maximální plnění všech 

maastrichtských kritérií a jejich trvalé udržení. Pro Slovensko bude rozhodující 

konvergenční zpráva, která se očekává v dubnu 2008.  
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3. PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY K EUROZÓNĚ 

 

Přístupový proces Česka do EU se úspěšně završil a ČR se stala              

od 1. května 2004 členem EU. Neoddělitelnou součástí přistoupení naší země 

k EU je i závazek o následném přistoupení k eurozóně. ČR se automaticky účastní 

třetí fáze HMU, přičemž získala status členské země s dočasnou výjimkou          

pro zavedení eura tzn., že v této fázi nebude členem eurozóny.  

Členství v eurozóně umožní naší republice plně se podílet na formulaci       

a implementaci HMU a kurzové politiky a povede k posílení makroekonomické 

stability české ekonomiky. 

Následující kapitola bude zaměřena především na přistoupení České 

republiky k eurozóně a s tím související kroky pro přípravu přijmout společnou 

měnu euro.  

 

3.1 Proces přípravy zavádění eura v České republice 

 

Pro integraci ČR do evropských měnových struktur bylo nutné zpracovat 

určitou strategii, ze které budou dále vycházet jednotlivé hospodářské politiky         

a především měnová politika. Strategickým cílem vlády ČR a ČNB bylo, a stále je, 

vytvořit podmínky pro přijetí společné měny euro v ČR. Z tohoto důvodu se 

procesem přípravy zavádění eura ČR začala zabývat už před vstupem do EU. 

Vláda ČR (vláda) ve spolupráci s ČNB připravila strategii přistoupení naší země 

k eurozóně, která byla schválena usnesením vlády č. 1026 v říjnu 2003              

pod názvem „Strategie přistoupení České republiky k eurozóně“ (Strategie). 

Jedná se o společný dokument vlády a ČNB, který vznikl ve spolupráci 

s Ministerstvem financí (MF) a Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO),               

představuje koordinovaný a společný přístup těchto zúčastněných stran 

k základním otázkám souvisejícím s přistoupením ČR k eurozóně. Tento 

dokument doporučuje, aby ČR přijala společnou měnu euro, jak jen pro to budou 

vytvořeny ekonomické podmínky. Vše bude záležet především na rychlosti 

procesu reálné konvergence pomocí strukturálních reforem a procesu nominální 

konvergence, především důslednou realizací fiskální konsolidace.  
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Strategie hovoří o očekávaném přistoupení ČR k eurozóně, jakmile budou 

splněna konvergenční kritéria včetně úspěšné konsolidace veřejných financí          

a dále na dosažení dostatečného stupně reálné konvergence a vhodném postupu 

strukturálních reforem zajišťujících dostatečnou ekonomickou sladěnost se 

zeměmi eurozóny, na léta 2009 až 2010. Zároveň vymezuje podmínky vstupu        

a délku setrvání v kurzovém mechanismu ERM II51.   

Ze Strategie vyplývá závazek vlády a ČNB každoročně hodnotit 

připravenost naší země na její přistoupení k eurozóně jak z hlediska plnění 

maastrichtských konvergenčních kritérií, tak rovněž z hlediska ekonomické 

sladěnosti ČR s eurozónou. Hodnotící zprávy jsou zpracovávány ve spolupráci 

s MF, MPO a ČNB pod názvem „Vyhodnocení plnění maastrichtských 

konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“.  

Od schválení Strategie do současnosti byly zpracovány čtyři hodnotící zprávy52     

a všechny doporučily vládě neusilovat v roce 2008 o vstup do ERM II. Původně 

Strategií uvažovaný termín přistoupení ČR k eurozóně v letech 2009 až 2010,        

se na základě negativního doporučení v třetím hodnocení z října 2006, posunul       

za výše uvažovaný horizont let. [10], [11] 

Vzhledem k tomu, že ČR při vstupu do EU vykazovala vysoký schodek 

veřejných rozpočtů, byla s ní započata tzv. „procedura nadměrného schodku“.  

Cílem této procedury bylo snížení schodku veřejných financí udržitelným                

a prokazatelným způsobem pod hranici 3 % HDP do roku 2008. V květnu 2004 

vláda předložila „Konvergenční program“, ve kterém byl zpracován plán 

postupného snižování deficitu, postavený na fiskálních cílech reformy veřejných 

financí53, schválené vládou v roce 2003. Přijatá reforma úspěšně zahájila 

restrukturalizaci příjmů veřejných rozpočtů. Avšak ve výdajích došlo k nedodržení 

původních záměrů a přijatá opatření měla bohužel krátkodobý dopad. Rychlý 

ekonomický růst poskytl vládě dodatečné příjmy, ale ty nebyly použity pro snížení 

                                            

 
51 Splnění kurzového konvergenčního kritéria vyžaduje minimálně dvouletou účast v ERM II        
bez devalvace centrální parity. ČNB publikovala v červenci 2003  tzv. dokument „Kurzový 
mechanismus ERM II a kurzové konvergenční kritérium“. [11] 
52 První hodnotící zpráva byla schválena vládou ČR dne 12. ledna 2005, druhá dne 23. listopadu 
2005, třetí dne 25. října 2006 a čtvrtá dne 19. prosince 2007.  
53

 Spočívaly v omezení objemu veřejných výdajů a v mírném zvýšení složené daňové kvóty 
úpravou institucionálního rámce, zavádějící střednědobé fiskální cílování ukotvené střednědobými 
výdajovými rámci. 
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schodku, ale k navyšování výdajů. I přesto došlo k dodržení plánu postupného 

snižování deficitů, a to především díky nadhodnocení výdajových plánů 

jednotlivých ministerstev a dobré ekonomické situaci ČR. Tento vývoj byl narušen 

v roce 2007, kdy opět dochází v souvislosti s předvolebními opatřeními z roku 

200654 ke zvýšení deficitu veřejných financí. Tzn. že vůči ČR nebude ukončena 

procedura nadměrného schodku (procedura) dle stanoveného termínu, na kterém 

se ČR dohodla s Evropskou komisí ihned po vstupu do EU. Tato procedura vytváří        

pro ČR právní překážku pro vstup do eurozóny, protože znamená neplnění 

fiskálního konvergenčního kritéria.  

Usnesením č. 1002/2007 ze dne 29. srpna 2007 schválila vláda  

aktualizovanou verzi Strategie pod názvem „Aktualizovaná strategie přistoupení 

ČR k eurozóně“ (aktualizovaná Strategie). Cílový termín zavedení eura nebyl 

zatím v aktualizované Strategii stanoven. 

Konkrétní datum, ke kterému ČR bude usilovat o přistoupení k eurozóně 

není v současné době znám a bude v budoucnu určen vládou. Z důvodu 

správného rozhodnutí vlády je každoročně zpracováván materiál MF a ČNB,        

ve kterém vyhodnocují sladěnost české ekonomiky se stanovenými předpoklady 

vstupu do eurozóny. Konečné rozhodnutí, zda naše země splnila podmínky pro 

zavedení eura, však náleží orgánům EU55. 

V návaznosti na původní termín zavedení eura stanovený Strategií na léta 

2009 až 2010 se musela ČR věnovat praktickým přípravám na přistoupení 

k eurozóně. V listopadu 2005 usnesením č. 1510 vláda schválila materiál 

„Institucionální zajištění zavedení eura v ČR“ a dala souhlas se zřízením funkce 

„Národního koordinátora zavedení eura v ČR“ a se zřízením „Národní 

koordinační skupiny pro zavedení eura“ v termínu do 31. ledna 2006. 

Gestorem celého procesu přípravy (tj. řízením a koordinací všech činností) 

zavedení společné měny euro bylo určeno MF. Zároveň mělo zpracovat návrh 

                                            

 
54 Došlo k razantnímu navýšení sociálních výdajů, což vede k procyklickému chování fiskální 
politiky. [11] 
55 Rada EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN), EK, EP a ECB. 
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scénáře jednorázového zavedení eura a Národního plánu zavedení eura v ČR 

v těsné spolupráci s ČNB56. 

Na mezirezortní úrovni bylo dohodnuto, že dojde ke zpracováni                

tzv. „Obecného zákona o zavedení eura“, který bude specifikovat jednotlivé 

principy zavedení eura, včetně definování pravomocí a odpovědností jednotlivých 

institucí a sankčních ustanovení.  

 

3.1.1 Scénář jednorázového přechodu na euro 

Národní koordinační skupina (blíže specifikována v kapitole 3.2) v červnu 

2006 předložila vládě materiál, tzv. „Volba scénáře zavedení eura v České 

republice“. Dle provedených analýz a z nich plynoucích doporučení se 

jednoznačně jako nejméně nákladná a nejvhodnější jevila varianta jednorázového 

přechodu na euro, tvz. velkého třesku (viz kapitola 1.10) a také byla vládě 

doporučena.  

Usnesením č. 1200 ze dne 25. října 2006 vláda schválila scénář 

jednorázového komplexního přechodu na euro (tzv. velkého třesku). Tento scénář 

je rozdělen do pěti časových fází viz schéma č. 3.1:  

Schéma 3.1 Scénář jednorázového přechodu na euro 

  

Zdroj: [27] 
                                            

 
56 Na přípravě Národního plánu zavedení eura v ČR také spolupracovalo MPO, Ministerstvo 
spravedlnosti a Ministerstvo informatiky za odborné spolupráce profesních a sociálních partnerů        
a dalších institucí. 
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1. Předpřípravná fáze před rozhodnutím o zrušení výjimky pro zavedení eura:       

ve všech činnostech se používá česká koruna (koruna), probíhají technické 

přípravy na změnu. 

2. Přípravná fáze po rozhodnutí o zrušení výjimky pro zavedení eura a před dnem 

vstupu do eurozóny: ve všech platbách se používá koruna, ceny v obchodech, 

výplatní pásky, zůstatky na výpisech z bank apod. jsou uváděny v korunách      

i v eurech na základě přepočtu podle stanoveného přepočítacího koeficientu 

(tzv. duální označování cen). Předpoklad délky této fáze je půl roku. 

3. Období duální cirkulace: dnem zavedení eura musí být všechny bezhotovostní 

platby prováděny v eurech, pro hotovostní platby mohou být používána eura     

i koruny. Koruna je postupně stahována z oběhu. Obchodníci musí vydávat 

pouze eura, pokračuje také duální označování cen. Období duální cirkulace 

bude trvat 2 týdny, a to v závislosti na konkrétním datu vstupu (aby se jednalo 

o celé dva kalendářní týdny).  

4. Období mezi koncem duální cirkulace a koncem duálního označování cen:     

ve všech transakcích je používáno výhradně euro, pro porovnání cen jsou 

hodnoty v obchodech i na různých výpisech stále uváděny také v korunách. 

Období bude trvat do konce kalendářního roku, kdy bude euro zavedeno                

(za předpokladu zavedení k 1. lednu). 

5. Závěrečná fáze zavádění eura: po ukončení povinného duálního označování 

cen budou veškeré transakce uváděny v eurech. Obchodníci mohou 

dobrovolně dále uvádět také ceny v korunách, ale nebude to po nich 

vyžadováno. 

 

3.1.2 Národní plán zavedení eura v České republice 

Na jaře 2007 vláda schválila tzv. „Národní plán zavedení eura v České 

republice“ (Národní plán). Jedná se o základní dokument, který se věnuje 

technickému pojetí  zavedení společné měny euro v ČR.  Národní plán definuje 

základní zásady, harmonogram a institucionální zajištění celého náročného 

procesu zavedení eura v ČR. Také je v něm obsažen souhrn úkolů pro jednotlivé 

oblasti české ekonomiky, které je nutné se zavedením eura provést, a to včetně 

časové náročnosti, odpovědnosti, kontrolních termínů a termínů splnění,           
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aby mohly státní správa, samospráva i soukromý sektor začít s včasnou 

přípravou. Mimo jiné patří mezi úkoly, např. zavedení eura do hotovostního            

a bezhotovostního oběhu, vedení informační kampaně, pravidla pro duální 

označování cen a duální oběh koruny a eura. Národní plán ukládá respektování 

některých principů, jako např. nepoškození občana státem, předcházení 

neodůvodněnému zvyšování cen nebo minimalizace nákladů pro soukromý             

i veřejný sektor.  

 

Národní plán se skládá ze tří částí: [34] 

•••• Část I - obecná část „Základní informace“ - obsahuje základní principy,             

na kterých bude zavedení eura v ČR založeno, a shrnutí doporučení pro jednotlivé 

oblasti včetně doporučení národního koordinátora;  

•••• Část II - zvláštní část „Konkretizace úkolů v jednotlivých segmentech“ - obsahuje 

detailní popis doporučení a opatření v jednotlivých oblastech; 

•••• Část III - „slovník základních pojmů“, které souvisejí s procesem zavedení 

společné měny euro. 

 

Vzhledem k tomu, že není možné všechny úkoly spojené se zavedením 

společné měny euro specifikovat a vyčíslit mnoho let dopředu, je nezbytné 

Národní plán pravidelně aktualizovat. K aktualizaci bude zpravidla docházet 

jedenkrát ročně, ale je ho možné aktualizovat i v mimořádných termínech. 

V březnu 2008 byla Národní koordinační skupinou pro zavedení eura v ČR 

zpracována první tzv. „Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR“.  

V Národním plánu je také zapracován Harmonogram zavedení eura v ČR 

(Harmonogram), který je závislý na rozhodnutí vlády a ČNB o termínu vstupu ČR 

do ERM II a rovněž na tom, kdy bude naše země schopna plnit dlouhodobě           

a důvěryhodně maastrichtská konvergenční kritéria. Harmonogram předpokládá 

zavedení eura podle vládou schváleného scénáře jednorázového přechodu na 

euro, tzv. „velký třesk“ a tento proces by měl probíhat ve 4. etapách (viz tab. 3.1): 
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Tab. 3.1 Harmonogram zavedení eura v ČR 

1. etapa - pro vstup do ERM II  
Probíhají první přípravy změn souvisejících se zavedením eura, země absolvuje 
přístupovou proceduru 
do ERM II s orgány EU 
  
2. etapa - od vstupu do ERM II po rozhodnutí o přijetí ČR do eurozóny 

(členství v ERM II musí trvat min. 2 roky) 
Probíhá komunikační kampaň, příprava a přijímání legislativních změn, úpravy informačních 
systémů apod. 
Všechny další kroky jsou podmíněny úspěšným pobytem v ERM II a splněním všech 
maastrichtských kritérií.  
Na závěr této etapy dojde k následujícím krokům: 
• k vydání konvergenčních zpráv EK a ECB hodnotících stupeň udržitelné konvergence, 
• k pozitivnímu hodnocení připravenosti ČR na vstup do eurozóny orgány EU, 
• k vydání doporučení EK Radě EU na zrušení výjimky pro zavedení eura v ČR, 
• k rozhodnutí Rady EU o zrušení výjimky procedurou dle čl. 122 odst. 2 Smlouvy ES, 
• k určení přepočítacího koeficientu stanovujícího fixní kurz CZK/EUR Radou EU přibližně 
půl roku před vstupem do eurozóny. 
  
3. etapa - mezi rozhodnutím Rady EU o zrušení výjimky pro zavedení eura 
(a stanovením přepočítacího koeficientu) do dne vstupu do eurozóny 

přináší nutnost završení technické přípravy země na vstup do eurozóny: 
• zabezpečit potřebné množství eurobankovek a ražbu mincí pro hotovostní oběh, 
• předzásobit ČNB a komerční banky eurovým oběživem, 
• zásobit maloobchod eurovým oběživem v rámci sekundárního předzásobení, 
• aplikovat pravidla o povinném duálním označování cen, 
• zajistit přípravu konverze bankomatů a automatů a jiných zařízení na mince nebo 
bankovky, 
• prohloubit komunikaci s důrazem na ochranu spotřebitele. 
  
4. etapa - po vstupu do eurozóny je třeba: 
• aplikovat pravidla o duální cirkulaci a zajistit stahování národní měny z oběhu a její 
výměnu na euro, 
• po uplynutí období duální cirkulace koruny a eura pokračovat ve výměně národního 
oběživa za euro v ČNB a v komerčních bankách, 
• zajistit dodržování pravidel pro povinné období duálního označování cen, 
• sledovat vývoj cenové hladiny a aplikovat pravidla proti zneužívání zavedení eura  
k navyšování cen, 
• pokračovat v komunikaci a vysvětlování změn plynoucích ze zavedení eura. 
Zdroj: [27], vlastní zpracování 

 

Z důvodu toho, že neznáme termín zavedení eura v ČR, v nejbližším 

období je proto možné, realizovat pouze ty úkoly, na které nemá stanovený termín 

vliv. Jedná se např. o přípravu legislativy, vyjasnění principů zaokrouhlování 

v určitých případech nebo dopracování strategie duálního označování cen apod. 
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3.2 Institucionální zabezpečení zavádění eura 

 

Vzhledem k náročnosti přípravy celého procesu zavedení společné měny 

euro v ČR byla zřízena funkce Národního koordinátora pro zavedení eura              

a vytvořena Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR.     

Národní koordinační skupina pro zavedení eura (NKS) je centrálním 

koordinátorem a nejvyšším řídícím orgánem pro zabezpečení tohoto náročného 

procesu. V její kompetenci je řídit a koordinovat pracovní skupiny, dohlížet           

na plnění Národního plánu a na efektivní realizaci kroků z něho vyplývajících.  

NKS byla ustavena ke dni 20. února 2006 a pracuje v níže uvedeném složení: [27] 

• národní koordinátor pro zavedení eura (NK)57, • viceguvernér ČNB, • náměstek 

ministra průmyslu a obchodu, • náměstek ministra zahraničních věcí, • náměstek 

ministra spravedlnosti, • náměstek ministra vnitra, • náměstek ministra informatiky, 

• náměstek místopředsedy vlády pro evropské záležitosti. 

Odborné informace pro strategické rozhodování NKS budou zpracovávat 

Pracovní skupiny (PS). Tyto PS zpracovaly příslušné části Národního plánu         

a budou také zodpovídat a řešit otázky, které spadají do jejich odborné 

kompetence. Byly zřízeny následující PS s těmito gestory: [27] 

• pro legislativu - gestorem Ministerstvo spravedlnosti ČR, 

• pro finanční sektor - gestorem ČNB, 

• pro informatiku a statistiku - gestorem Ministerstvo informatiky ČR58,  

• pro veřejné finance a veřejnou správu - gestorem MF, 

• pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele - gestorem MPO, 

• pro komunikaci - gestorem MF ve spolupráci s ČNB. 

V rámci MF je pro zajištění organizačního a administrativního zabezpečení 

procesu zavedení eura v ČR zřízen Organizační výbor NKS (OV). Mezi jeho 

činnosti patří např. organizační shromažďování a distribuce informací týkajících  

se činnosti NKS a PS, shromaždování a distribuce informací týkajících                 

                                            

 
57 NK je zároveň předsedou NKS, věnuje se koordinaci příprav zavedení eura, sleduje činnost 
pracovních skupin a komunikuje s veřejností o problematice. Dne 28. března 2007 vláda jmenovala 
do této funkce pana doc. Ing. Oldřicha Dědka, CSc. (ekonom a bývalý viceguvernér ČNB).  
58 V průběhu r. 2007 převzalo kompetence Ministerstva informatiky ČR především Ministerstvo 
vnitra ČR. 
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se praktických aspektů zavádění eura v jiných členských státech EU, podpora 

vzájemné komunikace NKS a PS, koordinace externí komunikace NKS. 

V současné době je hlavní činností NKS aktualizace a upřesnění Národního plánu, 

mimo jiné na základě úkolů uvedených v části 5.7. Hlavní úkoly NKS pro rok 2007 

a v části II Národního plánu. 

Na základě usnesení vlády č. 1510 ze dne 23. listopadu 2005 je ministr 

financí povinen předkládat dvakrát ročně zprávu o činnosti NKS, která bude také 

obsahovat vyhodnocení plnění úkolů při přípravě na zavedení eura.  

 

3.3 Úloha ČNB v procesu zavedení společné měny 

 

ČNB hraje v procesu měnové integrace jednu z klíčových rolí. Společně 

s vládou a MF se podílí na tvorbě zákonů a legislativy souvisejí se zavedením 

eura v naší zemi, připravuje výstupy pro ECB, aktivně se účastní rozhovorů           

o měnové politice v Evropě, provádí ekonomický výzkum, vyhotovuje studie           

a analýzy, publikuje v odborném tisku atd. Sestavení seznamu úkolů ČNB 

v souvislosti se zavedením eura v ČR bylo prvním přípravným krokem pro 

posouzení vhodného načasování procesu měnové integrace ČR. Dne 13. ledna 

2005 ČNB předložila dokument „Přehled úkolů v oblasti působnosti ČNB          

a nástin dalších úkolů v souvislosti se zavedením eura v ČR“ (Přehled úkolů 

ČNB). V uvedeném dokumentu jsou uvedeny mimo jiné úkoly ČNB, které patří 

do její kompetence v procesu zavedení eura. Mezi její hlavní úkoly v jednotlivých 

oblastech působnosti patří: [12], [13] 

• obecné institucionální úkoly - ČNB se musí připravit na plné zapojení             

do struktury činnosti všech orgánů v rámci ESCB. Současně bude muset dojít 

v souladu se Statutem ESCB a ECB zejména ke splacení úplného (tj. 100 %) 

podílu na kapitálu ECB, který činí cca 80 mil. EUR59, převedení části devizových 

rezerv na ECB a začlení Open Market Operations60 do operační struktury ECB.          

Také musí dojít k převedení kompetencí v oblasti měnové a kurzové politiky         

na ECB, které budou mít mimo jiné dopady do organizační struktury ČNB. 

                                            

 
59 Dosud je splaceno 7 %, tj. cca 5,6 mil. EUR. 
60 Operace na volném trhu. 



 

 

56 

• právní rámec - zásadním úkolem ČNB v legislativní oblasti bude novela 

zákona o ČNB, v rámci které bude muset být v zákoně zajištěna plná integrace                

do eurosystému, převzetí všech jeho funkcí. V souladu s nařízením Rady EU        

č. 974/98 by měla být dále zvážena volba vhodné právní úpravy týkající                

se zavedení eura, jeho legislativní zakotvení a dále stanovení základních pravidel                 

pro přepočet cen, závazků, účtů, pravidel postupu při výměně oběživa atd.           

Je možné upravit tyto oblasti v novém zákoně o ČNB, nebo je řešit v rámci 

jednoho či více samostatných právních předpisů. V této oblasti bude tedy hlavním 

úkolem ČNB dopracovat tzv. „nový zákon o ČNB“. V současné době je již tento 

zákon připraven v paragrafovém znění. Platnost tohoto nového zákona o ČNB                

se předpokládá na rozhraní let 2008 – 2009 a jeho účinnost bude odložena 

k termínu zavedení společné měny euro v ČR. Zároveň bude zapotřebí provést 

celkovou revizi stávající legislativy ČR a případný návrh na její změny, pokud to 

bude v souvislosti se zavedením eura  nutné.  

• statistika - přistoupením k eurozóně dojde v rámci ČNB k řadě změn      

ve sběru a zpracování statistických výkazů. Výkazy a metodika budou muset být 

upraveny podle standardů eurozóny a převedeny na jednotku euro. Rovněž budou 

muset být převedeny na euro existující statistické databáze a rekonstruovány 

časové řady obsahující korunové údaje. Při časování přípravy těchto kroků            

je nutné počítat s vysokými nároky na přizpůsobení informačních systémů          

pro tento účel. 

• účetnictví a audit - celé účetnictví ČNB včetně přizpůsobení účetních 

výkazů bude muset být převedeno na jednotnou měnu a dále harmonizováno 

s požadavky ECB. Podobně jako v případě statistiky bude uskutečnění všech 

těchto úkolů spojeno s velkými požadavky na přizpůsobení informačních systémů. 

Musí se také zavést postup pro výběr externího auditora, který musí být navržen 

Radou guvernérů ECB a schválen Radou EU. 

• informační technologie - modifikace informačních systémů na euro       

se kryje s velkou částí úkolů souvisejících s praktickými otázkami zavedení eura 

v ČR. K datu zavedení eura v ČR bude nezbytné přizpůsobit všechny informační 

systémy, které zpracovávají korunové údaje, což v praxi znamená zejména 

zabezpečit konverzi korunových údajů v den vstupu země do eurozóny z CZK     
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na EUR, upravit měnové symboly na výstupních sestavách, upravit aplikační 

logiku u většiny systémů ČNB a přepracovat časové řady. 

• finanční služby - finanční instituce, zejména pak bankovní sektor, budou 

významnými subjekty, prostřednictvím kterých dojde k přechodu celého národního 

hospodářství na euro.  Ve finančním sektoru bude nutná kontinuální spolupráce     

a koordinace přechodu bankovního sektoru na euro, aby nedocházelo k rizikovým 

situacím, které by mohly v konečném důsledku vést ke vzniku paniky a celkovému 

selhání procesu. V tomto budou hrát klíčovou roli banky i při výměně hotovosti.  

Rovněž s předstihem by měla být dohodnuta základní pravidla pro výměnu 

hotovosti – např. zda a v jaké výši budou banky účtovat poplatky za výměnu 

hotovosti apod. ČNB by v tomto ohledu měla fungovat jako metodický garant      

pro přípravu interních opatření komerčních bank v souvislosti s přechodem          

na euro.  

• bezhotovostní platební styk - nejdůležitějším apelem pro ČNB v oblasti 

bezhotovostního platebního styku bude přechod všech platebních systémů          

na euro a úplné zapojení do systému TARGET (viz kapitola 1.8). 

• hotovostní platební styk - z pojetí technického zvládnutí celého procesu 

je hotovostní platební styk obtížný a pro ČNB jde bezesporu o jednu z technicky     

i časově nejnáročnější oblast. Bude třeba zajistit potřebné množství nových 

bankovek a mincí, současně stáhnout z oběhu zhruba 300 mil. kusů bankovek       

a 800 mil. kusů mincí, což bude mít vysoké nároky nejenom na výrobu,               

ale i na zvládnutí logistické podpory a zabezpečení odpovídajících bezpečnostních 

zásad. Zároveň bude muset ČNB zajistit předzásobení eurem, zpracovat plán      

pro stahování českých korun z oběhu, a to od právnických i fyzických osob            

a komerčních bank a celý tento proces zabezpečit.  

• komunikace s veřejností - rovněž by ČNB měla mít hlavní zodpovědnost 

za provedení komunikační kampaně v oblasti zavedení hotovostního eura. ČNB 

by měla zejména: [13] 

- poskytovat aktuální a komplexní informace v celém průběhu celého 

procesu, 

- informovat podrobně veřejnost o dopadech vstupu ČR do eurozóny, 

- během doby výměny hotovostí detailně seznámit občany s parametry 

nových bankovek a mincí, klíčovými termíny přechodu, 
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- z pozice centrální banky podporovat důvěryhodnost celého procesu. 

V říjnu 2007 došlo k aktualizaci Přehledu úkolů ČNB pod názvem 

„Aktualizace úkolů ČNB v souvislosti se zavedením eura v ČR“. V hlavních 

úkolech ČNB v jednotlivých oblastech její působnosti nebylo zapotřebí 

významným způsobem přepracovávat definované úkoly, jsou stále platné. Oproti 

původnímu Přehledu úkolů ČNB z roku 2005 došlo zejména k upřesnění, 

doplnění, a to zejména u [13]:   

• pravidel pro předzásobení bank eurem (tzv. frontloading61, popř. 

subfrontloading62 nefinančního sektoru) v části zabývající se zavedením 

hotovostního eura, 

• rámcového doplnění úkolů vyplývajících z předsednictví ČNB v pracovní 

skupině pro finanční sektor, které se týkají především komerčních bank a dalších 

subjektů finančního trhu, 

• začlení oblastí spadajících do přímé působnosti ČNB týkající se otázek 

dohledu nad kapitálovým trhem a pojišťovnami (tyto úkoly ČNB převzala             

na základě uskutečněného sloučení dohledů nad finančním trhem v rámci 

centrální banky s účinností od 1. dubna 2006. 

Z důvodu toho, že není znám pevný termín zavedení eura v ČR, není 

v současné době nutné měnit v ČNB ani intenzitu, ani formu zapojení                  

do praktických příprav. ČNB je beze sporu jedna z klíčových institucí v rámci 

procesu měnové integrace ČR, důležité ovšem je, aby tento celý proces 

zastřešovala vláda prostřednictvím MF a v úzké spolupráci s ČNB. 

 

3.4 Plnění konvergenčních kritérií ČR 

 

Zavedení společné měny euro v ČR předpokládá splnění všech kritérií     

pro přistoupení k eurozóně a dosažení takového stavu, kdy euro a jednotná 

měnová politika přinese naší zemi více přínosů než nákladů s tímto spojené. Mimo 

                                            

 
61 Frontloading: předzásobení ČNB a komerčních bank eurovým oběživem. 
62 Subfrontloading: zásobení maloobchodu eurovým oběživem v rámci sekundárního 
předzásobení. 
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jiné musí splnit i tzv. Konvergenční kritéria, (Maastrichtská kritéria - viz kapitola 

1.7). Jedná se o splnění čtyř kritérií - cenová stabilita (zřejmá z vývoje inflace), 

udržitelnost veřejných financí (hodnocené dle vývoje vládního deficitu a vládního 

dluhu), stabilita měnového kurzu a dlouhodobých úrokových sazeb.  

 

3.4.1 Kritérium cenové stability 

Kritérium je sledováno na základě harmonizovaného indexu 

spotřebitelských cen (podrobněji uvedeno v kapitole 2.6.1). 

 

Tab. 3.1 Harmonizovaný index spotřebitelských cen 

  2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 
Ø 3 zemí EU s nejnižší inflací 1,2 0,7 1,0 1,4 1,3 1,7 
Hodnota kritéria (1.ř. + 1,5) 2,7 2,2 2,5 2,9 2,8 3,2 

Česká republika -0,1 2,6 1,6 2,1 2,4 3,9 
Zdroj: [8], vlastní úprava 

* Výhled pro rok 2007 a 2008 zemí EU je převzat z jarní ekonomické prognózy Evropské komise 

2007, výhled pro ČR převzat z Konvergenčního programu ČR listopad 2007. 

  

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že kritérium cenové stability                   

se ČR dařilo plnit, což ale částečně odráží mimořádně nízkou inflaci v roce 2003, 

s výjimkou přechodného nárůstu inflace v roce 2004. Od roku 2007 dochází 

k nárůstu inflace a v poslední době se Česku nedaří toto kritérium plnit. Kritérum 

cenové stability pro konec roku 2007 byl výrazně nad odhady analytiků i hlavních 

institucí (HICP 5,1 % k 12/2007). Navýšení této hodnoty především způsobilo 

celosvětový růst cen potravin, dopad vysokých cen ropy na růst cen pohonných 

hmot, výrazné zvýšení nepřímých daní a regulovaných cen. Na základě projekcí 

MF ČR se nadále očekává v roce 2008 nárůst inflace. Inflační cíl ČNB od roku 

2006 do 2009 pro národní index spotřebitelských cen je stanoven na úrovni 3 %    

a od ledna 2010 do přistoupení ČR k eurozóně je stanoven na úrovni 2 %.        

ČNB bude stejně jako doposud usilovat o to, aby se skutečná hodnota inflace 

nelišila od cíle o více než jeden procentní bod na obě strany. [41] 

 

3.4.2 Kritérium udržitelnosti veřejných financí 

Kritérium je hodnoceno dle vládního deficitu (tab. 3.2) a vládního dluhu 

(tab. 3.3), podrobněji uvedeno v kapitole 2.6.2. 
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Tab. 3.2 Deficit sektoru vládních institucí (v metodika ESA 1995, v % HDP) 

  2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 
Hodnota kritéria -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 
Česká republika -12,5 -3,0 -3,5 -2,9 -3,4 -2,9 
Zdroj: [8], vlastní úprava 

* Výhled ČR pro rok 2007 a 2008 je převzat z Konvergenčního programu ČR listopad 2007. 

 

Kritérium udržitelnosti veřejných financí ČR neplní. Udržitelné snížení 

deficitu veřejných rozpočtů pod úroveň 3 % je podle návrhu Konvergenčního 

programu 2005 možné očekávat od roku 2008, což představuje významné 

omezení pro načasování přijetí eura. Probíhající reforma veřejných financí 

předpokládá postupné snižování deficitu. Za předpokladu úspěšného průběhu 

reforem a udržení tempa konsolidace v dalších obdobích je možné očekávat 

splnění konvergenčního kritéria již v roce 2008. 

 

Tab. 3.3  Vládní dluh (metodice ESA 1995, v % HDP) 

  2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 
Hodnota kritéria 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 
Česká republika 36,8 30,4 30,2 30,2 30,4 30,3 
Zdroj: [8], vlastní úprava 

* Výhled ČR pro rok 2007 a 2008 je převzat z Konvergenčního programu ČR listopad 2007. 

 

Z důvodu stále nízké výchozí úrovně vládního dluhu zatím nemá ČR  

s plněním tohoto konvergenčního kritéria problémy. Dynamika nárůstu dluhu 

v posledních letech by se měla díky reformě veřejných financí zpomalovat. Navíc 

do dynamiky vládního dluhu se promítlo i zahrnutí většiny identifikovaných 

nepřímých závazků vlády (zejména vládních garancí) v roce 2003. Úspěšné 

dokončení fiskální konsolidace by mělo stabilizovat úroveň vládního dluhu 

bezpečně pod hodnotou kritéria.  

 

3.4.3 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

Způsob hodnocení kritéria dlouhodobých úrokových sazeb je blíže 

vysvětlen v kapitole 2.6.3. 
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Tab. 3. 4 10-ti leté úrokové sazby z vládních dluhopisů na sekundárním trhu 

(průměr za posledních 12 měsíců, v %) 

  2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 
Ø 3 zemí EU s nejnižší inflací 4,12 4,28 3,37 4,24 4,20 4,20 
Hodnota kritéria (1.ř. + 2) 6,12 6,28 5,37 6,24 6,20 6,20 

Česká republika 4,12 4,75 3,51 3,78 4,40 5,10 
Zdroj: [8], vlastní úprava 

* Výhled pro rok 2007 a 2008 zemí EU je převzat z jarní ekonomické prognózy Evropské komise, 

výhled pro ČR je převzat z Konvergenčního programu ČR listopad 2007. 

 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb v současnosti ČR plní               

bez problémů. Ani orientační výhled nenaznačuje problémy v této oblasti. 

Předpokladem plnění kritéria je udržení důvěry finančních trhů v úspěšné 

dokončení reformy veřejných financí. V opačném případě by mohlo dojít               

ke zhoršování mezinárodního ratingu naší země, k nárůstu rizikové prémie 

dlouhodobých úrokových sazeb, v krajním případě až nad referenční hodnotu. 

 

3.4.4 Kritérium stability měnového kurzu 

ČR se neúčastní kurzového mechanismu ERM II a proto není zatím 

stanovena centrální parita kurzu CZK/EUR. Z tohoto důvodu není možné kurzové 

kritérium formálně hodnotit. V grafu 3.1. se pro ilustraci předpokládá centrální 

parita na úrovni průměru denních kurzů v období let 2003 - 2006. 

Graf 3. 1 Nominální kurz CZK/EUR 

 
Zdroj: [8] 

Poznámka: Pohyb kurzu v grafu směrem nahoru znamená posilování koruny. Hypotetická centrální 

parita je simulována průměrnou hodnotou kurzu v letech 2004 – 2006. 
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Vyhodnocení kurzového kritéria bude možné provádět až po vstupu ČR     

do ERM II včetně vyhlášení centrální parity pro kurz koruny v rámci tohoto 

mechanismu. Z výše uvedeného grafu vyplývá, že kolísání měnového kurzu 

CZK/EUR je menší než hypotetické pásmo ±15 %, ale v současné době česká 

koruna stále posiluje.  

Úspěšná účast v ERM II je závislá zejména na míře sladěnosti 

s ekonomikou eurozóny, na pružnosti trhů a na konzistenci hospodářských politik. 

Strategie i její aktualizovaná verze (viz kapitola 3.1) doporučuje účast v ERM II 

pouze po minimální nutnou dobu 2 let, z čehož plyne, že „ČR by se měla zapojit 

do kurzového mechanismu ERM II teprve po vytvoření předpokladů pro to, aby jí 

bylo umožněno v době vyhodnocování kurzového kritéria (po dvou letech             

od vstupu do ERM II) přijmout měnu euro a poté bez problémů realizovat výhody 

z jejího přijetí“. [10], [11], [40] 

 

3.5 Zavedení eura v zemích, které jsou členy EU od roku 2004 

 

Z 10-ti členských států, které jsou členy EU od roku 2004, jako první 

zavedlo společnou měnu euro Slovinsko. K eurozóně přistoupilo 1. ledna 2007      

a historicky první odzkoušelo přijmout euro podle scénáře „velkého třesku“. I když 

se zdálo pravděpodobné, že žádná z 9-ti zemí, které vstoupily společně              

se Slovinskem do EU, nepřijme euro dříve než v roce 2009,  Slovinsko v roce 

2008 následovaly dvě členské země EU Malta a Kypr, které přijaly euro stejnou 

formou jako Slovinsko. Ostatní členské země, kromě Slovenska63 a Litvy64, 

přehodnocují a mění termíny pro přistoupení k eurozóně. Pro země usilující          

o členství v eurozóně bude důležité sledovat vývoj na Slovensku, které plánuje 

přijetí společné měny euro na rok 2009. 

                                            

 
63 Slovensko chce zavést jednotnou měnu euro v plánovaném termínu a to od 1. ledna 2009. 
64 Litva nebyla v roce 2006 doporučena pro vstup do eurozóny, velmi těsně nesplnila inflační 
konvergenční kritérium (překročila danou hranici o pouhou jednu desetinu procentního bodu). 
Rozhodujícím faktorem pro nepřijetí byla i skutečnost, že výhled vývoje inflace pro další roky 
ukazuje na další zvyšování inflace  a není patrný trend „přiblížení se k referenčním hodnotám“. 
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3.6 Hlavní aspekty zavedení společné měny euro  

 

Nová měna euro, vytvářející jednotné měnové prostředí v rámci celé 

eurozóny, odstranila dosavadní rozdílné měnové podmínky existující 

v jednotlivých členských zemích eurozóny. Následující text podává přehled            

o hlavních výhodách a nevýhodách, které jsou spojené se zavedením společné 

měny. 

 

3.6.1 Výhody zavedení eura 

Mezi hlavní výhody zavedení eura patří úspory na transakčních 

nákladech, počínaje snížením nákladů souvisejících s poplatky za vedení účtů, 

kde bylo možné odbourat účty v patnácti původních měnách a nahradit je jediným 

účtem v eurech, přes odpadnutí nákladů na poplatky za dosavadní směnárenské 

operace mezi patnácti měnami, které přecházely na euro, až po zánik kurzových 

rizik mezi měnami eurozóny. 

K dalším výhodám patří eliminace kursového rizika. Členové EU mají 

masivnější a lacinější přístup ke kapitálu, zvyšuje se konkurence v bankovním      

a peněžním sektoru v celé Evropě, hlavně vůči bankám z nečlenských zemí 

eurozóny. Euro přineslo více mezinárodních obchodů a investic, a to především 

díky zrychlení a zjednodušení přeshraničních plateb v eurech. Zánik kurzového       

a devizového rizika vůči zmíněným patnácti měnám a jejich přechod na jediném 

riziku kurzu mezi ostatními měnami a EUR vedl k novým kritériím pro investorská 

rozhodnutí, resp. k jednokriteriálnímu rozhodování podle parametrů nikoliv 

patnácti měn, ale podle měny jediné. Euro usnadňuje přístup malých                   

a středních podniků ze zemí eurozóny k zahraničním bankám, rozšiřuje úlohu 

kapitálových trhů pro malé a střední podniky ze zemí eurozóny tím, že nabídne 

širší přístup k profesionálním soukromým poskytovatelům kapitálu.  

Jako další výhodu můžeme jmenovat menší potřebu držby devizových 

rezerv jednotlivými státy, potřebné např. při apreciaci či depreciaci měnového 

kurzu.   

Nezanedbatelnou výhodou pro občany je i usnadnění cestování 

v členských zemích eurozóny a samozřejmě je i snadnější porovnávání cen. [2] 
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3.6.2 Nevýhody zavedení eura 

Kritici eura naopak poukazují na náklady a rizika, která jsou se společnou 

měnou spojená. Na náklady spojené se zavedením eura lze pohlížet 

z mikroekonomické i makroekonomické úrovně.  

Mikroekonomické důsledky mají pouze krátkodobý charakter. Jedná se 

např. o přizpůsobení veškerých mincovních automatů nové měně, změnu 

informačních systémů v bankomatech, zaškolování zaměstnanců apod. 

Nezanedbatelným nákladem bude také stažení národní měny z oběhu a její 

nahrazení novými bankovkami a mincemi.  

Makroekonomické náklady lze spatřovat v tom, že přijetím eura jako měny 

přijde členská země eurozóny o účinný nástroj, kterým lze ovlivňovat vývoj 

hospodářství, to je měnová politika CB. CB přijde o své pravomoci a povinnosti 

v souvislosti s ovlivňováním inflace a úrokových sazeb. Přijetím eura budou země 

eurozóny závislé na rozhodnutí ECB.  

Dalším nákladem souvisejícím se zavedením společné měny je ztráta 

příjmů z ražebného a ztráta možnosti financovat státní deficit emisí peněz. 

Se zavedením eura se často spojuje zdražování. Zkušenosti zemí,            

které euro zaváděly, svědčí o skutečnosti, že se mnoho podnikatelů a firem 

pokouší využít zavedení eura ke zvýšení cen. Zdražování se týkalo téměř všech 

zemí, které euro zavedly. Nevýhodný přepočet a zaokrouhlování při zavádění eura 

tak skutečně může znamenat riziko pro cenový vývoj a kupní sílu občanů, která se 

může v důsledku umělého zdražení jednorázově významným způsobem snížit. 

[2], [27] 
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ZÁVĚR 

 

Jak již bylo uvedeno, první evropské měnové unie vznikaly již v 19. století. 

K měnovým integracím docházelo jak mezi jednotlivými státy, tak i v rámci státních 

útvarů. Avšak většinou byly tyto měnové unie odsouzeny k zániku, ať již z důvodu 

nedostatečné politické vůle ke spolupráci, nebo nevhodně prováděné měnové 

politiky. V období mezi 1. a 2. světovou válkou byla otázka měnové integrace 

v Evropě spíše v pozadí. Spolupráce v měnové oblasti se opětovně začala vyvíjet 

až v 50. letech 20. století.  

Názory na pojetí spolupráce zemí Společenství v oblasti měnové politiky       

a formování Hospodářské a měnové unie nebyly vždy jednotné. V současné době 

již víme, že Hospodářská a měnová unie byla realizována na základě pojetí 

„ekonomistů“, při použití tzv. „korunovační“ koncepce. Návrh konkrétních principů 

a kroků vytváření Hospodářské a měnové unie předložila Delorsova zpráva v roce 

1989, podle které byla Hospodářská a měnová unie vytvářena postupně ve třech 

etapách. Delorsova zpráva je součástí Maastrichtské smlouvy, která blíže 

specifikuje jednotlivé etapy HMU. Předpokladem pro vstup členské země EU do 

třetí etapy HMU bylo dosažení vysokého stupně hospodářské konvergence, který 

je vyhodnocován na základě plnění Konvergenčních kritérií (tzv. „Maastrichtských“ 

kritérií), které Smlouva definovala.  

V roce 1999 jedenáct členských států EU vstoupilo do třetí etapy HMU         

a vytvořily tzv. oblast eurozóny. K těmto zemím se v roce 2001 připojilo i Řecko. 

K 1. lednu 2002 došlo k fyzickému zavedení bankovek a mincí euro a tato měna 

se tak stala zákonným platidlem ve dvanácti členských státech. V předposlední 

vlně rozšíření v roce 2004 přistoupilo k EU 10 zemí. Tyto země se mimo jiné staly 

účastníky třetí etapy HMU a automaticky přijaly závazek pro zavedení eura. Byla 

jim udělena dočasná výjimka pro přijetí eura, která jim dává možnost samostatně 

určit termín a způsob přistoupení k eurozóně. Z těchto 10-ti států jako první přijalo 

společnou měnu euro Slovinsko, a to 1. ledna 2007 a historicky první odzkoušelo 

přijmout euro podle scénáře „velkého třesku“.  V roce 2008 Slovinsko následovaly 

Malta a Kypr, které přijaly euro stejnou formou jako Slovinsko. 

Dokončením procesu realizace HMU, tj. zrušením národních měn                

a zavedením jedné společné měny euro, se nesporně vytvořily příznivé podmínky 
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pro další prohloubení evropských integračních procesů ústících do vyšší 

efektivnosti a konkurenceschopnosti celého Společenství. Úplná Hospodářská       

a měnová unie a její další vývoj již přináší v krátkodobém horizontu prokazatelně 

mnohá pozitiva, ale pro krátkodobé fungování eurozóny však ještě nelze zcela 

průkazně dokázat, v jaké míře Hospodářská a měnová unie a společná měna euro 

ovlivňují či budou ovlivňovat hospodářský vývoj členských zemí.   

Ve své diplomové práci jsem se mimo jiné zabývala specifickými otázkami   

a vybranými aspekty spojenými s budoucím zavedením eura v Česku a na 

Slovensku, procesem přechodu a stavem připravenosti obou zemí na vstup        

do eurozóny. Obě země před vstupem do HMU musí splnit nominální 

Konvergenční kritéria a také by měly dosahovat určité úrovně reálné konvergence, 

která však není přesně definována. Nezbytnou podmínkou pro účast v eurozóně je 

nezávislost národní centrální banky.  

 Slovensko je charakteristické vysokým ekonomickým růstem, na základě 

kterého postupně dochází ke konvergenci SR s ekonomikami eurozóny. Tato 

země si stanovila termín pro přijetí eura na rok 2009 a přistoupí k eurozóně         

dle scénáře tzv. „velkého třesku“. Domnívám se, že tento termín může být reálný  

a Slovensko se ho snaží dodržet. Před přijetím eura musí země povinně setrvat 

minimálně dva roky v kurzovém mechanizmu  ERM II. Do uvedeného mechanizmu 

vstoupila slovenská koruna dne 28. listopadu 2005 a tímto vstupem musela SR 

začít plnit podmínku pro vyhodnocení stability měnového kurzu. Slovensko 

realizovalo v roce 2004 a 2005 komplexní reformní program s cílem podpořit 

hospodářský růst a konvergenci reálných příjmů, a také dlouhodobou udržitelnost 

veřejných financí. Bude velmi důležité a potřebné udržet dynamiku těchto reforem. 

Slovensko již plní téměř všechna kritéria požadovaná pro vstup do oblasti 

eurozóny. Nejproblémovější se zatím jeví inflační kritérium a deficit veřejných 

financí. Dokonce i v případě „dočasného“ splnění všech Konvergenčních kritérií, 

přetrvávají obavy, že Slovensko by nemuselo trvale udržet nízkou míru inflace       

a definovanou velikost deficitu veřejných financí.  

V České republice dosahoval ekonomický růst rekordních hodnot v roce 

2005. ČR se v současnosti řadí k zemím, které zápolí s nadměrnými deficity 

veřejných financí. Probíhající reforma veřejných financí předpokládá postupné 

snižování deficitu. Jakmile bude v této klíčové oblasti zaznamenán výrazný pokrok 
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a podstatně nižší deficity se stanou udržitelnými, cesta k euru bude v zásadě 

volná. Splnění ostatních kritérií by totiž nemělo být až tak obtížné. Strategie 

přistoupení ČR k eurozóně hovořila o termínu přistoupení v letech 2009 až 2010.  

V srpnu 2007 došlo k aktualizaci této Strategie, ve které již konkrétní termín 

zavedení eura není stanoven. Vzhledem k tomu, že již při vstupu do EU ČR 

vykazovala vysoký schodek veřejných rozpočtů, byla s ní započata tzv. „procedura 

nadměrného schodku“. Jejím cílem bylo snížení schodku veřejných financí 

udržitelným a prokazatelným způsobem pod hranicí 3 % HDP do roku 2008.     

Tato procedura vytváří zatím pro ČR právní překážku pro vstup do eurozóny. 

Konkrétní datum, ke kterému ČR bude usilovat o přistoupení k eurozóně 

není v současné době známo. Představitelé vlády a bankovní rada ČNB zastávají 

názor, že je pro Česko lepší v nejbližší době společnou měnu euro nepřijmout. 

Přistoupení ČR k eurozóně sice bude pouze politické rozhodnutí, ale domnívám 

se, že je nutné načasovat přijetí eura ne na dobu, kdy začneme plnit 

Konvergenční kritéria, ale na dobu, kdy budou výhody pro naši zemi největší. 

Česká koruna tak zřejmě ještě po několik let zůstane zákonným platidlem            

na území ČR. 
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SEZNAM ZKRATEK  

 

BEF Belgický 

CB Centrální banka 

CZK Česká koruna 

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika 

DEM Německá marka 

DPH Daň s přidané hodnoty 

ECB Evropská centrální banka 

ECU Společná evropská měnová jednotka 

EFMS Evropský fond měnové spolupráce 

EHS Evropské hospodářské společenství 

EIB Evropská investiční banka 

EK Evropská komise 

EMCF Evropský fond měnové spolupráce 

EMI Evropský měnový institut 

EMS Evropský měnový systém 

EP Evropský parlament 

ERM Mechanismus směnných kurzů 

ESA 95 Metodologie národních účtů (European Systém of National and   

Regional Accounts), tvůrcem této metodologie je Eurostat 

ESCB Evropský systém centrálních bank 

ES Evropské Společenství 

ESP Španělská peseta 

EU Evropská unie 
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EUR Evropská jednotná měna euro 

FECOM Evropský fond měnové spolupráce 

FRF Francouzský frank 

GBP Britská libra 

HDP Hrubý domácí produkt 

HICP Harmonizovaný index spotřebitelských cen 

HMU Hospodářská a měnová unie 

ITL Italská lira 

LUF Lucemburský frank 

MF Ministerstvo financí 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

NBS Slovenská národní banka 

NK Národní koordinátor pro zavedení eura 

NKS Národní koordinační skupina pro zavedení eura 

NKV Národní koordinační výbor 

NLG Nizozemský gulden 

OV Organizační výbor NKS 

PS Pracovní skupiny 

PV Pracovní výbor 

SKK Slovenská koruna 

SR Slovenská republika 

VÚC Veřejné územní celky 
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