








 
 

 
Abstrakt 

Tato práce se v první kapitole zabývá mezinárodními bankovními institucemi.  

Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem. Popisuje důvody jejich vzniku, 

funkce, předmět činnosti a dopady na celosvětové ekonomické a finanční dění. Druhá 

kapitola této práce je zaměřena na zavedení a vstup eura do České republiky. Popisuji 

zde kritéria, která jsou nezbytná pro přijetí nové měny a rovněž i plnění těchto kritérií. 

Na závěr provádím srovnání ekonomického vývoje se zeměmi, se kterými je ČR 

obchodně propojena, nebo jsou na podobné ekonomické úrovni. 
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Abstract 

This work is in the first chapter deals with international banking institutions. World 

Bank and International Monetary Fund. It describes the reasons for thein establishment, 

functions, activities and impacts on global economic and financial affairs. The second 

chapter of this work is focused on implementation and input euro to the Czech 

Republic.  Here I describe the criteria that are necessary for adopting the new currency 

and performing these criteria.  In conclusion, I perform economic development 

compared with countries with which the Czech Republic is a commercial connection or 

are at similar economic levels. 
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ÚVOD 
 

V první kapitole, při popisu úloh a funkcí bank jsem vybral největší a nejstarší 

organizace, které se touto oblastí zabývají. Jde o Mezinárodní měnový fond a Světovou 

banku. Tyto Breton-woodské instituce považuji za základní kámen mezinárodního 

bankovnictví, jímž jsou od roku 1946. Svým rozsahem jde o největší instituce v ekonomickém 

a měnovém systému. V práci bych se věnoval důvodům vzniku těchto organizací, organizační 

strukturu a rozvoj v průběhu fungování.  Ve zhodnocení této kapitoly bych se rád zaměřil 

na fungování Breton-woodských organizací a dopady na celosvětový vývoj.  

V další kapitole se budu věnovat možností zavedením eura do České republiky. 

Nejdříve bych se chtěl zaměřit na smlouvy a podmínky vstupu eura, které musí naše republika 

splnit, dále pak na fiskální kritéria, která podmiňují vstup. Chtěl bych se rovněž zmínit 

i o těch, o kterých se na veřejnosti moc nemluví na tzv. reálná kritéria konvergence. Následně 

bych chtěl popsat plnění kritérií Českou republikou a srovnat ji s ostatními státy. 

Ve zhodnocení druhé kapitoly bych zdůraznil možné dopady, předpokládaný vývoj v této 

otázce a pro celkové zhodnocení problematiky jsem se rozhodl použít analýzu silných 

a slabých stránek.  
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1 Mezinárodní bankovnictví 
 

1.1 DŮVODY VZNIKU MEZINÁRODNÍHO M ĚNOVÉHO SYSTÉMU 
 
1.1.1 Krize v letech 1929 – 1933 
 

Myšlenka o nutnosti stanovení pravidel v mezinárodních měnových vztazích 

a dohledu nad jejich dodržováním měla počátky ve třicátých letech minulého století. Chyby 

v mezinárodní peněžní, měnové a obchodní politice vedly v letech 1929- 1933 ke vzniku 

dosud největší světové hospodářské krize, která vedla svými sociálními důsledky ke vzniku 

druhé světové války.   

Krize se projevovala nejen úpadky a devastací odvětví ve viditelné ekonomice, značně 

působila i na mezinárodní finance a devizové vztahy.  

Stoupající nedůvěra v papírové peníze způsobila, že poptávka po zlatě vzrostla 

na takovou úroveň, kterou nebyly schopny národní zdroje uspokojit. Mnoho zemí bylo 

nuceno opustit zlatý standart svých měn, který na dlouhou dobu fixoval její hodnotu. 

Mezi zeměmi, které si ponechali svůj zlatý standart a zeměmi, které jej opustili, došlo 

ke značnému zkomplikování měnových vztahů. 

Snaha vedoucí k hromadění zlata a peněz, které byly za zlato volně směnitelné, vedla 

k situaci, jež zapříčinila snížení množství a frekvenci měnových transakcí mezi jednotlivými 

státy, což vedlo k dalšímu snížení pracovních příležitostí a životní úrovně téměř na celém 

světě. 

Některé vlády se pod tlakem vnitřních politických sil rozhodly učinit velmi tvrdá 

omezení směny domácí měny za cizí a často i k přechodu na tzv. barter1, který zcela odstranil 

používání peněz. Jiné vlády se snažili najít kupce pro svou domácí zemědělskou produkci, 

která zůstávala bez odbytu, v zahraničí. Vznikaly zde pokusy o zlevnění zboží tak, že státy 

prodávaly svou domácí měnu hluboko pod její reálnou hodnotou, v důsledku čehož chtěly 

vyřadit z hospodářské soutěže ostatní konkurenty. 

Logickým důsledkem tohoto počínání bylo, že obchodní rivalové zavedli obdobnou 

devalvaci měny, což značně zamlžilo a zkomplikovalo vztahy mezi měnami a hodnotou 

zboží, ale i mezi měnami navzájem.  Toto počínání vedlo k dalšímu úpadku a prohloubení 

krize. 

                                                 
1 Směna zboží za zboží 
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V letech 1929 – 1932 se světová ekonomika hroutila, celosvětové ceny zboží klesly 

o 48% a hodnota mezinárodního obchodu o 63%. Cenová relace odrážející nabídku 

a poptávku v těchto letech téměř neexistovala. 

 

1.1.2 Řešení 
 

S návrhem na řešení přišli na počátku čtyřicátých let minulého století současně, z USA 

Harry Dexter Whita a z Velké Británie Jahn Maynard Keynese. Oba vzájemně navrhli systém 

dohledu, který by spočíval v založení stálého orgánu pro mezinárodní spolupráci v této 

oblasti.  

Základními myšlenkami, na kterých měl být celý systém založen, a které reagovaly 

na potřeby doby, byly: 

- Neomezená vzájemná směnitelnost měn jednotlivých členských zemí 

- Jasná a nepochybná hodnota každé národní měny 

- Eliminace nedovolených praktik a omezení v mezinárodním obchodě, jakými byly 

např. „kompetitivní“ devalvace, které přivedly ve třicátých letech investice a obchod 

ke stagnaci 

 

1.1.3 Vznik a vývoj „Bretton – Woodských“ institucí 
 

V červenci 1944 v Bretton - Woods založili delegáti ze 44 států Mezinárodní měnový 

fond2 a Světovou banku3. Založení obou organizací bylo vedeno nejen výše uvedenými 

důvody, ale byla potřeba rekonstrukce poválečné Evropy na takových základech, 

aby se zabránilo opakování situace. Obě organizace zahájily svou činnost v roce 1946 

ve Washingtonu, kde sídlí dodnes. Jedním z 39 zakládajících států bylo i Československo. 

 

1.2 Mezinárodní měnový fond 
 

Činnost MMF vychází z Článků dohody. Jde o základní stanovy, podle kterých byl 

mezinárodní měnový systém založen na vzájemných relativně pevných měnových paritách 

měn členských zemí. Kotvou tohoto systému byl americký dolar definován svým zlatým 

standardem.  

                                                 
2 MMF; International Monetary Fund, IMF 
3 Mezinárodní banku pro obnovu a rozvoj, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD, nejde 
přímo o Světovou banku, ale o její základní kámen a v současné době je s ní zcela ztotožňována 
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Tato koncepce se opírala o keynesiánský způsob myšlení, zakládající se na tom, 

že vlády jednotných zemí jsou schopny vyrovnávat cyklické změny na základě rozpočtové 

a měnové politiky cílené na agregátní poptávku, tak aby zajistily její dlouhodobý růst při 

přijatelné inflaci a na hranici přirozené míry nezaměstnanosti.  

V období blížící se deprese, kdy se státní rozpočty dostávají do schodků, fiskální 

a měnová politika přechází ke koordinované expanzi a na podporu agregátní poptávky 

a tím i oživení ekonomiky. Opačně při expanzi by měly rozpočty směřovat k přebytkům 

a splácet dluhy z předešlých let. Měnová politika by měla být restriktivní a zabraňovat tak 

přehřátí ekonomiky. 

Pro malé otevřené ekonomiky by bylo velmi těžké vyrovnávat výkyvy hospodářského 

cyklu při existenci fixních poměrů mezi měnami jednotlivých zemí, pokud by chyběl 

mechanismus, který by umožňoval ovlivňovat rovnováhu platební bilance žádoucím směrem. 

 

1.2.1 Záměr MMF 
 

Protože světový hospodářský cyklus se odvíjí od nekoordinovaně probíhajících cyklů 

v jednotlivých ekonomikách, bylo nutné vytvořit instituci, která by: 

- Sledovala ekonomický vývoj zemí, které se zavázali k účasti v systému kurzové 

fixace. V případě náznaku konjunkturálních změn by doporučila vládám přiměřené 

změny politik. 

- Poskytovala členským zemím v případě potřeby úvěry na podporu platební bilance 

ve formě zvýšení pohotových devizových rezerv.   

Aby se MMF mohl stát institucí, jež by byla schopna tyto kroky plnit, bylo nutné, 

aby shromáždil nutné množství velmi kvalitních ekonomů, schopných na základě hlubokých 

analýz navrhovat potřebná doporučení. Poprvé v historii tak došlo ke vzniku instituce 

koncentrující intelektuální potenciál zabývající se ovlivňováním světové ekonomiky 

na globální bázi.  

USA byly přeurčeny pro roli kotvy celého mechanismu. S velkou, silnou a relativně 

uzavřenou ekonomikou4 se byly ochotny zavázat k fixaci své měny na zlato a přijmout 

výhody i nevýhody tohoto kroku.  

Hlavní nevýhodou tohoto mechanismu byla malá odolnost vůči vnějším šokům. Zcela 

to vyšlo najevo při ropné krizi na počátku sedmdesátých let. Celý systém se dostal 

do problémů v roce 1971, kdy byly USA donuceny ekonomickými podmínkami svou roli 

                                                 
4 Obrat zahraničního obchodu dosahoval tradičně 10% HDP 
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garanta opustit a ochránit svou ekonomiku nejprve devalvací, později odstoupením 

od závazku směnitelnosti USD za zlato.  

V současných Článcích dohody MMF jsou proto: 

- stvrzeny pohyblivé devizové kursy měn členských zemí (tzv. floating), 

- zrušeny zlaté parity jejich měn, 

- legalizována tržní cena zlata 

- deklarovány cíle účinné kontroly mezinárodní likvidity a přeměny zvláštních práv 

čerpání (Special Drawing Rights - SDR) na hlavní rezervní aktivum Fondu. 

 

1.2.2 Zvláštní práva čerpání (SDR) 
 

V důsledku rostoucích obav, že bretton-woodský systém není schopen tvořit 

odpovídající mezinárodní rezervy, se začaly objevovat úvahy o vytvoření umělé měnové 

jednotky. 

V roce 1969 došlo ke změně Článků dohody. Tyto změny umožnily vytvořit umělou 

mezinárodní jednotku Special Drawing Rights (SDR). Kód této měny podle normy ISO 4217 

je XDR. Dále kvůli dlouhodobé globální potřebě o doplnění mezinárodních rezerv, došlo 

k emitování a rozdělení facility mezi členské země Fondu. 

Článek XVIII dohody o MMF říká: 

Ve všech svých rozhodnutích týkajících se přidělování nebo rušení práv čerpání bude 

Fond udržovat, aby kryl celkovou dlouhodobou potřebu v rozsahu, jak a kdy vzniká, 

doplňováním existujících rezervních hodnot takovým způsobem, aby se podpořilo dosažení 

jeho cílů a zabraňovalo hospodářské stagnaci a deflaci, stejně tak jako nadměrné poptávce 

a inflaci ve světě. [14] 

Jde o velmi obecnou formulaci pojmu celková dlouhodobá potřeba, která se stala 

po řadu let předmětem diskuzí a sporů řady odborníků mezinárodních financí polemizujících 

o budoucí úloze SDR. 

SDR je uměle vytvořená účtovací jednotka definována jako koš čtyř měn, které jsou 

rozděleny podle výše jejich členských kvót5. Do této výše může členská země vykázat vůči 

fondu minusový zůstatek, aniž by musela žádat o dodatečnou půjčku. Koš prochází revizí 

každých 5 let.  

Pro aktuální období od ledna 2006 do prosince 2010 je rozdělení koše následující: 

 
                                                 
5 Výpočet se provádí na základě Vzorce kvóty – 50% průměr HDP, 30% otevřenost, 15% ekonomická variabilita 
a 5% mezinárodní rezervy. 



 

 

Graf 1. Složení koše SDR k 1.1. 2006

Zdroj: http://fx.sauder.ubc.ca/SDR.html
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- Podporovat kursovou stabilitu, udržovat řádné devizové vztahy mezi členy 

a zabraňovat kompetentnímu znehodnocování měn. 

- Napomoci při vytváření mnohostranného systému plateb pokud jde o běžné 

transakce mezi členy a odstraňovat devizová omezení, které brání růstu světového obchodu.  

- Dočasně členům zpřístupnit při poskytnutí záruk zdroje Fondu a tím jim dát 

příležitost k nápravě negativních trendů ve vývoji platební bilance bez nutnosti přijímat 

opatření ohrožující jejich národní nebo mezinárodní prosperitu. 

- V souladu s výše uvedeným zkrátit dobu trvání a zmírnit stupeň nerovnováhy 

v mezinárodní platební bilanci členů.  

Fond se bude řídit ve všech svých politikách a rozhodnutích účely stanovených 

v tomto článku. [14] 

Mimo řízení kurzového režimu a souladu měnové politiky se MMF zabývá: 

 

Vytvářením nových prostředků mezinárodní likvidity (SDR). Regulací zahraniční 

zadluženosti. Úpravami mezinárodního měnového systému a působením ve funkci 

výzkumného, informačního a poradenského centra. 

 

1.2.4 Orgány MMF 
 

-  Výbor guvernérů (Board of Governors) 

Jde o nejvyšší orgán, ve kterém je z každé členské země jeden guvernér a jeden zástupce6. 

Sbor guvernérů se schází zpravidla jednou ročně během výročního zasedání MMF, 

proto některé ze svých pravomocí deleguje na Výkonný výbor. Sbor guvernérů je oprávněný 

přijímat nové členy MMF, určovat výši členských kvót a přidělovat SDR. 

- Výkonný výbor (Executive Board) 

Je stálým rozhodovacím orgánem složeným z 24 zvolených nebo dosazených ředitelů 

členských zemí. Osm členských států (Čína, Francie, Japonsko, Německo, Rusko, Saúdská 

Arábie, USA a Velká Británie) má právo na jednoho ředitele, dalších 16 ředitelů zastupuje 

jednotlivé skupiny států. Zasedání se koná několikrát týdně a řídí je výkonný ředitel.  

Výbor se hlavně zabývá jednáním o záležitostech členských zemí a politickými otázkami, 

jako jsou výhled vývoje světové ekonomiky, vývoj mezinárodních kapitálových trhů, 

koncepce poskytování zdrojů Fondu, mezinárodní likvidita a mechanismu SDR. 

                                                 
6 Obvykle se jedná o ministry financí nebo guvernéry centrálních bank. V případě ČR je to guvernér ČNB doc. 
Ing. Zdeněk Tůma, CSc. a alternátorem je náměstek ministra financí ing. Tomáš Žídek 
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- Prozatímní výbor (Interim Committee) 

Skládá se z 24 guvernérů, funguje jako poradní orgán zastupující stejné konstituce 

jako Výkonný výbor. Zasedání je dvakrát ročně za účelem posuzovat a doporučovat řešení 

problémů MMF při zavádění a řízení mezinárodního měnového systému i s návrhy na řešení 

eventuálních krizových situací a na novelizaci Článků dohody o MMF. 

- Výbor pro rozvoj (Development Committee) 

Zabývá se situací v rozvojových zemích a radí při koordinaci transferů reálných zdrojů 

do těchto zemí. Je složen z 24 ministrů financí a jde o společný meziministerský výbor MMF 

a Světové banky. 

Generální ředitel MMF 

Volí jej Výkonný výbor na pětileté funkční období. Účastní se setkání Sboru 

guvernérů, Vnitřního výboru a Výboru pro rozvoj a dohlíží na zhruba 2700 zaměstnanců 

v této organizaci. Dle nepsaného pravidla je Generálním ředitelem MMF Evropan a ředitelem 

Světové banky je Američan. 

 

1.2.5 Zdroje MMF 
  

Členské země využívají v současné době čtyři základní kategorie zdrojů: 

- Vnesené členské příspěvky 

- Devizově úvěrové facility ve formě SDR (jsou připisovány členům na účet zvláštních 

zdrojů v poměru k výši členských kvót) 

- Doplňkové zdroje na základě Všeobecné úmluvy o zápůjčce  

- Dvoustranně sjednávané oficiální dlouhodobé půjčky od vlád a centrálních bank 

na doplňkové zvýšené možnosti k úvěrům Fondu 

V závislosti na potřebách země poskytuje fond finanční pomoc prostřednictvím 

různých facilit.  Podle makroekonomických a strukturálních problémů členské země se odvíjí 

objem pomoci a její podmíněnost.  

Možnost čerpání těchto prostředků z MMF lze na principu swapových operací těmito 

způsoby: 

- Automatickým odkupem své rezervní tranše, přičemž tranše je tvořena 25 % členské 

kvóty, která byla splacena v devizách. Tato tranše není při odkupu brána jako půjčka, ale jde 

o součást devizových rezerv člena. 
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- Devizovými úvěry – jako protihodnota půjčky ve volně směnitelné měně se skládá její 

náhrada v národní měně, která se po jejím splacení stejného kurzu evidovaného Fondem 

zpětně odkupuje. 

 

1.2.6 Povinnosti členů 
 

Jednotlivé země kromě dodržování práv spočívajících v možnostech čerpat úvěry, 

eventuálně se podílet na rozhodování, musí splňovat i nezbytné povinnosti, bez kterých by 

Fond nemohl fungovat. Lze je rozdělit na finanční povinnosti a hospodářsko politické 

povinnosti. 

 

Povinnosti finanční, těmi se rozumí náležité vypořádání závazků, a sice:  

- splacení stanovené členské kvóty,  

- včasné splácení, úvěrů, úroků, správních a jiných poplatků,  

- dodržování pravidel operací v systému SDR.  

 

Povinnosti v oblasti hospodářské politiky, kam patří i předávání statistických informací, 

spočívají zejména v těchto oblastech:  

- usilovat o směnitelnost svých měn pro běžné transakce, tj. transakce nesloužící 

k převodům kapitálu,  

- oznámit Fondu, je-li země připravena závazek směnitelnosti převzít, resp. vyhrazuje 

si právo přechodných opatření, které by jí na omezenou dobu umožnilo zachovávat 

a upravovat omezení platů a převodů v běžných mezinárodních transakcích podle měnící 

se situace,  

- zříci se omezování běžných plateb, upustit od diskriminačních měnových opatření 

nebo praxe plurality měnových kursů, odkupovat zůstatky své měny, které jsou v držbě jiného 

člena, jsou-li výsledkem běžných transakci nebo jsou pro ne zapotřebí, poskytovat Fondu 

informace nutné k jeho činnosti. [7] 

  

1.3 Světová banka 
 

Při vzniku IBRD v roce 1944 bylo prvotním úkolem banky napomoci při obnově válkou 

zničených hospodářství jednotlivých zemí. K základním cílům dále patří stimulace 

ekonomického rozvoje směřující k posílení mezinárodního obchodu, podporu produktivních 

investic a koordinaci půjček takovým způsobem, který by preferoval realizaci projektů, 
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jenž jsou aktuální především v rozvoji mezinárodní spolupráce. Zajišťovat finanční 

a technickou pomoc rozvíjejícím se zemím za účelem snížení chudoby a zlepšení životní 

úroveň na celém světě.  

Činnost IBRD se rozvíjela s vekou intenzitou, což zapříčinilo postupný vznik dalších 

institucí, které spolu dnes tvoří skupinu Světové banky7. 

Do skupiny WB patří: 

 

1.3.1 Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj (IBRD8)  
 

Členství je podmíněno členstvím v MMF a její základní dokument je také nazván 

Články dohody. Jak jsem již uvedl výše, IBRD je základním stavebním kamenem skupiny 

Světové banky a někdy je s ní zcela ztotožňována. Od 25. 6. 1946 zahájila banka reálnou 

činnost a hlavním sídlem banky je Washington v USA.  

Od výše členských kvót v MMF se odvíjí kapitálové vklady akcionářů. 

Z toho vyplývá, že struktura hlasovacího práva, jehož rozdělení a systém jsou podobné. 

Na rozdíl od MMF je IBRD faktickou akciovou společností, z čehož plyne, že členské země 

jsou přímými spoluvlastníky a ručí za závazky banky do výše svého akciového vkladu.  

Struktura je velmi podobná s MMF. V čele IBRD je Sbor guvernérů a jejich zástupců, 

které jmenuje příslušný stát, a výkonné pravomoci jsou přeneseny na Výkonné ředitele.  

Původní půjčky z přelomu sedmdesátých a osmdesátých let určené na podporu 

investičních projektů se rozšířily na dnešní podporu důležitých sektorů rozvojových zemí 

i na obecnou podporu hospodářských reforem, zejména ve střední a východní Evropě. IBRD 

poskytuje tyto půjčky: 

− půjčky specifické investiční nebo projektové,  

− půjčky na sektorové operace, kde je uvolňování jednotlivých tranší vázáno na systémové 

a strukturální podmínky rozvoje daného sektoru podmiňujícího zvýšení efektivnosti 

jeho výkonu, tj.  

- na obnovu či investice do jednotlivých sektorů,  

- finančním zprostředkovatelům (centrálním bankám, které podle kriterií IBRD půjčují 

dále),  

- na regulaci rozvoje vybraných sektorů při změnách koncepce jejich rozvoje,   

- půjčky na strukturální adaptaci, které jsou zaměřeny na podporu reforem jako celku 

a jejichž poskytnutí požaduje jak těsnou spolupráci členské země s MMF, tak podřízení 
                                                 
7 World Bank, WB 
8 International Bank for Reconstruction and Development 
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se kriteriím Světové banky, přičemž jednotlivé tranše půjček jsou uvolňovány při splnění 

systémových a strukturálních podmínek rozvoje dané ekonomiky jako celku.[6]  

Při uvolňování prostředků z fondu je podmínkou splnění i celkem složitých pravidel 

mezinárodní otevření, či omezené soutěže, která by měla zaručit rovnost podmínek pro firmy 

z členských zemí, dosáhnout optimální kombinace kvality a ceny a bránit korupci.  

Poskytování půjček se realizuje za velmi výhodných podmínek. Doba splatnosti je 20 

let s pětiletým odkladem splátek. Kritériem pro poskytnutí půjčky je výše hrubého národního 

produktu. HNP na jednoho obyvatele musí být větší než 790 USD, pokud ukazatel přesáhne 

hodnotu 2850 USD je přístup k půjčkám omezený. Výhoda půjčky je v příznivějším kurzu, 

než u tržních podmínek, za cenu vyššího dohledu nad přípravou a realizací jednotlivých 

projektů.  Nevýhodou je nutnost vládní záruky na splacení půjčky. Dříve IBRD určovala 

skladbu měn při pořízení půjčky i při jejím splácení, zde bylo riziko vzniku kurzových 

rozdílů, které s sebou mohly nést nemalé náklady. Od roku 1995 je možné si zvolit měnu, 

ve které má být půjčka vyplacena. Aktuálně jde kromě hlavních světových měn i o další 

měny. Země, ve kterých lze požádat o půjčku v národní měně jsou na obrázku vyjádřeny 

tmavě modře. 

Obrázek 1. Mapa: Volba měny 

 

Zdroj: http://treasury.worldbank.org/bdm/htm/local_currency.html  

Prostředky do fondů čerpá IBRD využitím prakticky všech dostupných nástrojů 

světových kapitálových trhů. Z těchto fondů jsou poskytovány půjčky. IBRD čerpá z výhody 

postavení jako „super AAA“9 dlužníka.  

 

                                                 
9  Toto postavení je dáno tím, že je vlastněna a tím pádem i garantována vládami členských zemí a představuje 
pro investory nejmenší tržní riziko. 
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1.3.2 Mezinárodní finanční korporace (IFC10) 
 

Vznik se datuje k roku 1956. Organizace se zaměřuje na úvěry a rozvoj soukromých 

firem bez vládních záruk v soukromých podnicích. Protože jako jediná organizace ze skupiny 

WB nepracuje s výhodou státních záruk, blíží se její úvěrové podmínky tržním hodnotám 

a to v úrocích, době půjčování a poplatků. Běžně se úvěry neposkytují státním podnikům. 

Specifikem pro IFC je podpora podniků pouze ve fázi vzestupu. Pokud podnik začne 

uspokojivě fungovat a je předpokládatelný jeho další úspěšný rozvoj, prodává IFC svoje 

kapitálové podíly (max. do výše ¼). 

Mezi cíle IFC patří podpora rozvoje soukromého sektoru v rozvojových zemích, 

postupu privatizace, investic ze zdrojů, které získá na mezinárodním finančním trhu a pomoc 

v zakládání nových podniků prostřednictvím přímých půjček. 

Hlavní aktivity IFC 

 - přímé komerční půjčky,  

 - společné půjčky,  

 - majetkové investice,  

 - podpora rozvoje kapitálových trhů členských zemí a technická pomoc s tím spojená 

včetně dalších finančních služeb. [7] 

IFC si založila v roce 1986 organizaci s názvem Poradenská služba pro zahraniční 

investice FIAS11, která se zabývá pomocí vládám rozvojových zemí v oblasti přípravy 

a realizace opatření, usnadňující vstup zahraničních investorů. 

 

1.3.3 Mezinárodní sdružení pro rozvoj (IDA12) 
 
Tato organizace, která vznikla v roce 1959 jako organizace přidružená ke skupině WB. 

Jako jediná organizace je kapitálově i organizačně samostatná. Země jsou rozděleny dle jejich 

kapitálové síly a to na: -- země kapitálově slabé, které mají HNP nižší než 790USD na osobu 

a  -- země kapitálově silné, které poskytují prostředky pro úvěry kapitálově slabým zemím. 

Hlasovací právo je do určité míry distribuováno bez ohledu na kapitálové vklady, 

což přineslo značnou výhodu pro chudé země. 

Podmínky úvěrů IDA jsou následující: 

-dlužníci nemusejí splácet žádný, anebo pouze minimální úrok 

-doba splatnosti je až 50 let, 

                                                 
10 International Financial Corporation 
11 Foreign Investment Advisory Service 
12 International Development Association 
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-v prvních 10 letech jsou splátky odloženy, dalších 10 let platí dlužník pouze 1% úroku 

a zbylých 30 let 3% z dlužné částky. 

 

1.3.4 Mezinárodni středisko pro urovnávání investičních sporů (ICSID13) 
 

Účel této organizace s rokem vzniku 1965 je patrný již z názvu. Řeší problémy, 

které mohou vniknout při projektování a realizaci investic skupiny WB. 

 

1.3.5 Agentura pro poskytování mnohostranných investičních záruk (MIGA 14) 
 

Tato instituce vznikla v roce 1988 jako doplněk předchozích institucí. Hlavním cílem 

je tvorba záruk v nejistých podmínkách, jakými jsou vyvlastnění, války, revoluce, porušení 

smluv apod. Čímž se snaží podporovat ochotu investic do těchto rizikových zemí. 

 

1.4 Závěr kapitoly 
 

Po krizi v letech 1929 – 1933 vznikla myšlenka o nutnosti stanovení pravidel nad 

měnovými vztahy a jejich dodržování. Na počátku 40. let minulého století přišel současně 

z USA a VB návrh na založení orgánu pro mezinárodní spolupráci v této oblasti. V roce 1944 

došlo v Bretton – Woods ke vzniku Mezinárodního měnového fondu a Mezinárodní banky 

pro obnovu a rozvoj. Ty to organizace začaly fungovat o 2 roky později.  

MMF při svém vzniku fungoval jako organizace podporující pevné měnové parity, 

s cílem sledovat ekonomický vývoj a poskytovat zemím úvěry na podporu platební bilance. 

V roce 1969 došlo k založení umělé mezinárodní jednotky SDR, jejímž úkolem bylo doplnění 

mezinárodních rezerv. Po roce 1971, kdy bylo USA nuceno odstoupit od fixace své měny 

na zlato, se objevil systém směnných a pohyblivých kurzů. Po tomto roce rozšířil MMF 

svou činnost v poskytování úvěrů na země poškozené ropnou krizí a nejchudší členské státy.  

K dnešní náplni MMF patří zejména podpora pohybu kapitálu a obchodu v mezinárodním 

měřítku, rozvoj národních ekonomik, kterým poskytuje záruky v období ekonomické deprese 

a podpora rozvojových zemí technickou pomocí a poskytováním půjček s dohledem na jejich 

využití.  

Skupina Světové banky začala své fungování vznikem první organizace IBRD, 

která byla základním stavebním kamenem celé skupiny. Tato organizace měla za úkol pomoci 

s poválečnou obnovou zničených zemí, po splnění zaměřila svou činnost na pomoc 

                                                 
13 International Centre for Settlement of lnvestment Disputes 
14 Multilateral Investment Guarantee Agency 
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rozvojovým zemím.  Postupem času vznikaly další organizace patřící k této skupině. 

Mezinárodní finanční korporace se zaměřením na podporu soukromých firem bez vládních 

záruk. K této organizaci patří i Poradenská služba pro zahraniční investice. Dále 

pak Mezinárodní sdružení pro rozvoj, které je kapitálově i organizačně samostatné 

a podporuje země kapitálově slabé z prostředků zemí kapitálově silných. Zbylými 

organizacemi patřící do skupiny WB jsou Mezinárodní středisko pro urovnávání investičních 

sporů a Agentura pro poskytování mnohostranných investičních záruk.  

V průběhu svého fungování se obě organizace postupně vyvíjejí podle potřeb světové 

ekonomiky, členských států a celosvětového politického vývoje. I když organizace prošly 

za více než 65 let svého fungování značným vývojem, zjistil jsem pár nedostatků, kvůli 

kterým jsou na veřejnosti kritizovány.  

Jako hlavní problém u MMF, tak i SB vidím jejich nerovnovážné rozdělení struktury 

hlasovacího práva odvíjející se od výše členských kvót, které se vypočítají na základě vzorce 

kvóty. Takto jsou znevýhodněny síly menších a chudších zemí, jež se nemohou téměř zapojit 

do rozhodování. MMF by měl zvýšit aktivity v rámci prevence a řešení krizí, jevících 

v posledních letech jako nedostatečné. U SB vidím problém v půjčování středně rozvinutým 

zemím majících možnost si půjčit ze soukromého kapitálu. Více by se SB měla zaměřit na boj 

s chudobou a spolupráci s neziskovými organizacemi, zabývajících se touto problematikou. 

Dalším problémem je podpora pouze určitého projektu v dané zemi, která v chudé zemi 

nemusí dosáhnout kýženého výsledku. Řešením je poskytnout zemi komplexní řešení pro 

stimulaci všech rozvětví najednou.  
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2 Co je to EURO? 
 

Počátky EURA sahají až ke konci sedmdesátých let minulého století, kdy byla vytvořena 

tzv. košová měna ECU (Euroapean Cerrency Unit), která vznikla v rámci Evropského 

měnového systému. Jednotlivé členské státy měly jistou hodnotu danou jejich ekonomickou 

situací a to z hlediska národních důchodů a zbožové výměny v rámci EU. ECU se používalo 

při transakcích s centrálními bankami členských zemí v rámci EMS.  

Od 1. 1. 1999 bylo nahrazeno ECU společnou měnou EURO a to v poměru 1:1 

a používalo se jako kreditní platidlo, které obíhalo společně s národními měnami. Přesně o 3 

roky později se EURO začalo používat jako hotovostní peníze, čímž nahradilo používané 

peníze v příslušných státech.   

Euro 

Symbol: € 

Měnový kód ISO 4217: EUR 

Dílčí jednotka: cent (1/100) 

Mince: 1, 2, 5, 10, 20, 50 centů, 1, 2 eura 

Bankovky: 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 

Výhodou názvu EURO je krátkost a možnost psát jej stejným způsobem ve všech evropských 

jazycích. 

 

2.1 Maastrichtská smlouva 
 

Neboli také Smlouva o Evropské unii vstoupila v platnost v listopadu roku 1993.  

 

2.1.1 Hlavními důvody vzniku 
 

- Udržení státu blahobytu západoevropského typu:  V minulém století se během  

60. – 80. let zjistilo, že společný postup v Evropských společenstvích přináší v obchodě 

i politice významné zisky. Hlavně díky výhodnějším podmínkám pro vlastní subjekty oproti 

individuálnímu postupu. Důsledkem tohoto počínání bylo pro státy obtížnější zůstat mimo 

ES15, kvůli omezenosti se dostat na jejich trh.  Tento model však začal mít vážné trhliny, 

které zapříčinila rostoucí globální konkurence, a to hlavně z Asie.  Řešením bylo využití 

institucionální struktury ES, vymáhat v rámci GATT (z angl. General Agreement on Tariffs 

and Trade – všeobecná dohoda na clech a obchodu) výhodnější podmínky pro své subjekty. 

                                                 
15 Evropské společenství 

Obrázek 2. Znak eura 

 
Zdroj: 
http://www.euro.lt/documents/Euro%20brezinys_EC1.JPG 
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V této situaci dochází koncem 80. let k pádu komunismu ve střední a východní Evropě, 

čímž vznikají další odbytiště pro západoevropské firmy. Tímto se podařilo prodloužit 

západoevropský stát blahobytu. 

 

- Spoutání sjednoceného Německa:  Dalším důvodem byla snaha o určité spoutání 

sjednoceného Německa, které svým vstupem do ES v roce 1989 vytvořilo nový poměr sil, 

ten se nelíbil hlavně Francii.  Hlavním problémem byla měnová otázka. Západoevropská 

marka figurovala od poloviny 80. let jako druhá rezervní měna po americkém dolaru 

a v západní Evropě měla neochvějné postavení.  O síle marky přesvědčoval i fakt, že ostatní 

západoevropské centrální banky takzvaně stínovali měnovou politiku německé centrální 

banky. Francie na tato fakta reagovala prosazováním politiky společné jednotné měny. 

Strategií Francie bylo přesvědčit, že je lepší mít společnou měnu s Německem a dalšími státy, 

kterou bude řídit centrální banka, než mít neovlivnitelnou převládající marku.  Tento tah 

se Francii vyplatil a v Maastrichtské smlouvě došlo k prosazení francouzsko-německého 

řešení. 

 

- Vybudování evropského superstrátu: Předseda EK Jacques Delors využil historické 

příležitosti, když po pádu komunismu a odchodu hlavního soka Margaret Thatcherové, 

prosadil v poměrně chaotických letech 1990 – 1992 model, který ve své podstatě funguje 

dodnes. Prosadil koncepci tzv. Maastrichtského chrámu se třemi pilíři. Kde jsou prvním 

pilířem bývalé ES s Hospodářskou a měnovou unií, dalším pilířem je společná zahraniční 

a měnová politika a třetím je spolupráce v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.   

 

2.1.2 Přínos: 
 

Smlouva o EU přinesla zcela nový integrační proces, který je demonstrován 

transformací evropského společenství na evropskou unii.  Protože „společenství“ je chápáno 

jako celek tvořený samostatnými součástmi, přinesla přeměna na „unii“ zásadní změnu v tom, 

že součásti již nejsou podstatné, ale je zdůrazněna celková jednota. O to vlastně v Maastrichtu 

jde, o „ever closer union“ neboli federalizaci Evropy. Dalším přínosem bylo odstraňování 

vnitřních bariér a budování venkovní hradby. Smlouva přinesla i evropské občanství, které je 

určitým doplňkem k občanství jednotlivých států.  Dále je to integrace společné měny, 

kterou musí povinně zavést nové členské státy z EU10, avšak není dáno přesné datum kdy 
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tomu tak musí učinit. Jelikož nemáme stále společnou měnu, je pro nás Maastricht z toho to 

hlediska stále aktuální. 

 

2.2 Všeobecná kritéria pro přijetí Eura 
 
2.2.1 Kritérium cenové stability: 
 
Ustanovení Smlouvy  
 

Článek 121 odst. 1 první odrážka Smlouvy vyžaduje: „dosažení vysokého stupně 

cenové stability patrné z míry inflace, která se blíží míře inflace nejvýše třech členských států, 

jež dosáhly v oblasti cenové stability nejlepších výsledků“.  

Článek 1 Protokolu o kritériích konvergence, na který se odkazuje v článku 121 

Smlouvy, stanovuje, že: kritérium cenové stability, jak je uvedeno v čl. 121 odst. 1 první 

odrážce, znamená, že členský stát vykazuje dlouhodobě udržitelnou cenovou stabilitu 

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

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

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

spotřebitelských cen na srovnatelném základě s přihlédnutím k rozdílnému vymezení pojmů 

v jednotlivých členských státech. [12]   

Ve článku 1 protokolu o kritériích konvence, na který se odkazuje v článku 121 

smlouvy, je chápána cenová stabilita, jako taková míra inflace, která se blíží míře inflace třech 

států, jež mají v tomto indikátoru nejlepší výsledky.  „Průměrná míra inflace měřená 

v průběhu jednoho roku před provedeným šetřením“ se měří podle HICP (harmonizovaný 

index spotřebitelských cen), jenž určuje průměrnou cenovou úroveň za posledních 12 měsíců 

oproti průměru za předcházejících 12 měsíců.  Podmínkou je, že tato cenová stabilita musí být 

dlouhodobě udržována a průměrná míra inflace měřená v průběhu jednoho roku před 

provedeným šetřením, nesmí překročit o více než 1,5% míru inflace třech států s nejlepšími 

výsledky.  

 

2.2.2 Kritérium udržitelnosti ve řejných financí 
 

Toto kritérium má dvě části. První část je o kritériu vládního deficitu, které je 

zaměřeno na krátkodobý a střednědobý stav veřejných financí. Druhá část je zaměřena 

na veřejný dluh, jenž má schopnost vypovídat o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. 
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Ustanovení Smlouvy  
 

Článek 121 odst. 1 druhá odrážka Smlouvy vyžaduje: „dlouhodobě udržitelný stav 

veřejných financí patrný ze stavu veřejných rozpočtů nevykazujících nadměrný schodek 

ve smyslu článku 104 Smlouvy“. [12] 

Podle článku 2 Protokolu o kritériích konvergence, na který se odkazuje v článku 121 

Smlouvy, toto kritérium znamená, „že v době šetření se na členský stát nevztahuje 

Rozhodnutí Rady podle čl. 104 odst. 6 Smlouvy o existenci nadměrného schodku“. [12] 

Článek 104 Smlouvy upravuje postup při nadměrném schodku. Podle odstavce 2 a 3 

zmíněného článku vypracuje Evropská komise zprávu, pokud členský stát nesplňuje 

požadavky dodržování rozpočtové kázně, a to především v případě, že: 

1. poměr plánovaného nebo skutečného schodku veřejných financí k hrubému domácímu 

produktu překročí referenční hodnotu (stanovenou v Protokolu o postupu 

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

• buď poměr podstatně a nepřetržitě klesal a dosáhl úrovně, která se blíží 

doporučované hodnotě, 

• nebo by překročení doporučované hodnoty bylo pouze výjimečné a dočasné a 

poměr zůstával blízko k doporučované hodnotě. 

2.  poměr vládního zadlužení k hrubému domácímu produktu překročí doporučovanou 

hodnotu (stanovenou v Protokolu o postupu při nadměrném schodku jako 60 % HDP), 

ledaže se poměr dostatečně snižuje a blíží se uspokojivým tempem k doporučované 

hodnotě. [12] 

EK by se ve zprávě měla věnovat i tomu, zda schodek veřejných financí převyšuje veřejné 

investiční výdaje, a posoudit i další podstatné ukazatele, i se střednědobou hospodářskou 

a rozpočtovou situací v daném státu. 

V souladu s článkem 104 odst. 6 nakonec Rada na doporučení Komise a po zvážení všech 

připomínek, které dotyčný členský stát případně učiní, kvalifikovanou většinou rozhodne 

po celkovém zhodnocení, zda v tomto členském státě existuje nadměrný schodek. [12] 

 

2.2.3 Kritérium stability m ěnového kurzu 
 

Podle článku 121 odst. 1 třetí odrážky Smlouvy se vyžaduje: 

„dodržování normálního fluktuačního rozpětí stanoveného mechanismem směnných kurzů 

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

měně jiného členského státu“. 
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Článek 3 Protokolu o kritériích konvergence, na který se odkazuje v článku 121 odst. 1 

Smlouvy, stanoví, že: 

kritérium účasti v mechanismu směnných kurzů Evropského měnového systému, 

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

po dobu posledních dvou let před šetřením dodržoval fluktuační rozpětí stanovené 

mechanismem směnných kurzů Evropského měnového systému, aniž by byl směnný kurz 

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

devalvovat dvoustranný střední kurz své měny vůči měně kteréhokoli jiného členského státu. 

[12] 

Nad tímto kritériem dohlíží Evropská centrální banka a v souladu se zněním Smlouvy 

posuzuje, zda se země účastnila mechanismu ERM II nejméně dva roky před šetřením.  Dále 

zkoumá přítomnost „výrazného napětí“ nebo “silných tlaků“   

 

2.2.4 Reálná kritéria konvergence 
 

Tzv. „reálnými konvergencemi“ je myšleno přibližování se reálné výkonnosti české 

ekonomiky ekonomikám původních členských států EU. Veřejnosti je toto kritérium méně 

známé, jeho plnění není vyžadováno žádnou smlouvou, ale je daleko důležitější než fiskální 

kritéria.  Jako reálná kritéria si můžeme představit například sbližování cenových hladin 

(očekávaný růst cen hlavně u služeb). Ke slabšímu růstu, než by bylo potřebné, dochází 

ve vyrovnávání kapitálové vybavenosti, úrovně produktivity práce, velmi pomalu se snižuje 

mezera ekonomické výkonnosti (měřeno úrovní HDP na osobu v paritě kupní síly), 

pro občany a obzvláště důchodce bude necitelnější pomalé sbližování úrovně mezd 

a důchodů. Dnes, kdy není termín zavedení eura v ČR znám a v blízké budoucnosti se tomu 

nejspíš ani tak nestane, zle velmi stěží odhadnout, zda budou při zavedení eura 

harmonizovány například sociální systémy. Pokud by došlo k zavedení a nebyly by splněny 

reálné konvergence, mohlo by to poškodit početné sociální skupiny občanů ČR.  

Aby mohla ČR realizovat výhody spojené se zavedením EURA, měla by česká 

ekonomika fungovat bez samostatné měnové politiky a možnosti kurzového přizpůsobení 

vůči nejvýznamnějším obchodním partnerům. Tuto schopnost ovlivňuje podobnost 

hospodářského vývoje české ekonomiky s vývojem v eurozóně, protože stupeň sladěnosti 

bude spoluurčovat vhodnost nastavení měnových podmínek eurozóny pro aktuální situaci 

v ČR. Dalším důležitým faktorem je schopnost rychlého přizpůsobení se ekonomickým 
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šokům. Ekonomickou sladěnost a připravenost na přijetí eura se hodnotí z hlediska 

dlouhodobých ekonomických trendů, střednědobého vývoje ekonomické aktivity 

a strukturální podobnosti české ekonomiky s ekonomikou eurozóny, které ovlivňují 

pravděpodobnost asymetrického vývoje a výskytu asymetrických šoků, a schopnosti 

přizpůsobit se šokům, které dokáže tlumit a pružně se jim přizpůsobovat. 

 

2.3 Mechanismy měnových kurzů – ERM a ERM II 
 

2.3.1 Mechanismus měnových kurzů. 
 

Můžeme se také setkat s označením Extchance Rate Mechanism, nebo-li ERM. Tento 

mechanismus tvoří základní součást Evropského měnového systému, který zahájil svou 

činnost v březnu 1979, a jeho platnost skončila vytvořením eurozóny 1. ledna 1999 

a nahrazením nástupnickým režimem ERM II. Jelikož není tento mechanismus aktuální, 

nebudu se jím dále zabývat a přeskočím na jeho aktuálního nástupce. 

 

2.3.2 Mechanismus měnových kurzů II. 
 

ERM II byl vytvořen na základě usnesení Evropské rady o zřízení mechanismu 

směnečných kurzů ve třetí etapě Hospodářské a měnové unie v Amsterdamu 16. června 1997 

s cílem navázat měny členských států Evropské unie, které jsou mimo eurozónu, na euro.  

Mechanismus ERM II plní dvě úlohy: 

1. Funguje jako mechanismus, který řídí kurzy mezi měnami účastnických států a eurem. 

Tato úloha vychází ze dvou konkrétních ustanovení: „předpokladem dlouhodobé stability 

směnných kurzů je trvalá konvergence základních hospodářských faktorů“, a zároveň 

„mechanismus směnných kurzů pomůže zajistit, aby členské státy nacházející se mimo 

eurozónu, které se na něm účastní, směřovaly své politiky ke stabilitě, bude podporovat 

konvergenci a tím jim pomáhat v jejich snaze přijmout euro“16 

Tato dvě ustanovení poukazují na to, za jakým účelem byl tento mechanismus navržen, 

a to aby upravoval komplikovaný vztah mezi stabilitou kurzu a ekonomickými veličinami. 

2. Funguje jako konvergenční kritérium pro přijetí eura.  

Tímto se rozumí, že ERM II funguje jako zkušební období pro centrální paritu a udržitelnost 

konvergence. 

                                                 
16 Odstavec 1.1 a 1.3 usnesení Evropské rady o zřízení mechanismu směnných kurzů ve třetí etapě Hospodářské 
a měnové unie, Amsterdam, 16. června 1997 
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ERM II se vyznačuje těmito vlastnostmi 

- Účast v mechanismu je dobrovolná, avšak vzhledem k tomu, že je účast jednou 

z podmínek pro přijetí eura, se od členských států očekává, že se k mechanismu dříve, 

či později připojí. 

- Funguje na základě mnohostranné dohody mezi členským státem, členy eurozóny, 

ECB a dalšími členskými státy, které se mechanismu zúčastní.  

- Je mnohostranný režim pevných směnných kurzů (s možností změny) se stanovenou 

centrální paritou a fluktuačním pásmem ±15%. 

- Centrální parity byly stanoveny jako kurzy národních měn vůči euru. 

- Intervenční povinností na okrajích pásma, s možností odmítnutí jakékoliv ze stran, 

pokud se domnívá, že by došlo k ohrožení cenové stability. 

- Dvouletá účast bez devalvace centrální parity jako nutný předpoklad pro vstup 

do eurozóny. 

Česká republika se ERM II neúčastní a Ministerstvo financí spolu s ČNB v souladu se 

schválenou Aktualizovanou strategií přistoupení ČR k eurozóně doporučuje, datum vstupu do 

tohoto mechanismu nestanovovat, čímž zároveň v sobě zahrnuje doporučení, aby ČR během 

roku 2010 neusilovala o vstup do ERM II. 

 

2.4 Postup ČR v plnění kritérií a p říprav na zavedení eura 
 
2.4.1 Kritérium cenové stability 
 

Jak je vidět z tabulky 1. ČR nesplnila kritéria v letech 2007 a 2008 a to hlavně 

z důvodů zvýšením dolní sazby DPH z 5% na 9%, zavedením ekologických daní, poplatků 

ve zdravotnictví a další zvyšování spotřebních daní. Kritérium by měla ČR plnit od září 2009. 

Předpokládaný vývoj v letech 2010-2012 bude ovlivňován standardními faktory a nadále 

i nezanedbatelným příspěvkem administrativních opatření k růstu spotřebitelských cen. 

I přesto by mělo být kritérium v letech 2010-2012 plněno, jestliže nenastanou nepředvídatelné 

jednorázové šoky. Pro plnění kritéria i v dalších letech by měl pomoci nově nastavený inflační 

cíl ČNB.  
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Tabulka 1. Harmonizovaný index spotřebitelských cen

 

Zdroj: Eurostat, Evropská komise – Ekonomická prognóza (podzim 2009) 

 

2.4.2 Kritérium udržitelnosti ve řejných financí 
 

- kritérium vládního deficitu 

ČR se od roku 2004 nacházela v proceduře při nadměrném schodku. Při zahájení 

procedury byl Radou ECOFIN poskytnut ČR termín do konce roku 2008 na snížení deficitu. 

Příznivý výsledek roku 2007 vedl v červnu k ukončení procedury.   V tabulce 2. je vidět, 

že kritérium není v současné době plněno a to hlavně kvůli nedořešeným strukturálním 

problémům veřejných financí a výpadku daňových příjmů. Aktuální stabilizační opatření 

nejsou dlouhodobějším systematickým řešením. V letech 2010-2012 se předpokládá určitá 

stabilizace salda vládního sektoru, ale z hlediska plnění kritéria je nepřijatelná. 

 

Tabulka 2. Saldo sektoru vládních institucí 

 

Zdroj: ČSÚ, Notifikace vládního deficitu a vládního dluhu (říjen 2009) 

 

- kritérium vládního dluhu 

Jak ukazuje tabulka 3., ČR neměla doposud s plněním tohoto kritéria problém. 

V prognóze dalších let je patrný nárůst, který způsobuje doznívající privatizační proces, 

přinášjící vysoké příjmy. Důsledkem toho je potřeba se věnovat udržitelnosti kritéria 

v nadcházejících letech. 

Tabulka 3. Vládní dluh 

 

Zdroj ČŠÚ, Notifikace vládního deficitu a vládního dluhu (říjen 2009) 
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2.4.3 Kritérium stability m ěnového kurzu 
 

Jelikož se ČR do tohoto systému nezapojila, nemá stanovenou centrální paritu k euru, 

podle které by se fluktuace sledovaly.  Dle hypoteticky sestavené centrální parity dle denního 

kurzu CZK/EUR v letech 2006-2008, se dá teoreticky sledovat, jak by ČR plnila kritérium. 

Z grafu 1. by koruna kritérium plnila. Je však důležité, aby byla správně nastavena centrální 

parita koruny k euru. Dále je pro plnění důležité klíčové načasování vstupu do ERM II, 

kterému by mělo předcházet zklidnění situace na světových finančních trzích a investičních 

nálad našemu regionu.  

Graf 2. Nominální měnový kurz CZK/EUR 

 

Zdroj: ČNB, výpočet MF ČR (5. 11. 2009) 

 

2.4.4 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 
 

Průměrné výnosy 10letých státních dluhopisů měly za poslední roky většinou rostoucí 

charakter. I přes tento vývoj bylo kritérium plněno. Nadcházející období 2010-2012 

při předpokladu snižování rizikových prémií a uzavírání rozpětí mezi českými a evropskými 

státními dluhopisy, lze předpokládat mírný pokles jejich výnosů do doby splatnosti a následně 

jejich stabilitu. Ve střednědobém výhledu se neočekávají s plněním výraznější problémy, 

a to z důvodu nízkoinflačního charakteru české ekonomiky. 
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Tabulka 4. Výnosy do splatnosti 10letých státních dluhopisů na sekundárním trhu 

(průměr posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců ke konci období, růst v %) 

 

Zdroj: Evropská komise výpočet MF ČR 

 

2.4.5 Plnění reálných kritérií konvergence 
 

Analýzy lze rozdělit do dvou skupin, a to podle toho na jakou otázku odpovídají.  První 

je „Cyklická a strukturální sladěnost“ vypovídající o velikosti rizika výskytu ekonomických 

šoků, jejich dopad na českou ekonomiku bude odlišný od dopadu na eurozónu. Druhá část je 

„Přizpůsobovací mechanismy“, odpovídající na otázku do jaké míry je česká ekonomika 

schopna tlumit dopady případných asymetrických šoků. Důležitý je výběr optimálních 

měnových zón, proto byly vybrány země, které jsou již nyní členy eurozóny (Rakousko, 

Německo, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko)17 nebo se o toto členství ucházejí (Polsko, 

Maďarsko). Jednotlivě studie jsou zpracovány na základě statistických údajů z června 2009 

a oblast fiskální politiky byla aktualizována v listopadu 2009.  

2.4.5.1 Cyklická a strukturální slad ěnost  
 

- stupeň reálné ekonomické konvergence 

Její vyšší úroveň přispívá k vyšší podobnosti dlouhodobého rovnovážného vývoje. Nepřímo 

může přispět také k nižší pravděpodobnosti nesladěného vývoje v kratším období. S vyšším 

stupněm konvergence v ekonomické úrovni dosaženým před vstupem do ERM II a přijetím 

eura lze očekávat další nárůst relativní cenové úrovně, což sníží možné budoucí tlaky na růst 

cenové hladiny a rovnovážné posilování reálného kurzu. [11] 

V posledních šesti letech došlo ke zrychlení v procesech cenové hladiny i konvergence 

ekonomické úrovně. V roce 2008 dosáhla ČR v HDP na jednoho obyvatele téměř 75% 

průměru eurozóny, což představuje lehce vyšší životní úroveň v porovnání s nejméně 

vyspělými zeměmi eurozóny (graf 3.).  Cenová hladina ČR během roku 2008 výrazně vrostla 

a to v důsledku rychlého posílení měnového kurzu, přestože se nacházela níže, 

než by odpovídalo pozorované výkonnosti ekonomiky. Při dosažených 68 % průměrné 

                                                 
17 Výběr srovnávaných zemí eurozóny zahrnuje jednak země srovnatelné z hlediska ekonomické úrovně, jednak 
země, se kterými je česká ekonomika obchodně propojena. Hodnoty ukazatelů pro eurozónu jsou definovány na 
úrovni EA-16. 
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cenové hladiny eurozóny se však odchylka relativně snížila. V roce 2009 se dalo očekávat 

zvýšení odstupu cenové hladiny oproti eurozóně. Reálný kurz české koruny (na bázi HICP) 

posiloval v rozmezí let 1998 až 2008 průměrným tempem 4,2 % ročně, což bylo výrazně 

vyšší tempo ve srovnání se stávajícími zeměmi eurozóny, kromě Slovenska. S ohledem 

na reálnou konvergenci se dá do budoucna očekávat pokračování rovnovážného trendu 

reálného posilování koruny vůči euru. Dle provedených analýz tempem 1,3-3,5 % ročně. 

Graf 3. Reálná ekonomická konvergence vybraných států k eurozóně v roce 2008  
(průměr EA-16=100) 

 
Zdroj eurostat, výpočet ČNB 
 

- Sladěnost ekonomické aktivity a podobnost ekonomických šoků 

Provedené analýzy ukazují zvýšení korelace celkové ekonomické aktivity ČR a eurozóny 

v posledním období, podobně je tomu u vývoje aktivity v průmyslu či vývozní aktivity. 

Vývozní aktivita ČR je podle provedených analýz v posledním období statisticky významně 

korelována s vývozem eurozóny a oproti loňským analýzám vzrostly i korelace vývozu ČR 

do eurozóny s HDP eurozóny, přičemž obdobný vývoj bylo možné identifikovat u většiny 

sledovaných zemí. Výrazný nárůst sledovaných korelací zejména v posledním období, včetně 

korelace nabídkových šoků, je však třeba brát s velkou dávkou obezřetnosti, neboť právě tyto 

ukazatele jsou silně ovlivněny globálním hospodářským útlumem v posledním období. 

Ten dopadl jak na českou ekonomiku, tak na ekonomiku eurozóny (Graf 4.), a v jeho 

důsledku pozorované zvýšené korelace tak nemusí být dobrým indikátorem budoucího 

vývoje. [11] 
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Graf 4. Růst HDP v České republice a eurozóně (v %, meziročně, sezonně očištěno) 

 

Zdroj: Eurostat. Údaje k 5. 11. 2009 
 

Konkrétním asymetrickým faktorem, který by mohl ovlivnit českou ekonomiku, 

by mohlo být zvýšené čerpání ze strukturálních fondů EU. To by mohlo působit jako stimul 

a podílet se na zvýšené investiční aktivitě. Záběh skutečného čerpání z fondů a jejich využití 

v ČR bylo do konce roku 2008 pozvolné. Avšak údaje z 1. pololetí 2009 naznačují, 

že počáteční potíže s čerpáním finančních prostředků byly již pravděpodobně překonány 

a v následujících letech se dá očekávat urychlení čerpání prostředků na strukturální akce, 

což by se mělo projevit i v nárůstu přílivu prostředků z fondů EU. Ekonomický stimul bude 

záležen na skutečném využití těchto prostředků konečnými příjemci. Dle prosincových 

odhadů z roku 2009 zle očekávat jen mírný kladný ekonomický impulz díky přílivu 

prostředků z fondů EU, jehož odhadnuté hodnoty nenapovídají o výrazném riziku 

asymetrického šoku. 

 

-obchodní a vlastnická provázanost 

Provázanost české ekonomiky s eurozónou umocňuje přínosy z odstranění možných 

výkyvů vzájemného měnového kurzu. Český vývoz do eurozóny se po vstupu Slovenska 

do EU začal opět blížit 70 % (graf 5.), což je úroveň srovnatelná nebo vyšší než u ostatních 

sledovaných zemí. Míra vlastnické provázanosti na straně přímých investic je v ČR relativně 

vysoká a v čase stále roste. Naše silné ekonomické propojení s eurozónou vytváří 

předpoklady pro zvyšování hospodářské sladěnosti s touto oblastí. Z tohoto pohledu 

je příznivá i vysoká intenzita vnitropodnikového obchodu s eurozónou, která je jenom mírně 

nižší než v Rakousku a Německu. 
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Graf 5. Podíl vývozu do eurozóny na celkovém vývozu (v %) 

 

Zdroj: Eurostat, MMF, výpočet ČNB. 

2.4.5.2 Přizpůsobovací mechanismy 
 

- Veřejné finance 

Z tohoto hlediska bude pro ČR důležitá schopnost stabilizačního působení na ekonomiku 

s respektováním evropských fiskálních pravidel. V rámci Paktu stability a růstu se ČR 

zavázala směřovat ve střednědobém horizontu k dosažení podílu strukturálního deficitu 

vládního sektoru na HDP do výše maximálně 1 % do roku 2012. Čím více se blíží veřejné 

rozpočty vyrovnanosti ve své strukturální části, tím je větší prostor pro působení 

automatických stabilizátorů v době hospodářského oslabení.  Po zlepšení strukturálního 

deficitu v roce 2007 došlo v ČR v roce 2008 vlivem přijatých opatření na příjmové straně 

rozpočtů a urychlení růstu některých výdajů k jeho dalšímu zvýšení. I v roce 2009 došlo 

k opakovanému navýšení v důsledku protikrizových a ostatních opatření. 

Přestože by odstranění nepříznivých strukturálních vlivů mělo být i nadále důležitou prioritou 

ČR, směřování k plnění tohoto cíle představuje v současnosti velkou výzvu, a to i přes přijetí 

opatření ke stabilizaci veřejných rozpočtů na podzim 2009. V souvislosti s výhledem 

deficitních rozpočtů se dá očekávat i růst státního dluhu. I když je pro ČR problém veřejného 

dluhu ve srovnání s ostatními zeměmi méně vážný, jeho podíl na HDP se již v roce 2010 
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přiblíží 40 %. Vzniká tedy riziko pro dlouhodobou udržitelnost veřejných financí v důsledku 

současného ekonomického oslabení, nárůstu mandatorních výdajů na dluhovou službu spolu 

s očekávaným vlivem demografických změn na výdaje penzijního systému a systému 

zdravotní péče. 

 

- Pružnost mezd  

Pružnost reálných mezd v ČR byla v minulém období nízká, shodně jako v ostatních 

srovnávaných zemích. Na rozdíl od reálných, nominální mzdy v posledních dvou letech 

vykazovaly známky pružnosti. Současná krize zasahuje podniky především v oblasti snížení 

poptávky. Přibližně dvě třetiny podniků reagují na krizi zmrazením mezd, využívány jsou 

i jiné způsoby snižování nákladů práce, například zkrácení pracovního týdne. Reakce 

prostřednictvím snížení nominálních mezd je méně rozšířená, ale podobně jako u zmrazení 

mezd častější ve srovnání s obdobím před krizí. Tato pružnost může přispět ke schopnosti 

ekonomiky vstřebat šoky, na které nemůže reagovat společná měnová politika. 

 

- Trh práce 

Vývoj na našem trhu práce v posledním období odráží dopady ekonomické krize.  

Kvůli zpožděním, se kterými se současný nárůst celkové nezaměstnanosti přelije 

do dlouhodobé nezaměstnanosti, bylo pro některé údaje v roce 2008 podobně jako v jiných 

srovnávaných zemích, ještě pozorováno zlepšení (Graf 6.), ale v letech 2009 a 2010 lze 

očekávat významný nárůst dlouhodobé nezaměstnanosti. Z analýz dále vyplynulo, že pokles 

nezaměstnanosti v ČR v předchozím období byl z velké části cyklický a k výraznému zlepšení 

strukturální nezaměstnanosti nejspíše nedošlo.  
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Graf 6. Míra dlouhodobé nezaměstnanosti (podíl osob více než rok bez práce na pracovní síle, v %) 

 

Zdroj: Eurostat. 

 

2.5 Scénář přijetí eura 
 

Důležitým rozhodnutím v přípravách na zavedení eura je volba scénáře jeho přijetí. 

Na výběr jsou 3 možné scénáře: 

- scénář s využitím přechodného období (tzv. madridský scénář), 

- jednorázový přechod na euro (tzv. velký třesk či též Big Bang), 

- jednorázový přechod na euro s využitím tzv. doběhu (Phasing Out). [15] 

V ČR byla pro výběr plánu sestavena Národní koordinační skupina pro zavedení 

eura v ČR (NKS) v čele s tehdejším náměstkem ministra financí Ing. Tomáše Prouzou. 

Skupina je rozdělena na pracovní skupiny, které mají ve svém čele gestory sloužící 

jako ředitelé a koordinátoři. Rozdělení pracovních skupin je následovné: 

- Pracovní skupina pro legislativu 

Gestor: Ministerstvo spravedlnosti 

- Pracovní skupina pro veřejné finance a veřejnou správu 

Gestor: Ministerstvo financí 

- Pracovní skupina pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele 

Gestor: Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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- Pracovní skupina pro finanční sektor 

Gestor: Česká národní banka 

- Pracovní skupina pro informatiku a statistiku 

Gestor: Ministerstvo vnitra 

- Pracovní skupina pro komunikaci 

Gestor: Ministerstvo financí ve spolupráci s Českou národní bankou[16] 

 

Tato skupina měla do konce roku 2006 zpracovat Národní plán pro zavedení eura v ČR. 

Výsledkem analýz všech pracovních skupin byla jednoznačná shoda nad scénářem „Velký 

třesk“, který se jevil jakožto nejvhodnější. 

 

2.5.1 Jednorázový přechod na euro 
 
Jinými slovy tzv. velký třesk nebo tzv. Big Bang. Jak napovídá název jde o jednorázový 

přechod na společnou měnu, kdy se ke stejnému dni začíná používat v bezhotovostním 

i hotovostním platebním styku měna euro. Tento způsob se jeví jako nejlevnější 

a nejjednodušší varianta. Nevýhodou je, že země musí být připravena zavést euro 

v soukromém i veřejném sektoru prakticky v jednom okamžiku.  

Obrázek 3. Scénář Big Bang zavedení eura 

 

Zdroj: ČNB 
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2.6 Závěr kapitoly 
 

Při hodnocení parametrů jsem se zaměřil na kritéria konvergence.  S plněním těchto 

konvergencí má ČR problémy zejména u kritéria udržitelnosti veřejných financí, kdy saldo 

veřejného sektoru překračuje stanovenou hodnotu z důvodu vysokého strukturálního schodku, 

který je v současné době způsoben ekonomickou krizí. Rovněž i druhý ukazatel tohoto 

kritéria vládní dluh, který je v současné době v mezích, ohrožuje přijetí eura v dlouhodobém 

výhledu, kdy bude nutné podniknout kroky k jeho stabilizaci. Nevyhnutelné jsou proto 

zejména reformy v důchodovém systému a systému zdravotní péče a další škrty v rozpočtech.  

Ostatní kritéria by ČR měla bez významnějších problémů plnit.  

Z hlediska kritérií reální konvergence je v ČR mírně vyšší životní úroveň v porovnání 

s nejméně vyspělými státy eurozóny. Vysoká míra obchodí a vlastnické provázanosti přináší 

vhodný předpoklad pro zvyšování hospodářské sladěnosti v této oblasti. V oblasti 

přizpůsobovacích mechanismů se vývoj v ČR ztotožnil s vývojem v ostatních srovnávaných 

zemích.  

 Naše republika je zavázána již od května roku 2004 přijmout euro. Otázkou však stále 

zůstává, za jak dlouho ji bude ČR schopna přijmout za svou národní měnu. Předběžné datum 

zavedení eura 1. 1. 2010 bylo v roce 2006 zrušeno vládou. Aktualizovaná strategie z roku 

2007 nestanovila žádné jiné datum. Oficiální dokument ministerstva financí České republiky 

„Vyhodnocení plnění maastrichtských kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 

s eurozónou“ provádí analýzy plnění kritérií s výhledem na 3 roky dopředu. Dle těchto analýz 

není v tomto časovém horizontu přijetí reálné. Dále musí ČR setrvat v mechanismu EMR II 

další 2 roky. Tudíž v nadcházejících 5 letech nebude mít naše republika společnou evropskou 

měnu.  

 Závěrem bych se chtěl zaměřit na fungování eurozóny. Dle zprávy, kterou vydal 

prezident Václav Klaus „Kdy zkrachuje eurozóna“ se uvádí, že udržení eurozóny přináší větší 

náklady, než jsou příjmy z ní. Dříve slibované klady, jako snížení inflace, jednotný pracovní 

trh a zvýšení růstu ekonomiky, se dnes jeví dle výsledků analýz jako problematické. 

Ekonomická krize v posledních letech vyzdvihla a ukázala na nejednotnost a nesladěnost 

eurozóny. Řešením je užší spolupráce v oblasti rozpočtů a politické spolupráce. Z tohoto 

důvody by bylo vhodné sladit a lépe dopracovat ekonomické kritéria, která by tento rozvoj 

zajistila. Rád bych na závěr shrnul některá doporučení: 
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- Zhodnocení přistoupení k euru 
 

Silné stránky 

- Jednotná a silná měna. Jde o hlavní přínos zavedení eura pro ČR. 
-  Dojde k eliminaci kurzových ztrát a rizik a s nimi spojených poplatků bankám měnu.  
- Pro podniky bude jednodušší a levnější obchodovat s eurozónou, odbourají se 

zbytečné administrativní náklady, dojde ke zjednodušení plateb a díky přímému srovnání cen 
dojde ke zvětšení konkurenčního prostředí. 

-  Běžný občan pocítí tuto výhodu při cestování, kdy bude mít jednu z nejsilnějších měn 
a do jisté míry ji bude moci použít na celém světě.  

- Euro je natolik silnou měnou, že ji nemohou ovlivnit investoři ani spekulanti. 
- Zvýšení kredibility i ratingu země. 

Slabé stránky 

- Ztráta samostatné a nezávislé měnové politiky. Tato politika bude prováděna ECB, 
která bude stanovovat politiku podle hospodaření celé eurozóny pro všechny státy.   

- Ztráta měnového kurzu jako vyrovnávacího nástroje hospodářské politiky. ČR přijde o 
možnost stanovovat úrokové sazby. 

- Při nesplnění reálných konvergencí hrozí negativní dopad na sociální skupiny. 
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Závěr 
 Cílem mé bakalářské práce bylo popsat úlohu a funkci bank v mezinárodním měřítku. 

Mnou vybrané Bretton-woodské organizace prošli za dobu svého fungování celou řadou změn 

jak strukturálních tak i v zaměrění své činnosti.   

U MMF došlo k přeměně z organizace podporující pevné měnové parity spolu 

se směnitelností měn na organizací poskytující záruky v období ekonomické recese 

a podporující růst mezinárodního rozvoje a ekonomiky. 

Světová banka přešla z finanční podpory investičních projektů ve středné rozvinutých 

zemích na projekty podporující rozvojové země a země kapitálově slabé. Banka neposkytuje 

pouze finanční podporu, ale tvoří záruky v zemích, ve kterých je pro investory rizikové 

investovat. Těmito kroky WB snižuje celosvětovou chudobu.  

 

 Dalším úkolem mé práce bylo vyhodnotit ekonomické parametry při zavádění eura 

a zjistit možné dopady na ekonomiku země.  

 V práci jsem poukázal na stav naší ekonomiky při plnění maastrichtských kritérií. 

Hlavním důvodem proč naše republika není schopna přijmout euro, je saldo vládního 

rozpočtu. Řešením této situace jsou, jak jsem již výše zmínil, reformy veřejných financí. 

Z hlediska výše schodku státního rozpočtu se však nedá v následujících letech přepokládat 

jeho snižování, ale „pouze“ stabilizace. Přijetí je vhodné načasovat na vhodnou dobu, která 

bude pro ČR nejvýhodnější a ne v případě, kdy dojde k plnění kritérií. Důležité bude sledovat 

i vývoj eurozóny z důvodů nynějšího nepříznivého vývoje, kdy dochází k postupnému 

snižování jejího ekonomického růstu.  

 Při vypracování mé práce jsem došel k závěru, že přijetí eura pro Českou republiku 

je z důvodu její spolupráce a závislosti na nadnárodním obchodu především se zeměmi 

v eurozóně pozitivní.  Zdráhání se eura nepovažuji za chybu. Vhodné srovnání nám 

za několik let poskytne ekonomický vývoj na Slovensku v porovnání s námi.  
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