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Anotace

V poslední době se stále častěji diskutuje o důsledcích přijetí eura Českou 

republikou. Jedná se o velmi důležité téma, jelikož tento krok značně ovlivní život občanů 

na našem území. Tématem mé bakalářské práce jsou: Perspektivy vstupu ČR do HMU a 

předpokládané důsledky. V práci se zabývám nejen historií Evropské měnové unie, ale 

také eurem. V jedné z kapitol popisuji tzv. konvergenční kritéria, která musí Česká 

republika splnit ke vstupu do eurozóny, a tím přijmout jednotnou měnu - euro. Ve své 

práci jsem rovněž uvedla, která z kritérií Česká republika splňuje a která nikoliv. 

Závěrem poukazuji na veškeré možné výhody vznikající prostřednictvím přijetí 

eura, ale také na nevýhody, které musí Česká republika překonat, a tím se stát silnější pro 

celkový ekonomický růst.

Klíčová slova: Česká republika; vyšší úroveň; perspektivy vstupu; konvergenční kritéria; 

Evropská měnová unie; euro; jednotná měna; výhody; nevýhody.

Summary

Recently, more and more discussion is held on the consequences of Euro adoption 

by Czech Republik. This is a very important topic, since this step is going to significantly 

affect the lives of citizens in our country. The topics of my thesis are: Prospects of Czech 

Republic accession to the HMU and the anticipated consequences. This work  describes 

not only the history of the European Monetary Union, but also the problem of Euro. In one 

of the chapters I am describing the so-called convergence criteria that must be met by 

Czech Republic  for eurozone entry and thereby accept the Eurocurency – the Euro. In my 

work, I also specify which of the criteria has been met by CR and which has not.  

In conclusion, I point out the possible benefits arising through adoption of the 

Euro, but also the disadvantages, which must be overcome by Czech Republic, and 

theretrough to become stronger of overall economic growth.

Keywords: Czech Republic; a higher level; prospects of accession convergence kriteria; 

European monetary union; Euro; single currency; the benefits; disadvantages.
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SEZNAM ZKRATEK

CB Centrální banka

ČNB Česká národní banka 

ČR Česká republika

DPH Daň z přidané hodnoty

ECB Evropská centrální banka 

ECU Evropská měnová jednotka

EHS Evropské hospodářské společenství

EMCF Evropský fond pro měnovou spolupráci

EMI Evropský měnový institut

EMS Evropský měnový systém

EMU Evropská měnová unie  

ER Evropská rada 

EU Evropská unie

ERM Mechanismus směnných kurzů

ERM II Evropský mechanismus směnných kurzů II

ES Evropské společenství

ESCB Evropský systém centrálních bank 

EUR Euro

HDP Hrubý domácí produkt

HICP Harmonizovaný index spotřebitelských cen

HMU Hospodářská a měnová unie

MMF Mezinárodní měnový fond

SB Světová banka
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1. ÚVOD

Stále častěji diskutovaným tématem v České republice je vliv přijetí eura. Jedná se 

o velmi důležité téma, jelikož tento velký krok ovlivní život všech občanů žijících na 

tomto území a s jistým očekáváním nás posune na vyšší úroveň. Téma mé bakalářské práce 

tedy nese název: Perspektivy vstupu ČR do HMU a předpokládané důsledky. Přijetí eura a 

vstup do HMU s sebou nese mnoho výrazných změn, a to jak pozitivních, tak i 

negativních. V mé práci jsem chtěla poukázat na celkový vývoj HMU a pozdější přijetí 

eura Českou republikou.

Cílem mé bakalářské práce je popsat a analyzovat průběh vzniku HMU, zavedení 

společné měny euro a její předpokládané důsledky, které přinese České republice. Na 

základě důkladnějšího studování všech podkladů a poskytnutých informací se domnívám, 

že velká většina občanů se obává přijetí eura. Prostřednictvím své bakalářské práce jsem 

chtěla tuto problematiku důkladně vylíčit, abych zmírnila všeobecnou nedůvěru k tomuto 

očekávanému činu a doplnila tuto neznalost podrobnějšími informacemi.

Svou práci jsem rozdělila do tří částí. První část je věnována charakteristice 

evropské hospodářské měnové unie a euru. V této kapitole jsem popisovala celkovou 

historii, počínaje vznikem Bretton-woodské konference, Delorsovy zprávy, Wernerova 

plánu a smlouvy o Evropské unii. Jak tyto smlouvy přispěly ke vzniku HMU se dozvíme 

v jednotlivých úsecích. Za jednu z nejdůležitějších považuji kapitolu číslo 2.2.2 s názvem 

Konvergenční kritéria, která je ČR povinna splňovat k přijetí eura. Rovněž bych v této 

kapitole chtěla upozornit na podrobnou charakteristiku eura. Zabývám se zde jeho vznikem 

a jednotlivými fázemi zavádění. Mimo jiné jsem zde uvedla a blíže popsala důležité znaky 

a informace o euromincích a eurobankovkách spolu s ukázkou jejich vzhledu. Následující 

kapitolu jsem nazvala: Analýza ekonomických podmínek ČR pro přijetí eura. V této 

kapitole jsem se zabývala podmínkami, které musí ČR splnit, aby byla schopna přijetí eura, 

a to s nutným přístupem do eurozóny. Také zde porovnávám podmínky, které je nutno 

splnit pro vstup do eurozóny s vyhodnocením, jak tyto podmínky momentálně splňujeme. 

Jelikož jsem se zabývala vším, co spojuje euro a ČR, nemohla jsem se nezmínit o způsobu 

zavedení eura. Podrobněji jsem se zde zaměřila na to, jak bude postupovat vývoj zavádění 

a jaký dopad bude mít na občany. V závěrečné části hodnotím důsledky přijetí eura. Tuto 

kapitolu jsem rozdělila na dvě části. V první části jsou popsány výhody a přínos eura pro 
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exportéry, turistický ruch, zpracovatelský průmysl a mnoho dalších. Druhá část zahrnuje 

nevýhody, jako negativní vliv přijetí eura v podnikovém sektoru (ten si vyžádá 

jednorázové náklady, které by normálně nevznikly), a ztrátu samostatné měnové politiky. 

Taktéž se v této části zabývám odbornými otázkami týkajícími se eura, které pokládám za 

poutavé pro každého občana.

2. CHARAKTERISTIKA HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ

UNIE A EURA

Tato kapitola obsahuje podrobné informace o Bretton-woodské konferenci, která 

napomohla vzniku mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Postupnému vzniku 

HMU přispěl Pieere Werner s plánem jak do 10-ti let vytvořit úplnou HMU, jež po něm 

nese název: Wernerův plán. Samozřejmě jsem nezapomněla zmínit vznik Evropského 

měnového systému, jehož zakladatelem byl německý kancléř Helmut Schmidt a 

francouzský premiér Valéry Giscard d´Estaign. EMS se zabývá mechanismem směnných 

kurzů, společnou měnovou jednotkou ECU a úvěrovými mechanismy, i tyto pojmy jsou 

v práci důkladněji popsány. Při budování HMU se vycházelo z Delorsovy zprávy, která 

definovala jednotný trh, kde se zboží, osoby, služby a kapitál pohybují bez omezení. Dále 

jsem v práci definovala soutěžní politiku, společnou politiku států ES1 a optimální 

spolupráci makroekonomické politiky. Postupné budování hospodářské a měnové unie 

vyvrcholilo smlouvou o EU, která popisuje tři fáze jejího vývoje. Dále popisuji vznik a 

úkoly Evropské centrální banky a Evropského systému centrálních bank. Aby byla schopná 

Česká republika přijmout euro, je povinna splňovat konvergenční kritéria pro vstup do 

eurozóny. 

                                                          
1 ES- Evropské společenství existuje již od roku 1957. Je nejsilnějším a nejopracovanějším prvním pilířem 

Evropské unie. První pilíř má nadnárodní charakter. ES vzniklo transformací Evropského hospodářského 

společenství. 
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2.1 Historie měnové integrace

Těsně před koncem druhé světové války se dohodla Velká Británie a Spojené státy 

americké na uspořádání konference, která se konala v červenci 1944 mezi 45 zúčastněnými 

zeměmi. Tato konference byla pojmenována dle místa konání ( Bretton Woods v USA ). 

Hlavním důvodem konání bylo zamezit návratu ke zlatu a vytvoření společného 

mezinárodního měnového systému. Bretton-woodská dohoda byla úspěšně schválená a 

vstoupila v platnost v roce 1945. Americký dolar měl dominantní postavení, byl považován 

za celosvětovou rezervní měnu, kterou bylo možno směnit za zlato2. Na základě této 

dohody vznikly i potřebné instituce. První z těchto institucí byl Mezinárodní měnový fond 

(MMF), jehož funkcí bylo dohlížet na celkový systém, a druhou institucí byla Světová 

banka (SB), dříve nazývaná Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj. Na konci padesátých 

let tento systém zaznamenal první slabiny. Mezi rokem 1968 a 1969 dochází k turbulenci 

na světových trzích, jež vedla k devalvaci francouzského franku a revalvaci německé 

marky, tedy k ohrožení stability ostatních měn a systému společných cen stanovených na 

základě společné zemědělské politiky.

V oblasti měnové politiky se původně předpokládala naprostá suverenita členských 

států s tím, že bylo nutné respektovat zájmy ostatních členů Společenství. To znamenalo, 

že každý členský stát měl provádět politiku měnového kursu jako předmět společného 

zájmu a v případě potíží v platební bilanci měl být připraven poskytnout vzájemnou pomoc 

jinému členskému státu. Postupem času ovšem začaly sílit hlasy upozorňující, že 

hospodářská integrace se neobejde bez užší spolupráce v oblasti měnové politiky, která by 

měla vyústit až do přijetí společné měny. 

V tomto kontextu je třeba se zmínit o zprávě francouzského ministra financí 

Raymonda Baara z února 1969, který navrhl větší koordinaci hospodářských politik a uzší 

měnovou spolupráci. Tato zpráva dala rozhodující podnět integračnímu procesu. Na 

summitu v Haagu se v roce 1969 hlavy států a vlád rozhodly vytvořit Hospodářskou a 

měnovou unii (HMU-EMU) jako oficiální cíl evropské integrace. Premiér Lucemburska 

Pierre Werner, který summitu předsedal, dostal za úkol vypracovat zprávu, jak daného cíle 

                                                          
2 Americký dolar bylo možno směnit za zlato při paritě 35dolarů za trojskou unci. Jedná trojská unce, nebo-li 

oz odpovídá přibližně 31,1 gramů. Jedna trojská libra je dvanáct trojských uncí a to je 0,373 kg.
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dosáhnout do roku 1980. Werner spolu se svými spolupracovníky v říjnu předložil finální 

zprávu, jež předpokládala vytvořit během 10 let úplnou Hospodářskou a měnovou unii na 

základě plánu rozloženého do tří etap. Jsou v ní definovány základní principy měnové unie 

i nezbytné kroky na cestě k ní:

- vytvořit zónu pro volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu, aniž by se tím 

narušila hospodářská soutěž a kde hospodářské podnikání je možné bez zábran 

na celém území Společenství;

- vytvořit měnový celek uvnitř mezinárodního měnového systému, který by se 

vyznačoval úplnou a nezrušitelnou směnitelností měn;

- eliminovat kolísání kursů měn členských států a zafixovat natrvalo jejich paritní 

vztah;

- přejít na společnou měnu, včetně zřízení příslušných institucí vybavených 

potřebnými pravomocemi.

Zpráva rovněž doporučila, aby ES měla dostatečné pravomoci v měnové a 

hospodářské oblasti, aby dané instituce mohly zabezpečit řízení hospodářské unie. 

Navrhovala zřízení „Řídícího centra pro hospodářskou politiku“, které by bylo aktivní i 

mimo měnovou oblast a ovlivňovalo národní politiku, včetně rozpočtů. V březnu 1971, 

ačkoliv nedošlo k odsouhlasení některých klíčových doporučení, „šestka“3 v zásadě 

schválila zavedení HMU (EMU) ve třech etapách. První etapa, která zahrnovala zúžení 

měnového fluktuačního pásma nad rámec, než-li stanovil MMF, byla zavedena na 

experimentální bázi a nepředstavovala žádný závazek vzhledem k pokračování procesu. 

Limitní odchylka od středního kurzu dolaru byla MMF stanovena na 0,75 % a pro členské 

země ES byla zúžena na 0,6 % a postupně měla být zcela eliminována. Americký dolar 

zůstával základní měnou, ve které prováděly členské státy své obchody a držely měnové 

rezervy. 

Kolaps Bretton-woodského systému a rozhodnutí vlády USA zavést „plovoucí 

dolar“ v srpnu 1971 vytvořily vlnu nestability směnných kurzů, což vyvolalo vážné 

problémy v paritách mezi evropskými měnami. Projekt HMU (EMU) byl náhle

                                                          
3 Šestka – prvních šest zemí (Francie, SRN, Itálie a Benelux), které se v 50. letech 20. století rozhodly     

integrovat v rámci Evropských společenstvích
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pozastaven. V březnu 1972 se „šestka“ pokusila dát nový impuls měnové integraci 

vytvořením tzv. „hada v tunelu“. Šlo o vytvoření mechanismu plovoucích měn („hada“) 

v rámci úzkého fluktuačního pásma v rozmezí ± 2,25 % vůči dolaru (tzv.„tunel“). Jeho 

cílem bylo stabilizovat kurzy měn členských států ES. 

Ropná krize, oslabení dolaru a rozdíly v hospodářské politice způsobily, že tzv. 

„had“ ztratil většinu svých členů během méně než 2 let a nakonec byl zredukován na oblast 

německé marky, která zahrnovala SRN, Benelux a Dánsko. Neočekávané potíže se 

stabilizací měnových kurzů byly nakonec ještě provázeny nesouhlasem členských zemí se 

založením „Řídícího centra“ a jakýmkoliv posílením kompetencí stávajících institucí ES.

Projekt byl v roce 1974 usnesením Rady zrušen. Příčinou neúspěchu byla stále 

trvající suverenita států v rozhodování o jejich měně, přílišná dominance německé marky a 

v neposlední řadě také nevhodná historická situace (zrušení Bretton-woodského systému 

přechodem dolaru v roce 1973 na plovoucí kurz). Krach tohoto projektu byl však 

významný pro další krok v úsilí o zřízení měnové unie, jímž bylo zřízení Evropského 

měnového systému (EMS).

EMS zahájil svoji činnost z podnětu Francie a SRN oficiálně dne 13. 3. 1979. 

Podnětem k jeho založení byl poznatek, že dolar ztratil svou schopnost zastávat vedoucí a 

stabilizující roli v mezinárodním měnovém a obchodním systému a také to, že z ES je 

nutné vytvořit oblast měnové stability. EMS byl založen na koncepci fixních, ale 

přizpůsobitelných směnných kurzů. Měny všech členských států s vyjímkou Velké Británie 

se zúčastnily tzv. mechanismu směnných kurzů.

EMS lze charakterizovat jako souhrn tří (někteří autoři uvádějí čtyři) systémových 

prvků, jimiž jsou:

- síť centrálních parit měnových kurzů;

- mechanismus udržování stanovených kurzů (mechanismus směnných kurzů 

- Exchange Rate Mechanism = ERM);

- společná měnová jednotka ECU (European Currency Unit).
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Síť centrálních parit měnových kurzů

Na základě dohody Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) byly stanoveny 

vzájemné bilaterální kurzy mezi měnami států zúčastněných na EMS ve střední paritě 

(střední hodnotě). Tržní kurzy se pak mohly odchylovat od těchto stanovených parit pouze 

uvnitř pásma přípustných odchylek, které byly původně stanoveny v rozsahu ± 2,25 % 

(celková šířka přípustného pásma odchylek tedy byla 4,5 %). Pouze pro Itálii, Velkou 

Británii a Španělsko bylo toto pásmo rozšířeno na ± 6 %. Od srpna 1993, kdy se měnové 

kurzy příliš rozkolísaly a hrozilo úplné zrušení EMS, bylo pro všechny zúčastněné měny 

toto pásmo rozšířeno na ± 15 %, tedy celkem 30 %. Takové odchylky jsou samozřejmě 

velmi vzdáleny od běžně chápané stability kurzů, a proto byly původně deklarovány jako 

dočasné opatření. Ale toto opatření vydrželo až do prosince 1998, kdy EMS ve své 

původní podobě končí a je nahrazen společnou existencí měnové unie a EMS 2. 

Pokud vývoj kurzu některé členské země kolísal tak, že jej nebylo možné udržet v 

rámci stanovené sítě parit, bylo nutné provést (zpravidla) devalvaci příslušné měny. 

Devalvaci však nemohl provést z vlastní iniciativy členský stát, ale musel se na ní 

dohodnout ECOFIN, který ji pak provedl formou nového propojení sítě kurzů. Centrální 

banky členských zemí tak v tomto případě neměly svobodu jednání (je známo, že okamžitá 

a často neočekávaná devalvace může ulehčit obtížné situaci v platební a obchodní bilanci).

Mechanismus směnných kurzů (ERM)

Pokud se některá měna zapojená do EMS začala nebezpečně přibližovat k hranici 

fluktuačního pásma nebo ji překročila, byla daná centrální banka povinna zahájit 

protiopatření - tedy intervenční nákupy nebo prodeje své měny tak, aby se tržní kurz dostal 

zpátky do fluktuačního pásma. Podpůrné nákupy a prodeje prováděly i další zúčastněné 

centrální banky (zájem na stabilitě kurzů je většinou vzájemný - známý je případ zásahu 

německé Bundesbanky na záchranu francouzského franku v roce 1997).

ERM také vytvořil úvěrový mechanismus, který umožňoval zemím se slabou 

měnou (vysoké kurzové odchylky) vypůjčit si potřebné prostředky pro nákup vlastní měny 

výměnou za jiné devizy.
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Již v roce 1973 byl jako reakce na kolaps Bretton-woodu vytvořen Evropský fond 

měnové spolupráce. Ten se po zřízení EMS stal součástí ERM. Zúčastněné země do něj 

vložily 20% svých zlatých a dolarových rezerv, které jim byly směněny na ECU.

Pro pomoc intervenujícím bankám byl vytvořen podpůrný úvěrový mechanismus 

vzájemné úvěrové výpomoci. Byly poskytovány velmi krátkodobé úvěry (do 60 dnů), 

krátkodobé (3 - 9 měsíců) a střednědobé úvěry (2 - 5 let).

Evropská měnová jednotka ECU

Třetím stavebním prvkem EMS se stalo v roce 1978 vytvoření evropské měnové 

jednotky ECU. ECU je košová měnová jednotka rovná součtu jednotlivých prvků (viz 

obrázek č. 1). V souladu s programem přechodu na společnou měnu bylo složení koše 

zmrazeno v září 1989.

Váha jednotlivých měn na složení ECU měla víceméně reflektovat podíl příslušné 

členské země na obchodě uvnitř ES. Vzhledem k tomu, že skladba ECU byla zmražena k 

uvedenému datu, nebylo možno zahrnout do měnového koše také měny států, které se staly 

členy EU až později - tedy Švédska, Finska a Rakouska.

Samozřejmě vývoj bilaterálních kurzů se časem měnil a měnila se tedy i váha 

jednotlivých měn na hodnotě ECU, protože zmražena byla nominální hodnota ECU, tedy 

množství jednotek příslušné měny utvářejících jednotku ECU.[5.]
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Obrázek č. 1: Koš ECU

Měna Suma za 1 
ECU 

Váha (%)

Belgický frank 3,43100 8,71

Dánská koruna 0,19760 2,71

francouzský frank 1,33200 20,79

Irská libra 0,00855 1,08

Italská lira 151,80000 7,21

Libra šterlinků Velké 
Británie

0,08784 11,17

Německá marka 0,62420 32,68

Nizozemský gulden 0,21980 10,21

Portugalské escudo 1,39300 0,71

Řecká drachma 1,44000 0,49

Španělská peseta 6,88500 4,24

Zdroj: [1.]

ECU byla tříděná na dva typy:

- privátní ECU – využívaná jako přepočítávací jednotka 

- zelená ECU - využívaná u zemědělských plateb

- oficiální ECU

Poslání oficiální ECU bylo:

- měrná jednotka pro stanovení středních parit kurzů měn zapojených do ERM, od 

kterých pak byla odvozená síť bilaterálních paritních kurzů zúčastněných měn;

- tržní kurz členské měny vůči ECU sloužil také jako východisko pro stanovení 

míry odchylky tohoto kurzu od střední parity. Překročení této odchylky mimo 

rámec stanoveného pásma iniciovalo intervenční zásahy v rámci pravidel ERM;
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- ECU sloužila jako účetní jednotka při určování vzájemných závazků a 

pohledávek centrálních bank zúčastněných na multilaterálních intervencích na 

devizových trzích v rámci ERM;

- platební jednotka při transakcích mezi institucemi ES. Rozpočet Společenství 

byl sestavován v ECU a stejně tak probíhaly i veškeré transakce mezi 

evropskými institucemi. [5.]

2.2 Budování Hospodářské a měnové unie

Evropská rada udělala základní posun kupředu, tento posun měl vést k dalšímu 

rozvoji měnové integrace. V červnu 1988 se konalo v Hannoveru zasedání4, v čele 17-ti 

členného výboru byl tehdy jmenován Jacques Delors5. Výbor předložil návrh s názvem: 

Zpráva o hospodářské a měnové unii v ES.

Zpráva definovala:

- jednotný trh, kde se zboží, osoby, služby a kapitál pohybují bez omezení;

- soutěžní politiku;

- společná politika pro státy ES a optimální spolupráci makroekonomické politiky.

Postupné budování hospodářské a měnové unie bylo završeno smlouvou o EU, ale 

taktéž třístupňovým stádiem vývoje HMU. Každá část na sebe navazovala, ale lišila se od 

sebe obsahem i délkou. Startovací etapa, kterou byla nazvaná první etapa budování HMU 

byla ze všech nejméně náročná. V druhé a třetí etapě musely být dodržovány konvergenční

kritéria, zde také došlo k zavedení jednotné evropské měny v hotovostní podobě, jako byly 

bankovky a mince.

                                                          
4 Zasedání trvalo skoro deset měsíc. Tento návrh taktéž nese název Delorsova zpráva. Delorsova zpráva 

navrhla rozložení hospodářské a měnové unie do tří na sebe navazujících etap.

5 Prezident Evropské komise, francouzský ekonom a politik.
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2.2.1 Etapy HMU

Etapy budování HMU se uskutečnily v následujících fázích:

- přípravná fáze (1. července 1990 – 31. prosince 1993),

- přechodná fáze (1. ledna 1994 - 31. prosince 1998),

- závěrečná fáze (1. leden 1999 – 30. červen 2002)

První přípravná fáze proběhla v době od 1. července 1990 do 31. prosince 1993, 

v této fázi se řešily otázky týkající se jednotného vnitřního trhu a byl umožněn volný 

pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu. Výbor guvernéru centrálních bank posílil konzultaci 

v oblasti měnové politiky mezi členskými státy a prosadil jejich koordinaci, aby docílil 

cenové stability.

Přechodnou fází byla nazvána druhá etapa, která byla započatá v období od 1. ledna 

1994 a trvala až do 31. prosince 1998. V této etapě začal fungovat Evropský měnový 

institut (EMI), který má za následek postupnou přípravu vzniku společné měny EURO. 

Evropská komise v této etapě kontrolovala plnění povinných konvergenčních kritérií, které 

byly povinny dodržovat všechny země, které chtěly přistoupit do měnové unie. EMI v této 

době také zanikl a jeho nástupcem se stala ECB. 

Konkrétní úkoly ECB byly následující:

1. intenzifikovat koordinaci národních měnových politik s cílem zajistit cenovou 

stabilitu;

2. vytvořit rámec pro budoucí jednotnou měnovou politiku Evropské centrální 

banky, zvláště pak vyvinout měnovou strategii a adekvátní měnové instrumenty, 

technickou přípravu vytištění eurobankovek a dále rozvinout příhraniční platební 

systémy;

3. pravidelně publikovat zprávy o pokroku v přípravných pracích pro třetí fázi 

EMU, včetně zhodnocení v konvergenci.[4.]
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Na začátku závěrečné třetí etapy mohly konečně instituce jako ESCB6 s ECB 

zahájit svou činnost. Jejich společným úkolem bylo převzetí veškeré zodpovědnosti za 

provádění měnové politiky. 

Třetí etapa začala 1. ledna 1999 a trvala do 30. června 2002. V této době mohla 

HMU oficiálně spustit svůj chod. Konečně došlo k zafixování kurzů mezi měnami 

zúčastněných zemí a eurem a došlo ke vzniku eura v bezhotovostní podobě. Během 

budování HMU přistoupilo 11 členských států a poté se v roce 2001 připojilo také Řecko 

pod podmínkou splnění konvergenčních kritérii. Na začátku měl každý stát dva druhy 

oběživa jak národní tak euro. Pro zmenšení komplikací muselo dojít k důslednému kroku, 

kterým se mělo docílit výměny národní měny za eurobankovky a euromince. Každý rok se 

mohou připojit státy stojící mimo HMU. Co dva roky jsou kontrolovány státy, zda splňují 

konvergenční kritéria.

Jelikož jsem se již zmínila o vzniku eura, budu nyní v práci popisovat jeho počátky. 

Na summitu, který se konal v roce 1995, bylo rozhodnuto o přechodu na měnu euro. Tento 

summit se konal v Madridu a rozdělil přechod na euro na tři fáze. 

V první fázi v roce 1998 se dokončovala příprava na euro a byla zahájena ražba 

mincí a tisk bankovek. Proběhla příprava na zavedení společné měny ve finančním sektoru. 

Během první fáze musí jednotlivé účastnické země zabezpečit slučitelnost národních 

legislativ na požadavky Maastrichtské smlouvy, včetně statut ESCB.

Během druhé fáze se fixují směnné kurzy na euro. Zavádí se používání 

bezhotovostního oběhu eura. ECB zodpovídá za měnovou politiku a ESCB zavádí 

zúčtovací systém plateb v reálném čase. Nové emise státních obligací jsou denominovány 

v euru. Od 1. ledna roku 1999 začalo euro platit jako elektronická měna. 

Od 1. ledna 2002 začalo euro v podobě mincí a bankovek (hotovostní bankovky) 

platit ve 12 členských zemích EU, ale i v tuto dobu ještě společně s eurem platily národní 

měny zemí. 28. února 2002 postupně ukončovaly platnost národní měny a během března 

roku 2002 se stalo euro jedinou a jednotnou měnou ve 12-ti členských zemích EU. 

Centrální banky i nadále uskutečňovaly bezpoplatkovou výměnu starých peněž za peníze 

                                                          
6 ESCB- Evropský systém centrálních bank se skládá z Evropské centrální banky a národních bank všech 

členských států EU.  Hlavním cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu.
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nové. Nejrychlejší výměna národních měn na společnou měnu proběhne v bankovním a 

finančním sektoru. Ve třetí fázi existují vedle sebe dvě měny, a to měna národní a měna 

euro. Maloobchodní sektor využívá systému dvou cen, což je velkou výhodou.

Evropský systém centrálních bank měl za úkol:

- spravovat devizové rezervy;

- vytvářet a realizovat společnou měnovou politiku;

- udržovat cenovou stabilitu;

- podporovat stabilitu měnových kurzů;

- starat se o správný chod centrálních bank.

2.2.2 Konvergenční kritéria

Účast v HMU je podmíněna plněním konvergenčních kritérií. Ta jsou ustanovena 

tak, aby účastnické země prokázaly slučitelnost stabilizační politiky a ekonomického 

vývoje, který utváří solidní bázi pro stabilitu eura.

Konvergenční kritéria jsou:

1. míra inflace - nebo-li jinak nazýváno kritérium cenové stability se vypočítává za 

pomocí harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (Harmonised Index of 

Consumer Prices, HICP). HICP se využívá při mezinárodním porovnání trendu 

inflace spotřebitelských cen v zemích EU. Referenční průměrná hodnota roční 

inflace nesmí překročit průměr tří zemí s největší cenovou stabilitou o 1,5 

procentního bodu.  Růst cenové hladiny zobrazuje roční vývoj zboží a služeb. 

Ke zjištění vývoje cen zboží a služeb se používá spotřební koš7. Na celkové 

spotřebě spotřebního koše se podílí: 25% bydlení 10% potraviny 8% oblečení aj. 

                                                          
7 Spotřební koš zobrazuje spotřebu statků průměrné domácnosti.
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Spotřebitelský koš každé členské země se liší, proto se využívá speciálního 

spotřebitelského koše zemí EU k výpočtu HICP. Dohled nad cenovou stabilitou

eurozóny má ECB, která hlídá míru inflace s maximálním přírůstkem 2% 

spotřebitelských cen. ČR kritérium cenové stability důkladně plní a toto 

maastrichtské kritérium pro vstup do eurozóny splňuje. Jen malé problémy 

v plnění tohoto kritéria měla v roce 2004, které bylo zapříčiněno úpravou 

nepřímých daní, což se ukázalo na vyšších cenách statků.

2. směnný kurz – U kritéria stability měnového kurzu se vyžaduje, aby národní 

měna po dobu celých dvou let setrvala v kurzovém mechanismu II (ERM II.). 

Toto kritérium dává povinnost udržet měnový kurz ve stanoveném fluktuačním 

pásmu. Fluktuační pásmo je dáno procentní odchylkou od centrální parity. 

Rozpětí fluktuačního pásma od centrální parity se pohybuje okolo ± 15%. 

Pomocí bilaterální dohody8 se stanoví třeba i užší fluktuační pásmo, např. 

výchylka Dánska na ± 2,25%. 

3. úroková míra - Existuje úzká spojitost mezi úrokovými sazbami a inflací. Pokud 

roste cenová hladina musí růst i úroková míra, aby nedocházelo ke ztrátě při 

zvyšování cen. Celkové kritérium, je povinný každý stát, který chce vstoupit do 

eurozóny plnit.  Kritérium se vypočítává rok před šetřením. Údaje vycházejí z 

průměrných dlouhodobých nominálních úrokových sazeb členského státu, které 

nesmí překročit více než 2procentní body úrokových sazeb tří členských států, 

které dosahují nejnižší míry inflace, tzn. nejvyšší stability.

4. rozpočtové deficity - Vládní deficit je kritérium, které musí být dodržováno pro 

stabilní měnovou politiku země. Hlavním úkolem je postarat se o zdraví 

veřejných financí. Zdravé veřejné finance napomáhají makroekonomickému 

rozvoji a růst životní úrovně obyvatel země. Každá členská země se v paktu 

                                                          
8 Bilaterální dohoda je mezistátní dohoda, jež řeší mezi dvěma stranami obchodní či politické zájmy.
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stability a růstu9 zavázala plnění konsolidovaného deficitu veřejných financí. 

Pokud toto kritérium je kolísavé a není dodržováno, znemožňuje práci fiskální 

politice. Výše deficitu státního rozpočtu země v poměru k hrubému domácímu 

produktu nesmí překročit hranici 3%. 

5. státní dluh - do vládního dluhu spadá mimo jiné dluh krajů, měst a obcí a 

veřejných institucí. Veřejný dluh je vždy vyšší než dluh státní. Důležité je, aby 

podíl veřejného vládního zadlužení k hrubému domácímu produktu (HDP) 

nepřekročil více jak 60%. Maastrichtská kritéria se snaží snižovat dluh a tím 

umožnit fungování fiskálních stabilizátorů.

3. ANALÝZA EKONOMICKÝCH PODMÍNEK ČR PRO 

PŘIJETÍ EURA

Podmínky pro přijetí eura Českou republikou jsou dány vstupem do Evropské unie. 

Každá členská země, nebo nová země přistupující do EU, je nucená se do budoucna 

připojit k eurozóně. Tento vstup do eurozóny je podložen Smlouvou o Evropské unii. ČR 

se tedy zavázala, že bude podnikat potřebné kroky, aby byla do budoucna schopna 

přistoupit k eurozóně, a tím pádem také přijmout euro, ale jen za podmínek, že splní 

všechna konvergenční kritéria (Maastrichtská kritéria) viz. obr. č.2. Tato kritéria se mají 

postarat o to, aby země přistupující do eurozóny byly dostatečně stabilní a vyspělé.  

Maastrichtská kritéria byla přijata ve snaze zabezpečit funkčnost společné měnové 

politiky a schopnost členů eurozóny fungovat bez vlastní měnové a kurzové politiky. Aby 

mohla jednotná měnová politika působit optimálně v rámci celé eurozóny, musí být 

dosažena určitá míra sladěnosti ekonomické úrovně a hospodářského cyklu jednotlivých 

členských zemí. [13.]

                                                          
9 Pakt stability a růstu- je dohoda mezi členy eurozóny ohledně koordinace jejich rozpočtových politik tak, 

aby případnými vysokými schodky státních rozpočtů nebo vysokými veřejnými dluhy neohrožovaly stabilitu 

eura a nezvyšovaly inflaci v eurozóně. Tato dohoda se částečně vztahuje i na země Evropské unie, které 

nepřijaly euro jako svou měnu. Zdroj: Wikipedia
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Obrázek č. 2: Stav plnění maastrichtských kritérií českou ekonomikou

Kritérium Referenční 
hodnota

Skutečnost

Veřejné finance 3% 6,6* %

(za rok 2009)

60% 35,6* %

( za rok 2009)

Inflační kritérium 1,8 % 0,9 %

(za rok 2009)

Stabilita 
dlouhodobých 
úrokových sazeb

6,30% 4,90%

(za rok 2009)

Stabilita směnného 
kurzu

Česká koruna prozatím  není zapojena 
do ERM II.

Zdroj: [13.]

3.1 Cenová stabilita

Kritérium cenové stability požaduje, aby každý členský stát dosahoval cenové 

stability, a to v dlouhodobějším intervalu. Taktéž se určuje průměrná roční inflace, která se 

porovnává s nejnižší průměrnou roční inflací tří členských zemí. Průměrná roční inflace 

tedy nesmí překročit tento průměr tří zemí s největší cenovou stabilitou o 1,5 procentního 

bodu. Tato inflace se měří jako harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP).

Česká republika nesplnila kritéria cenové stability v roce 2007-2008 viz. tabulka 

č.1 a graf č.1. V roce 2008 to bylo díky prudkému růstu cen potravin a energií (zvláště 

ropy), ale také příčinou bylo zvýšení DPH z původní hodnoty 5% na 9%, dalším 

problémem bylo zavedení ekologických daní a zavedení poplatků ve zdravotnické sféře. 

Od roku 2009 se ČR potýká s výraznou dezinflací a to má za vliv snížení cen energií a 

potravin.

Jak je uvedeno ve: ,,Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a 

stupně ekonomické sladěnosti ČR s Eurozónou,ˮ schváleném vládou ČR na zasedání 21. 
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prosince 2009, splní ČR koncem roku kritérium cenové stability, a to vlivem výrazné 

dezinflace. Tato dezinflace je způso

období a také ekonomickou recesí.

problém, jelikož ČNB snížila inflační bod na 2% a s

vytváří pro naši republiku lepší podmínky 

Tabulka č.1: Harmonizovaný index spotřebitelských cen

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

ROK

průměr 3 zemí s nejnižší inflací

Hodnota kritéria 

ČR

Zdroj: [9.] Eurostat, evropská komise 

predikce MF ČR z října 2009.

Graf č.1: Harmonizovaný index spotřebitelských cen

Zdroj: [9.] Vlastní zpracování
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prosince 2009, splní ČR koncem roku kritérium cenové stability, a to vlivem výrazné 

dezinflace. Tato dezinflace je způsobená tím, že odezněly nákladové faktory z

období a také ekonomickou recesí. Plnění tohoto kritéria by nemělo ČR způsobovat 

problém, jelikož ČNB snížila inflační bod na 2% a s rozmezím 1,5 procentního bodu 

vytváří pro naši republiku lepší podmínky pro splnění.

Tabulka č.1: Harmonizovaný index spotřebitelských cen

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

2006 2007 2008 8.2009 2009

průměr 3 zemí s nejnižší inflací 1,40 1,3 2,6 0,2 0,1

2,9 2,8 4,1 1,7 1,6

2,1 3 6,3 2,2 0,6

Eurostat, evropská komise - ekonomická prognóza (podzim 2009). Prognóza z

října 2009.

Harmonizovaný index spotřebitelských cen

Vlastní zpracování

a předpokládané důsledky

16

prosince 2009, splní ČR koncem roku kritérium cenové stability, a to vlivem výrazné 

bená tím, že odezněly nákladové faktory z minulého 

Plnění tohoto kritéria by nemělo ČR způsobovat 

rozmezím 1,5 procentního bodu 

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

2010 2011 2012

0,7 1,2 1,20

2,2 2,7 2,7

1,2 1,6 1,8

ekonomická prognóza (podzim 2009). Prognóza z Makroekonomické 
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3.2 Stabilita měnového kurzu

Členský stát musí participovat na měnovém kurzovém mechanismu a dosahovat 

normálních kolísání kurzu ve vymezeném rozpětí, a to alespoň v období posledních dvou 

let před závěrečným vyhodnocením konvergenčního procesu. Současně nesmí proběhnout 

devalvace měny vůči měně kterékoliv jiného státu ze své vlastní iniciativy.[4.]

Jak je uvedeno ve: ,,Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a 

stupně ekonomické sladěnosti ČR s Eurozónou,ˮ schváleném vládou ČR na zasedání 21. 

prosince 2009, měnový kurz koruny k euru vykazuje v čase dlouhodobě apreciační trend10

a jeho vývoj byl převážně umírněný. Výjimku uvedli v letech 2008 a 2009 kdy se díky 

globální finanční a ekonomické krizi zaznamenal kurz koruny se znehodnocením vyšším 

než 15%. V tuto dobu je tedy obtížné plnění tohoto kritéria, ale abychom zabránili 

jakýmkoliv překážkám, musíme si pořádně načasovat vstup do ERM II. Toto načasování 

by mělo být ve chvíli, kdy se zklidní situace na světových finančních trzích a investiční 

nálady vůči našemu regiónu, stejně také konsolidace domácích veřejných financí. A 

neméně důležité bude nastavení měnové parity11.[9.]

3.3 Udržitelnost veřejných financí

Kritérium udržitelnosti veřejných financí se skládá ze dvou částí a to:

- Výše hrubého veřejného dluhu- tento dluh je vždy vyšší než dluh státní. Důležité 

je, aby podíl veřejného vládního zadlužení k hrubému domácímu produktu

(HDP) nepřekročil více jak 60%.

- Výše deficitu veřejného rozpočtu- tzn., že výše deficitu státního rozpočtu země 

v poměru k hrubému domácímu produktu nesmí překročit hranici 3%.

                                                          
10 Apreciace  znamená zhodnocení měnového kurzu vůči zahraničním měnám

11 Měnová parita je stanovený poměr mezi základními peněžními jednotkami dvou národních měn. 
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Deficit veřejného rozpočtu 

dodržování tohoto kritéria ztratila z

deficit veřejných rozpočtů ve výši 6,6% HDP. Fiskální strategie vlády chce snížit během 

dalších let toto procentní vyjádření, a to v

5,6% HDP a v roce 2012 na 5,5% HD

referenční hodnotou. Hodnoty za rok 2011 a 2012 jsou výsledky průzkumu střednědobého 

vývoje viz. tabulka č. 2 a graf č. 2.

Tabulka č. 2: Saldo veřejného rozpočtu

(metodika ESA 1995, v % HDP)

Zdroj: [9.] ČSÚ, Notifikace vládního deficitu a vládního dluhu (říjen 2009), fiskální výhled MF ČR.

Graf č. 2: Saldo veřejného rozpočtu

Zdroj: Vlastní zpracování, [9.]

Hrubý veřejný dluh –

Tohle by ale mohlo změnit zvyšování zadluženosti ČR od roku 2009. V

Rok 2006

Hodnota kritéria -3

ČR -2,6
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Deficit veřejného rozpočtu – tyto podmínky ČR neplní, ale plnila jej. Schopnost 

dodržování tohoto kritéria ztratila z důvodu finanční krize. V roce 2009 byl stanoven 

deficit veřejných rozpočtů ve výši 6,6% HDP. Fiskální strategie vlády chce snížit během 

dalších let toto procentní vyjádření, a to v roce 2010 na úroveň 5,3 % HDP, v

roce 2012 na 5,5% HDP a tyto hodnoty jsou daleko výše než 3% nad 

referenční hodnotou. Hodnoty za rok 2011 a 2012 jsou výsledky průzkumu střednědobého 

2 a graf č. 2.

Tabulka č. 2: Saldo veřejného rozpočtu

(metodika ESA 1995, v % HDP)

[9.] ČSÚ, Notifikace vládního deficitu a vládního dluhu (říjen 2009), fiskální výhled MF ČR.

veřejného rozpočtu

[9.]

– tyto podmínky ČR splňuje, jelikož má velmi nízký vládní dluh. 

Tohle by ale mohlo změnit zvyšování zadluženosti ČR od roku 2009. V

2006 2007 2008 2009 2010 2011

-3 -3 -3 -3 -3

-0,7 -2 -6,6 -5,3 -5,6

a předpokládané důsledky
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ale plnila jej. Schopnost 

roce 2009 byl stanoven 

deficit veřejných rozpočtů ve výši 6,6% HDP. Fiskální strategie vlády chce snížit během 

roce 2010 na úroveň 5,3 % HDP, v roce 2011 na 

P a tyto hodnoty jsou daleko výše než 3% nad 

referenční hodnotou. Hodnoty za rok 2011 a 2012 jsou výsledky průzkumu střednědobého 

[9.] ČSÚ, Notifikace vládního deficitu a vládního dluhu (říjen 2009), fiskální výhled MF ČR.

tyto podmínky ČR splňuje, jelikož má velmi nízký vládní dluh. 

Tohle by ale mohlo změnit zvyšování zadluženosti ČR od roku 2009. V roce 2009 byl 

2012

-3

-5,5



Lucie Imreová; Perspektivy vstupu ČR do HMU

2010

vyměřen vládní dluh ve výši 35,6% HDP, což je o 5 procentn

v předchozích šesti letech. V

viz. tabulka č. 3 a graf č. 3

Tabulka č. 3: Vládní dluh

(Metodika ESA 1995, v % HDP)

Rok 2006

Hodnota kritéria 60

ČR 29,6

Zdroj: [9.]

Graf č. 3: Vládní dluh

Zdroj: [9.] Vlastní zpracování

3.4 Dlouhodobé úrokové sazby

Toto kritérium konvergence úrokových sazeb nesmí během jednoho roku před 

zkoumáním průměrných 

překročit více než 2procentní body úrokových sazeb tří

nejnižší míry inflace, tzn. nejvyšší stability.

Lucie Imreová; Perspektivy vstupu ČR do HMU a předpokládané důsledky

vyměřen vládní dluh ve výši 35,6% HDP, což je o 5 procentn

předchozích šesti letech. V roce 2012 je očekáván nárůst vládního dluhu až na 45% HDP

viz. tabulka č. 3 a graf č. 3. [7.]

Tabulka č. 3: Vládní dluh

(Metodika ESA 1995, v % HDP)

2007 2008 2009 2010 2011

60 60 60 60 60

29 30 35,6 39,6 42,1

[9.] Vlastní zpracování

Dlouhodobé úrokové sazby

Toto kritérium konvergence úrokových sazeb nesmí během jednoho roku před 

zkoumáním průměrných dlouhodobých nominálních úrokových sazeb členského státu 

překročit více než 2procentní body úrokových sazeb tří členských států, které

nejnižší míry inflace, tzn. nejvyšší stability.

a předpokládané důsledky

19

vyměřen vládní dluh ve výši 35,6% HDP, což je o 5 procentních bodů vyšší než 

roce 2012 je očekáván nárůst vládního dluhu až na 45% HDP

2012

60

44,3

Toto kritérium konvergence úrokových sazeb nesmí během jednoho roku před 

dlouhodobých nominálních úrokových sazeb členského státu 

členských států, které dosahují 
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V současné době ČR tyto podmínky plní, a taktéž s

neměla mít s plněním těchto podmínek problém, jelikož průměrné výnosy 10

státních dluhopisů v ČR měly v

roku 2010-2012  dojde dle prognóz k

pokles bude díky snižování rizikových prémií a uzavíráním rozpětí mezi členskými a 

evropskými státními dluhopisy. Vývoj je podrobněji uveden v

[9.]

Tabulka č. 4: Výnosy do splatnosti 10letých státních dluhopisů na sek

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

Zdroj: [9.] Evropská komise, výpočet MF ČR (pro roky 2009

úrokových sazeb země s nejnižší nezápornou mírou inflace, jež jsou nutné k

hodnoty proto vychází z předpokladu, že se budou dlouhodobé úro

inflace).

Graf č. 4 : Výnosy do splatnosti 10letých státních dluhopisů na sekundárním trhu

Zdroj: [9.] Vlastní zpracování

ROK

průměr 3 zemí s nejnižší inflací

Hodnota kritéria 

ČR
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V současné době ČR tyto podmínky plní, a taktéž s výhledem do bu

plněním těchto podmínek problém, jelikož průměrné výnosy 10

ČR měly v uplynulých několika letech rostoucí tendenci. V

2012  dojde dle prognóz k poklesu výnosů, ale poté dojde ke stabili

pokles bude díky snižování rizikových prémií a uzavíráním rozpětí mezi členskými a 

evropskými státními dluhopisy. Vývoj je podrobněji uveden v tabulce č. 4 a v

Tabulka č. 4: Výnosy do splatnosti 10letých státních dluhopisů na sek

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

Evropská komise, výpočet MF ČR (pro roky 2009-2012 není k dispozici prognóza dlouhodobých 

nejnižší nezápornou mírou inflace, jež jsou nutné k výpočtu kritéria. Predikce 

předpokladu, že se budou dlouhodobé úrokové sazby pohybovat podobně s

Graf č. 4 : Výnosy do splatnosti 10letých státních dluhopisů na sekundárním trhu

Vlastní zpracování

2006 2007 2008 1.8.2009 2009 2010

průměr 3 zemí s nejnižší inflací 4,20 4,4 4,2 4,2 4,1 4,7

6,2 6,4 6,2 6,2 6,1 6,7

3,8 4,3 4,6 4,7 4,9 4,3

a předpokládané důsledky

20

výhledem do budoucna by 

plněním těchto podmínek problém, jelikož průměrné výnosy 10-letých 

uplynulých několika letech rostoucí tendenci. V období od 

poklesu výnosů, ale poté dojde ke stabilitě. Tento 

pokles bude díky snižování rizikových prémií a uzavíráním rozpětí mezi členskými a 

tabulce č. 4 a v grafu č. 4 

Tabulka č. 4: Výnosy do splatnosti 10letých státních dluhopisů na sekundárním trhu

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

dispozici prognóza dlouhodobých 

výpočtu kritéria. Predikce 

kové sazby pohybovat podobně s vývojem 

Graf č. 4 : Výnosy do splatnosti 10letých státních dluhopisů na sekundárním trhu

2010 2011 2012

5,2 5,20

7,2 7,2

4,3 4,3
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3.5 Průběh zavedení eura v ČR

V České republice bude euro zavedeno na základě scénáře jednorázového přechodu 

na euro jinak nazývaný velký třesk nebo-li big bang. Česká republika se při vstupu do EU 

zavázala příjmout euro, nyní se účastní přechodné vyjímky, kdy euro ještě nepřijala, ale je 

povinna přijmout ve chvíli, kdy bude dodržovat všechny potřebné podmínky. Jakmile

příjmeme euro, budeme se potýkat s mnoha výhodami i nevýhodami, které jsou zobrazeny 

v obr. č. 3. Celková příprava zavádění eura bude probíhat pod vedením koordinační 

skupiny. Tento přechod na euro bude rozdělen do pěti částí. Zavedení eura bude probíhat 

najednou jak v hotovostní tak i v bezhotovostní podobě. Během celkového procesu dojde 

k mnohým důležitým změnám pro celou Českou republiku. Celý proces přechodu České 

republiky na euro se bude řídit: ,,Národním plánem zavedení eura v ČR.ˮ Tento materiál 

vypracovává ministerstvo financí v úzké spolupráci s Českou národní bankou a bude jej 

potřeba respektovat. O zavedení eura a dalších postupech bude tento materiál informovat i 

ostatní instituce, jako je například podnikatelský sektor.

Obrázek č. 3: Srovnání pozitivních a negativních stránek scénáře Big Bang

Oblast Big bang

Legislativa -
Legislativa musí být připravená tak, aby účinnost nastala  k datu vstupu do 

eurozóny

Měnová 

politika
+

Použití měnově-politických nástrojů je 

jednodušší

Veřejné 

finance
+

U přípravy rozpočtů, příjmů a výdajů správy veřejného dluhu a statistik lze 

používat pouze jednu měnu

Peněžní oběh -
Více náročný na zajištění logistiky při distribuci nové měny a stahování 

národní měny z oběhu

Statistika a 

účetnictví
+ Méně pracovně náročný. Snižuje se zde riziko možné pochybnosti

Podnikání +
Podnikům, zejména exportérům a importérům, se zjednodušší kalkulace 

tržeb a vedení účetnictví
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Maloobchod -
Riziko narušení plynulosti oběhu. Dlouhé období duálního oběhu zvyšuje 

podnikům náklady

Ochrana 

spotřebitele
-

Může vést k desorientaci spotřebitele a klade větší důraz na nutnost dvojího 

oceňování zboží a služeb

Komunikace + Větší transparentnost a jasnost

Zdroj: [3.]

Proces zavádění eura je možné rozdělit do několika fází.

3.5.1 Předpřípravná fáze

Tato fáze bude probíhat před rozhodnutím o zrušení výjimky pro zavedení eura. 

Dojednává se termín zavedení eura a vyhodnocení plnění podmínek pro zavedení této pro 

nás nové měny. Všude v ČR se stále používá jen česká koruna, ale probíhají technické 

přípravy pro zavedení eura.

3.5.2 Přípravná fáze

Druhá fáze bude probíhat už po rozhodnutí o zrušení výjimky pro zavedení eura a 

bude končit den před vstupem do eurozóny. V České republice bude i nadále platit česká 

koruna.  Začne platit duální označování cen, což bude znamenat, že označování cen jak už 

v obchodech, restauracích nebo na výplatních páskách bude v korunách a také v eurech 

pomocí přepočítávacího koeficientu. Tento přepočítávací koeficient bude stanoven radou 

Evropské unie jako pevný a bude ve tvaru 1 EUR = XX,XXXX CZK. Přepočítávací 

koeficient se určuje zhruba půl roku před vstupem do eurozóny. 
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V této fázi je nutností: 

- zajistit dostatečné množství eurobankovek a ražbu euromincí;

- předzásobit ČNB a komerční banku eurobankovkami a euromincemi;

- zajistit výměnu softwaru a výměnu oběživa ve všech automatech, bankomatech, 

které fungují na mince nebo bankovky.

3.5.3 Období duální cirkulace

I v této fázi bude stále platit duální označování cen. Nová změna nastane v tom, že 

v oběhu budou nové eurobankovky a euromince, které začnou v ČR platit společně 

s korunami, které budou postupně stahovány z oběhu. Lidé budou mít možnost platit 

v korunách i v eurech, ale při hotovostní platbě v korunách jim nazpátek už bude vráceno 

v eurech. Bezhotovostní platební styk bude probíhat už jen v eurech. Samozřejmě i 

bankomaty budou vyplácet peníze v eurech. Období duální cirkulace probíhá v průměru 2 

měsíce, ale zvažuje se o zkrácení této doby na 2-3 týdny.

3.5.4 Období ukončení duální cirkulace

V této fázi se už při všech hotovostních i bezhotovostních platbách používá měny 

euro. Stále je povinné duální označování cen, abychom byli lépe orientováni v cenách 

například při platbách v obchodech, anebo na výplatních páskách. Celkový proces 

duálního označování by měl v průměru trvat jeden rok pro lepší a rychlejší sžití občanů 

s novým systémem. Délka tohoto období je určena podle studií, jak rychle si na novou 

měnu zvykli občané v jiných zemích, které euro již přijaly. Zavedení eura se datuje vždy 

k 1. lednu.
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3.5.5 Období funkčního eura

V tomto posledním období se dají koruny vyměnit za euro pouze v pobočkách 

České národní banky. Z eura se stává plnohodnotná a regulérní měna, která je již jedinou 

platnou měnou v ČR. Celkový harmonogram zavedení eura je zobrazen v obr. č.4

Obrázek č. 4: Harmonogram zavedení eura

Zdroj: [12.]

4. ZHODNOCENÍ

Přijetí společné měny euro s sebou přinese spoustu negativních, pozitivních ale i 

neutrálních vlivů. Nelze říci, zda-li se česká ekonomika bude muset zabývat s více náklady 

či výnosy na zavedení jednotné měny, ale lze odpovědět, že po celkovém procesu se česká 

ekonomika stane stabilnější a zajímavější pro celou eurozónu. V nadcházející části práce 

popisuji s jakými nevýhodami a výhodami se budeme potýkat. Jelikož spousta občanů není 

pořádně poučena v jednoduchých otázkách, které s sebou euro přinese, zaměřila jsem se 

také na tuto oblast problému, kde se snažím odpovědět na otázky: ,,Co vše se stane s naším 

cestovním ruchem? Zda-li zavedení eura prospěje zpracovatelskému průmyslu? Nebo na 

otázky: ,,Co se stane s exportem a importem?“ Podrobněji se k nim vyjádřím 

v nadcházející kapitole.
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4.1 Výhody přijetí jednotné měny

Zlepšení cestovního ruchu

Po splnění všech podmínek pro vstup do eurozóny a následném přijetí eura, se bude 

Česká republika potýkat s mnoha výhodami, ale taktéž i nevýhodami. I přes všechny 

nevýhody se posune na vyšší úroveň. Mezi některé výhody patří vyšší makroekonomická 

stabilita a taktéž zjednodušení cestování. Cestovní ruch se zvýší, jelikož odpadnou 

problémy s hledáním směnáren a následnou směnou peněz, protože každá směna něco 

stojí, a to nejen čas. 

Propojenost průmyslu

Jelikož mnoho firem zpracovávatelského průmyslu spolupracuje a obchoduje 

s firmami v eurozóně, bude jejich partnerství usnadněno. Čím více bude uskutečněných 

obchodů, tím se i zvětší přínosy společné měny. Zpracovatelský průmysl ponese s sebou i 

mnoho nákladů, ale i přesto bude mít největší prospěch ze zavedení eura.

Usnadnění nákupů

Dalším důvodem budou srovnatelné ceny zboží a služeb, tím pádem se zvýší zisky 

našich obchodníků, ale také my se budeme umět více orientovat na zahraničních trzích, a 

to v cenách při nákupech. Češi si budou umět srovnat ceny na tuzemských a zahraničních 

trzích a tím porovnat, zda-li na zakoupeném zboží ušetřili nebo přeplatili.[14.]

Odstranění kurzového rizika

K dalším výhodám můžeme zařadit odstranění kurzového (měnového) rizika při 

obchodování s jinými zeměmi eurozóny. Do eurozóny v nynější době putuje o mnoho více 

než polovina českého vývozu, a to našim vývozcům sníží transakční náklady s převodem 

peněz, pokud budou platit v měně euro. V průměru ročně podniky ušetří 1,4 % HDP z 

omezení kurzového rizika. Ti vývozci, kteří ale budou platit v jiné měně než je euro, tyto 

výhody mít nebudou. Velkým přínosem, pro podniky, které obchodují se zahraničím nebo 



Lucie Imreová; Perspektivy vstupu ČR do HMU a předpokládané důsledky

2010 26

jsou součástí nadnárodního koncernu bude, že nemusí vést dvojí účetnictví jak v eurech, 

tak v českých korunách.

Ulehčení kapitálových obchodů

Velkým přínosem bude přijetí eura pro kapitálové obchody, zejména obchody 

s cennými papíry. Kurzovní lístky burzy cenných papírů se stanou průhlednějšími, tj. 

mezinárodně jednodušeji srovnatelnými, což ulehčí promptní obchodování a sjednocování 

kapitálového a peněžního trhu v rámci EU, zvláště při jednotné úrokové míře Evropské 

centrální banky pro celé území eurozóny. [8.]

4.2 Nevýhody přijetí eura v ČR

Jelikož přechod na jednotnou měnu euro bude pro náš stát velkým krokem, tak i 

tyto kroky s sebou přivedou spoustu nevýhod a komplikací. Protože každý člověk je 

spotřebitel, bude tento negativní vliv působit na všechny občany ČR. Všichni spotřebitelé 

se budou obávat razantního zvýšení cen.

Vliv jednorázových nákladů na přijetí eura

Přijetí eura s sebou přinese nevýhodu, při které dojde k jednorázovému zvýšení 

nákladů v podnikové sféře. Těmito náklady mám na mysli náklady spojené 

s informovaností zákazníků o nových cenách v měně euro. Jedná se tedy o celkové 

přecenění zboží, a to bude mít velký vliv také na vydání nových katalogů. Také bude 

potřeba provést nové proškolení zaměstnanců, upravení softwaru, upravení systému pokut 

a poplatků, a tím se opět navýší tyto náklady. Všechny tyto náklady, které sebou přijetí 

eura přinese, si musí každý podnik hradit sám. Široká veřejnost musí být informována 

pomocí televizních spotů, reklam, letáků atd.. Největší pozornost je potřeba věnovat 

důchodcům, opuštěným a handicapovaným lidem, pro něž bude nejtěžší se aklimatizovat a 

zvyknout si na přechod nového systému nové euro měny.
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Náklady služeb

Vysoké náklady si vyžádají obchody a pohostinství. Spolu s vysokými 

jednorázovými náklady budou vysoké i dodatečné náklady. Tyto se týkají vyškolení 

personálu, složitější bude manipulace se dvěma měnami při příjmu korun a následnému 

výdeji v eurech. Při manipulaci s pokladními systémy bude potřeba předělat celkový 

software, který bude schopen pracovat s těmito dvěma měnami, a následně jej převést již 

jen na měnu euro.

Mezi další služby, které si vyžádají vysoké náklady budou patřit telekomunikace. 

Jejich náklady budou velmi vysoké, jelikož pracují s mnoha systémy a celkové 

přeprogramování všech systému bude velmi nákladné. Telekomunikace mají spoustu 

zákazníků, které musí informovat o změnách a nových podmínkách, a tento krok si také 

vyžádá nemalé výdaje.

Bankovní sektor bude ztrátný oproti nynější době v tom, že bude muset navíc 

bezplatně směňovat koruny za euro, dále doplňovat bankomaty novou měnou, ale také 

bude povinen celý systém předělat na duální oběh.

Změna měnové politiky

Jakmile Česká republika příjme euro a česká koruna zanikne, přijdeme spolu s ní i 

o vlastní měnovou politiku, o kterou se stará ČNB. Od této doby nás bude mít pod vedením 

orgán Evropské unie, kterým je Evropská centrální banka. Ta má na starost všechny státy 

eurozóny, což je pro náš stát velkou nevýhodou, protože nebude brát ohled na naše 

potřeby, ale bude vše řešit v celku pro všechny. Pokud se ale nad tímto problémem trochu 

zamyslíme, tak již v nynější době je česká ekonomika natolik otevřená z finančního a 

obchodního hlediska, že i my již dnes omezeně rozhodujeme o domácích úrokových 

sazbách.

Rizika inflace

Lidé žijící ve státech eurozóny mají obavy, že při zavedení jednotné měny euro 

dojde ke zvýšení inflace. Každý spotřebitel si totiž zafixuje více cenový nárůst než cenový 

pokles. Dle podrobnějších statistických údajů o vývoji cenové hladiny se tyto obavy 
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nepotvrdily, ba naopak tento nárůst cen zaznamenaly pouze některé položky. Tento nárůst 

můžeme najít ve službách, jako jsou: opravárny, kadeřnictví, restaurace a také městské 

tržnice. Ale u jiných položek ceny výrazně poklesly, tím pádem tento vliv na inflaci byl 

minimální. Riziko, že se lidé budou obávat eura zde stále je, ale tomu by měl zabránit tzv. 

Národní plán zavedení eura v České republice. Česká republika, aby své spotřebitele 

uchránila před prudkým navyšováním cen anebo před neznalostí kurzovní měny EU, bude 

provádět duální označování zboží a povede černou listinu, na které budou podnikatelé, 

kteří chtěli zbohatnout na prudkém zvýšení cen.

4.3 Otázky týkající se eura

Hlavní otázkou by mělo být, zda se může Česká republika vyhnout přijetí eura? 

Samozřejmě na tuhle otázku je odpověď velmi jednoduchá a jde popsat dvěma písmeny. 

Odpověď zní: NE”. Česká republika se zavázala v přístupové smlouvě, že po dodržení a 

splnění všech konvergenčních kritérií bude povinna přistoupit do eurozóny, a tímpádem 

také přijmout euro.

Další otázkou je, zda-li přijetím eura dojde ke zvyšování cen? Tento problém se 

nedá určit, jelikož každý obchodník bude ceny zboží přepočítávat pomocí přepočítávacího 

koeficientu, který bude na začátku určen. Každý obchodník bude nucen ze začátku ceny 

zboží označovat jak v korunách tak také v euru pro lepší srovnání. A může dojít k tomu, že 

místo aby obchodníci zaokrouhlovali ceny dolů, tak je budou zaokrouhlovat nahoru. Stát 

zde bude mít důležitou roli, a to v kontrolování a monitorování obchodníků, aby 

dodržovali pravidla přepočtu a aby nedošlo k neopodstatněnému obohacování obchodníků. 

Aby obchodníci byli lépe kontrolovatelní, budou na ně dohlížet také organizace na ochranu 

spotřebitelů. Důchody a sociální dávky se budou zaokrouhlovat směrem nahoru a ve 

prospěch spotřebitele daňové poplatky směrem dolů.

Velmi důležitou otázkou je, zda směna korun za euro bude bezplatná? Ano, tato 

směna bude bezplatnou a budou jí provádět určené komerční banky a Česká národní banka. 

Po uplynutí doby pro směnu bude možno bezplatně měnit pouze u ČNB. Také každý 

obchodník je nucen tuto směnu provádět bezplatně díky tomu, že za zakoupené zboží bude 

vydávat pouze eura.
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Mnoho lidí se ptá, jestli ovlivníme design euromincí? Ano, jedna strana euromincí 

je určená EU a každá členská země bude mít jednu stranu euromincí totožnou. O druhé 

straně rozhoduje Česká národní banka. Mohu zde uvést příklad Slovenska, kde se o druhé 

národní straně euromincí rozhodovalo na základě veřejného mínění pomocí hlasování. 

Jakými způsoby bude veřejnost informována? Největší účinek pro informovanost 

veřejnosti budou mít masmédia. Mezi hlavní jsou řazeny televizní spoty, reklamy, rádiové 

vysílání a také tisk. Aby občan mohl lépe pochopit všechny otázky spjaté s problematikou 

zavedení nové měny, budou probíhat konference a semináře. Do budoucna se počítá 

s vypracováním internetových stránek, které budou podávat všem zájemcům informace o 

euru. Odkdy začne platit, ke kterému datu česká koruna přestane existovat, jaký vliv to 

bude mít na občany, a to jak na spotřebitele, tak podnikatele, a na náš stát. Bude 

informovat o smlouvách, o podobě eurobankovek a euromincí a o všech základních 

informacích. Tyto stránky budou vypracovány nebo uvedeny na již funkčních webových 

stránkách www.zavedenieura.cz. Na celkovou informovanost veřejnosti bude dohlížet 

Evropská komise za pomocí Eurobarometru, který měří celkovou informovanost občanů.

5. Závěr

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit a popsat perspektivy vstupu ČR do 

HMU a její předpokládané důsledky. Velmi rozsáhlý popis obsahuje první kapitola, kde 

jsem uvedla historický vývoj měnové integrace EU od Bretton-woodské dohody přes EMS 

až k jednotlivým etapám HMU. Součástí tohoto vývoje bylo zavedení ECU jako 

předchůdce společné měny eura a vznik institucí jako jsou ECB a ESCB. Taktéž jsem 

nezapomněla na smlouvu o Evropské unii, protože díky této smlouvy došlo k docílení nové 

hospodářské a politické struktury. V neposlední řadě jsem se zabývala postupným 

rozborem konvergenčních kritérií, která je ČR zavázána plnit při vstupu do eurozóny.

Následující kapitola představuje naplnění cíle mé práce. Zde jsem se snažila získat 

z možných zdrojů informace o podmínkách, které musí být splněny pro vstup do eurozóny 

a srovnat je s aktuálními výsledky jejich dodržování. Díky tomu jsem zjistila, že 

nesplňujeme podmínky jako je zejména kritérium deficitu veřejného rozpočtu. Naopak, 
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které již splňujeme, jsou například kritérium dlouhodobých úrokových sazeb. Splnění 

těchto podmínek je velmi důležité, jelikož jejich průběžná kontrola a dodržování ovlivňuje 

vstup ČR do eurozóny a dle jejich výsledků se určuje rok vstupu. V minulosti byl za rok

vstupu předpokládán rok 2012, ale protože se vyhodnocení splňování konvergenčních 

podmínek dělá dva roky zpětně před vstupem a my jsme nyní v roce 2010 a tyto podmínky 

nesplňujeme, nemůžeme ani v tomto roce (2012) přistoupit. Dle spekulací politiků se tento 

termín odloží až na rok 2015 až 2016, ale kdo ví, zda tento termín nebude jen dalším 

termínem pro odklad vstupu. Díky studování podmínek pro přijetí eura jsem se zabývala 

také otázkou, jakým způsobem bude euro v naší republice přijímáno a zaváděno.

Jaké výhody a nevýhody přijetí eura nám to přinese, jsem popsala v poslední 

kapitole, kde vysvětluji i pár otázek, které se týkají přijetí eura Českou republikou. 

Prostřednictvím prostudování všech podkladů a velkému zájmu o informace ohledně České 

republiky a perspektivách vstupu do HMU jsem se dokázala hlouběji ponořit do celkové 

problematiky tématu. Nyní již vím, že jestliže se ČR posune na vyšší ekonomickou úroveň, 

potkají nás i negativní dopady, jako jsou například jednorázové náklady na zavedení eura.

Ale i tyto náklady pominou. Náš stát se stane silnějším a budeme moci lépe uspět na 

zahraničním trhu. Toto téma pro mne je velmi důležité a zajímavé, jelikož jsem se 

dozvěděla mnoho informací o věcech, které jsou a budou pro některé občany tabu. Proto je

rozhodně lepší se informovat o všem, co nás v budoucnosti čeká. 
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Anotace

V poslední době se stále častěji diskutuje o důsledcích přijetí eura  Českou republikou. Jedná se o velmi důležité téma, jelikož tento krok značně ovlivní život občanů na našem území. Tématem mé bakalářské práce jsou: Perspektivy vstupu ČR do HMU a předpokládané důsledky. V  práci se zabývám nejen historií Evropské měnové unie, ale také eurem. V jedné z kapitol popisuji tzv. konvergenční kritéria, která musí Česká republika splnit ke vstupu do eurozóny, a tím přijmout jednotnou měnu - euro. Ve své práci jsem rovněž uvedla, která z kritérií Česká republika splňuje a která nikoliv. 

Závěrem poukazuji na veškeré možné výhody vznikající prostřednictvím přijetí eura, ale také na nevýhody, které musí Česká republika překonat, a tím se stát silnější pro celkový ekonomický růst.



Klíčová slova: Česká republika; vyšší úroveň; perspektivy vstupu; konvergenční kritéria; Evropská měnová unie; euro; jednotná měna; výhody; nevýhody.



Summary

Recently, more and more discussion is held on the consequences of Euro adoption by Czech Republik. This is a very important topic, since this step is going to significantly affect the lives of citizens in our country. The topics of my thesis are: Prospects of Czech Republic accession to the HMU and the anticipated consequences. This work  describes not only the history of the European Monetary Union, but also the problem of Euro. In one of the chapters I am describing the so-called convergence criteria that must be met by Czech Republic  for eurozone entry and thereby accept the Eurocurency – the Euro. In my work, I also specify which of the criteria has been met by CR and which has not.  

In conclusion, I point out the possible benefits arising through adoption of the Euro, but also the disadvantages, which must be overcome by Czech Republic, and theretrough to become stronger of overall economic growth.


Keywords: Czech Republic; a higher level; prospects of accession convergence kriteria; European monetary union; Euro; single currency; the benefits; disadvantages.
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2. ÚVOD 

Stále častěji diskutovaným tématem v České republice je vliv přijetí eura. Jedná se o velmi důležité téma, jelikož tento velký krok ovlivní život všech občanů žijících na tomto území a s jistým očekáváním nás posune na vyšší úroveň. Téma mé bakalářské práce tedy nese název: Perspektivy vstupu ČR do HMU a předpokládané důsledky. Přijetí eura a vstup do HMU s sebou nese mnoho výrazných změn, a to jak pozitivních, tak i negativních. V mé práci jsem chtěla poukázat na celkový vývoj HMU a pozdější přijetí eura Českou republikou.

Cílem mé bakalářské práce je popsat a analyzovat průběh vzniku HMU, zavedení společné měny euro a její předpokládané důsledky, které přinese České republice. Na základě důkladnějšího studování všech podkladů a poskytnutých informací se domnívám, že velká většina občanů se obává přijetí eura. Prostřednictvím své bakalářské práce jsem chtěla tuto problematiku důkladně vylíčit, abych zmírnila všeobecnou nedůvěru k tomuto očekávanému činu a doplnila tuto neznalost podrobnějšími informacemi.

Svou práci jsem rozdělila do tří částí. První část je věnována charakteristice evropské hospodářské měnové unie a euru. V této kapitole jsem popisovala celkovou historii, počínaje vznikem Bretton-woodské konference, Delorsovy zprávy, Wernerova plánu a smlouvy o Evropské unii. Jak tyto smlouvy přispěly ke vzniku HMU se dozvíme v jednotlivých úsecích. Za jednu z nejdůležitějších považuji kapitolu číslo 2.2.2 s názvem Konvergenční kritéria, která je ČR povinna splňovat k přijetí eura. Rovněž bych v této kapitole chtěla upozornit na podrobnou charakteristiku eura. Zabývám se zde jeho vznikem a jednotlivými fázemi zavádění. Mimo jiné jsem zde uvedla a blíže popsala důležité znaky a informace o euromincích a eurobankovkách spolu s ukázkou jejich vzhledu. Následující kapitolu jsem nazvala: Analýza ekonomických podmínek ČR pro přijetí eura. V této kapitole jsem se zabývala podmínkami, které musí ČR splnit, aby byla schopna přijetí eura, a to s nutným přístupem do eurozóny. Také zde porovnávám podmínky, které je nutno splnit pro vstup do eurozóny s vyhodnocením, jak tyto podmínky momentálně splňujeme. Jelikož jsem se zabývala vším, co spojuje euro a ČR, nemohla jsem se nezmínit o způsobu zavedení eura. Podrobněji jsem se zde zaměřila na to, jak bude postupovat vývoj zavádění a jaký dopad bude mít na občany. V závěrečné části hodnotím důsledky přijetí eura. Tuto kapitolu jsem rozdělila na dvě části. V první části jsou popsány výhody a přínos eura pro exportéry, turistický ruch, zpracovatelský průmysl a mnoho dalších. Druhá část zahrnuje nevýhody, jako negativní vliv přijetí eura v podnikovém sektoru (ten si vyžádá jednorázové náklady, které by normálně nevznikly), a ztrátu samostatné měnové politiky. Taktéž se v této části zabývám odbornými otázkami týkajícími se eura, které pokládám za poutavé pro každého občana.



2. CHARAKTERISTIKA HOSPODÁŘSKÉ A MĚNOVÉ UNIE A EURA

Tato kapitola obsahuje podrobné informace o Bretton-woodské konferenci, která napomohla vzniku mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Postupnému vzniku HMU přispěl Pieere Werner s plánem jak do 10-ti let vytvořit úplnou  HMU, jež po něm nese název: Wernerův plán. Samozřejmě jsem nezapomněla zmínit vznik Evropského měnového systému, jehož zakladatelem byl německý kancléř Helmut Schmidt a francouzský premiér Valéry Giscard d´Estaign. EMS se zabývá mechanismem směnných kurzů, společnou měnovou jednotkou ECU a úvěrovými mechanismy, i tyto pojmy jsou v práci důkladněji popsány. Při budování HMU se vycházelo z Delorsovy zprávy, která definovala jednotný trh, kde se zboží, osoby, služby a kapitál pohybují bez omezení. Dále jsem v práci definovala soutěžní politiku, společnou politiku států ES[footnoteRef:2] a optimální spolupráci makroekonomické politiky. Postupné budování hospodářské a měnové unie vyvrcholilo smlouvou o EU, která popisuje tři fáze jejího vývoje. Dále popisuji vznik a úkoly Evropské centrální banky a Evropského systému centrálních bank. Aby byla schopná Česká republika přijmout euro, je povinna splňovat konvergenční kritéria pro vstup do eurozóny.  [2:  ES- Evropské společenství existuje již od roku 1957. Je nejsilnějším a nejopracovanějším prvním pilířem Evropské unie. První pilíř má nadnárodní charakter. ES vzniklo transformací Evropského hospodářského společenství. ] 






2.1 Historie měnové integrace

Těsně před koncem druhé světové války se dohodla Velká Británie a Spojené státy americké na uspořádání konference, která se konala v červenci 1944 mezi 45 zúčastněnými zeměmi. Tato konference byla pojmenována dle místa konání ( Bretton Woods v USA ). Hlavním důvodem konání bylo zamezit návratu ke zlatu a vytvoření společného mezinárodního měnového systému. Bretton-woodská dohoda byla úspěšně schválená a vstoupila v platnost v roce 1945. Americký dolar měl dominantní postavení, byl považován za celosvětovou rezervní měnu, kterou bylo možno směnit za zlato[footnoteRef:3]. Na základě této dohody vznikly i potřebné instituce. První z těchto institucí byl Mezinárodní měnový fond (MMF), jehož funkcí bylo dohlížet na celkový systém, a druhou institucí byla Světová banka (SB), dříve nazývaná Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj. Na konci padesátých let tento systém zaznamenal první slabiny. Mezi rokem 1968 a 1969 dochází k turbulenci na světových trzích, jež vedla k devalvaci francouzského franku a revalvaci německé marky, tedy k ohrožení stability ostatních měn a systému společných cen stanovených na základě společné zemědělské politiky. [3:  Americký dolar bylo možno směnit za zlato při paritě 35dolarů za trojskou unci. Jedná trojská unce, nebo-li oz odpovídá přibližně 31,1 gramů. Jedna trojská libra je dvanáct trojských uncí a to je 0,373 kg.] 


V oblasti měnové politiky se původně předpokládala naprostá suverenita členských států s tím, že bylo nutné respektovat zájmy ostatních členů Společenství. To znamenalo, že každý členský stát měl provádět politiku měnového kursu jako předmět společného zájmu a v případě potíží v platební bilanci měl být připraven poskytnout vzájemnou pomoc jinému členskému státu. Postupem času ovšem začaly sílit hlasy upozorňující, že hospodářská integrace se neobejde bez užší spolupráce v oblasti měnové politiky, která by měla vyústit až do přijetí společné měny. 

V tomto kontextu je třeba se zmínit o zprávě francouzského ministra financí Raymonda Baara z února 1969, který navrhl větší koordinaci hospodářských politik a uzší měnovou spolupráci. Tato zpráva dala rozhodující podnět integračnímu procesu. Na summitu v Haagu se v roce 1969 hlavy států a vlád rozhodly vytvořit Hospodářskou a měnovou unii (HMU-EMU) jako oficiální cíl evropské integrace. Premiér Lucemburska Pierre Werner, který summitu předsedal, dostal za úkol vypracovat zprávu, jak daného cíle dosáhnout do roku 1980. Werner spolu se svými spolupracovníky v říjnu předložil finální zprávu, jež předpokládala vytvořit během 10 let úplnou Hospodářskou a měnovou unii na základě plánu rozloženého do tří etap. Jsou v ní definovány základní principy měnové unie i nezbytné kroky na cestě k ní:

· vytvořit zónu pro volný pohyb zboží, služeb, osob a kapitálu, aniž by se tím narušila hospodářská soutěž a kde hospodářské podnikání je možné bez zábran na celém území Společenství;

· vytvořit měnový celek uvnitř mezinárodního měnového systému, který by se vyznačoval úplnou a nezrušitelnou směnitelností měn;

· eliminovat kolísání kursů měn členských států a zafixovat natrvalo jejich paritní vztah;

· přejít na společnou měnu, včetně zřízení příslušných institucí vybavených potřebnými pravomocemi. 

Zpráva rovněž doporučila, aby ES měla dostatečné pravomoci v měnové a hospodářské oblasti, aby dané instituce mohly zabezpečit řízení hospodářské unie. Navrhovala zřízení „Řídícího centra pro hospodářskou politiku“, které by bylo aktivní i mimo měnovou oblast a ovlivňovalo národní politiku, včetně rozpočtů. V březnu 1971, ačkoliv nedošlo k odsouhlasení některých klíčových doporučení, „šestka“[footnoteRef:4] v zásadě schválila zavedení HMU (EMU) ve třech etapách. První etapa, která zahrnovala zúžení měnového fluktuačního pásma nad rámec, než-li stanovil MMF, byla zavedena na experimentální bázi a nepředstavovala žádný závazek vzhledem k pokračování procesu. Limitní odchylka od středního kurzu dolaru byla MMF stanovena na 0,75 % a pro členské země ES byla zúžena na 0,6 % a postupně měla být zcela eliminována. Americký dolar zůstával základní měnou, ve které prováděly členské státy své obchody a držely měnové rezervy.  [4:  Šestka – prvních šest zemí (Francie, SRN, Itálie a Benelux), které se v 50. letech 20. století rozhodly     integrovat v rámci Evropských společenstvích] 


Kolaps Bretton-woodského systému a rozhodnutí vlády USA zavést „plovoucí dolar“ v srpnu 1971 vytvořily vlnu nestability směnných kurzů, což vyvolalo vážné problémy v paritách mezi evropskými měnami. Projekt HMU (EMU) byl náhle pozastaven. V březnu 1972 se „šestka“ pokusila dát nový impuls měnové integraci vytvořením tzv. „hada v tunelu“. Šlo o vytvoření mechanismu plovoucích měn („hada“) v rámci úzkého fluktuačního pásma v rozmezí ± 2,25 % vůči dolaru (tzv.„tunel“). Jeho cílem bylo stabilizovat kurzy měn členských států ES. 

Ropná krize, oslabení dolaru a rozdíly v hospodářské politice způsobily, že tzv. „had“ ztratil většinu svých členů během méně než 2 let a nakonec byl zredukován na oblast německé marky, která zahrnovala SRN, Benelux a Dánsko. Neočekávané potíže se stabilizací měnových kurzů byly nakonec ještě provázeny nesouhlasem členských zemí se založením „Řídícího centra“ a jakýmkoliv posílením kompetencí stávajících institucí ES.

Projekt byl v roce 1974 usnesením Rady zrušen. Příčinou neúspěchu byla stále trvající suverenita států v rozhodování o jejich měně, přílišná dominance německé marky a v neposlední řadě také nevhodná historická situace (zrušení Bretton-woodského systému přechodem dolaru v roce 1973 na plovoucí kurz). Krach tohoto projektu byl však významný pro další krok v úsilí o zřízení měnové unie, jímž bylo zřízení Evropského měnového systému (EMS).

EMS zahájil svoji činnost z podnětu Francie a SRN oficiálně dne 13. 3. 1979. Podnětem k jeho založení byl poznatek, že dolar ztratil svou schopnost zastávat vedoucí a stabilizující roli v mezinárodním měnovém a obchodním systému a také to, že z ES je nutné vytvořit oblast měnové stability. EMS byl založen na koncepci fixních, ale přizpůsobitelných směnných kurzů. Měny všech členských států s vyjímkou Velké Británie se zúčastnily tzv. mechanismu směnných kurzů.



EMS lze charakterizovat jako souhrn tří (někteří autoři uvádějí čtyři) systémových prvků, jimiž jsou:

· síť centrálních parit měnových kurzů;

· mechanismus udržování stanovených kurzů (mechanismus směnných kurzů - Exchange Rate Mechanism = ERM);

· společná měnová jednotka ECU (European Currency Unit).

 

Síť centrálních parit měnových kurzů

Na základě dohody Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) byly stanoveny vzájemné bilaterální kurzy mezi měnami států zúčastněných na EMS ve střední paritě (střední hodnotě). Tržní kurzy se pak mohly odchylovat od těchto stanovených parit pouze uvnitř pásma přípustných odchylek, které byly původně stanoveny v rozsahu ± 2,25 % (celková šířka přípustného pásma odchylek tedy byla 4,5 %). Pouze pro Itálii, Velkou Británii a Španělsko bylo toto pásmo rozšířeno na ± 6 %. Od srpna 1993, kdy se měnové kurzy příliš rozkolísaly a hrozilo úplné zrušení EMS, bylo pro všechny zúčastněné měny toto pásmo rozšířeno na ± 15 %, tedy celkem 30 %. Takové odchylky jsou samozřejmě velmi vzdáleny od běžně chápané stability kurzů, a proto byly původně deklarovány jako dočasné opatření. Ale toto opatření vydrželo až do prosince 1998, kdy EMS ve své původní podobě končí a je nahrazen společnou existencí měnové unie a EMS 2. 

Pokud vývoj kurzu některé členské země kolísal tak, že jej nebylo možné udržet v rámci stanovené sítě parit, bylo nutné provést (zpravidla) devalvaci příslušné měny. Devalvaci však nemohl provést z vlastní iniciativy členský stát, ale musel se na ní dohodnout ECOFIN, který ji pak provedl formou nového propojení sítě kurzů. Centrální banky členských zemí tak v tomto případě neměly svobodu jednání (je známo, že okamžitá a často neočekávaná devalvace může ulehčit obtížné situaci v platební a obchodní bilanci).

 Mechanismus směnných kurzů (ERM)

Pokud se některá měna zapojená do EMS začala nebezpečně přibližovat k hranici fluktuačního pásma nebo ji překročila, byla daná centrální banka povinna zahájit protiopatření - tedy intervenční nákupy nebo prodeje své měny tak, aby se tržní kurz dostal zpátky do fluktuačního pásma. Podpůrné nákupy a prodeje prováděly i další zúčastněné centrální banky (zájem na stabilitě kurzů je většinou vzájemný - známý je případ zásahu německé Bundesbanky na záchranu francouzského franku v roce 1997).

ERM také vytvořil úvěrový mechanismus, který umožňoval zemím se slabou měnou (vysoké kurzové odchylky) vypůjčit si potřebné prostředky pro nákup vlastní měny výměnou za jiné devizy.

Již v roce 1973 byl jako reakce na kolaps Bretton-woodu vytvořen Evropský fond měnové spolupráce. Ten se po zřízení EMS stal součástí ERM. Zúčastněné země do něj vložily 20% svých zlatých a dolarových rezerv, které jim byly směněny na ECU.

Pro pomoc intervenujícím bankám byl vytvořen podpůrný úvěrový mechanismus vzájemné úvěrové výpomoci. Byly poskytovány velmi krátkodobé úvěry (do 60 dnů), krátkodobé (3 - 9 měsíců) a střednědobé úvěry (2 - 5 let).

Evropská měnová jednotka ECU

Třetím stavebním prvkem EMS se stalo v roce 1978 vytvoření evropské měnové jednotky ECU. ECU je košová měnová jednotka rovná součtu jednotlivých prvků (viz obrázek č. 1). V souladu s programem přechodu na společnou měnu bylo složení koše zmrazeno v září 1989.

Váha jednotlivých měn na složení ECU měla víceméně reflektovat podíl příslušné členské země na obchodě uvnitř ES. Vzhledem k tomu, že skladba ECU byla zmražena k uvedenému datu, nebylo možno zahrnout do měnového koše také měny států, které se staly členy EU až později - tedy Švédska, Finska a Rakouska.

Samozřejmě vývoj bilaterálních kurzů se časem měnil a měnila se tedy i váha jednotlivých měn na hodnotě ECU, protože zmražena byla nominální hodnota ECU, tedy množství jednotek příslušné měny utvářejících jednotku ECU.[5.]



















Obrázek č. 1: Koš ECU

		Měna

		Suma za 1 ECU 

		Váha (%)



		Belgický frank

		3,43100

		8,71



		Dánská koruna

		0,19760

		2,71



		francouzský frank

		1,33200

		20,79



		Irská libra

		0,00855

		1,08



		Italská lira

		151,80000

		7,21



		Libra šterlinků Velké Británie

		0,08784

		11,17



		Německá marka

		0,62420

		32,68



		Nizozemský gulden

		0,21980

		10,21



		Portugalské escudo

		1,39300

		0,71



		Řecká drachma

		1,44000

		0,49



		Španělská peseta

		6,88500

		4,24





Zdroj: [1.]





ECU byla tříděná na dva typy:

· privátní ECU – využívaná jako přepočítávací jednotka 

· zelená ECU - využívaná u zemědělských plateb

· oficiální ECU



Poslání oficiální ECU bylo:

· měrná jednotka pro stanovení středních parit kurzů měn zapojených do ERM, od kterých pak byla odvozená síť bilaterálních paritních kurzů zúčastněných měn;

· tržní kurz členské měny vůči ECU sloužil také jako východisko pro stanovení míry odchylky tohoto kurzu od střední parity. Překročení této odchylky mimo rámec stanoveného pásma iniciovalo intervenční zásahy v rámci pravidel ERM;

· ECU sloužila jako účetní jednotka při určování vzájemných závazků a pohledávek centrálních bank zúčastněných na multilaterálních intervencích na devizových trzích v rámci ERM;

· platební jednotka při transakcích mezi institucemi ES. Rozpočet Společenství byl sestavován v ECU a stejně tak probíhaly i veškeré transakce mezi evropskými institucemi. [5.]



2.2 Budování Hospodářské a měnové unie

Evropská rada udělala základní posun kupředu, tento posun měl vést k dalšímu rozvoji měnové integrace. V červnu 1988 se konalo v Hannoveru zasedání[footnoteRef:5], v čele 17-ti členného výboru byl tehdy jmenován Jacques Delors[footnoteRef:6]. Výbor předložil návrh s názvem: Zpráva o hospodářské a měnové unii v ES.  [5:  Zasedání trvalo skoro deset měsíc. Tento návrh taktéž nese název Delorsova zpráva. Delorsova zpráva navrhla rozložení hospodářské a měnové unie do tří na sebe navazujících etap.]  [6:  Prezident Evropské komise, francouzský ekonom a politik.] 




Zpráva definovala:

· jednotný trh, kde se zboží, osoby, služby a kapitál pohybují bez omezení;

· soutěžní politiku;

· společná politika pro státy ES a optimální spolupráci makroekonomické politiky.



Postupné budování hospodářské a měnové unie bylo završeno smlouvou o EU, ale taktéž třístupňovým stádiem vývoje HMU. Každá část na sebe navazovala, ale lišila se od sebe obsahem i délkou. Startovací etapa, kterou byla nazvaná první etapa budování HMU byla ze všech nejméně náročná. V druhé a třetí etapě musely být dodržovány konvergenční kritéria, zde také došlo k zavedení jednotné evropské měny v hotovostní podobě, jako byly bankovky a mince.

2.2.1 Etapy HMU



Etapy budování HMU se uskutečnily v následujících fázích:

· přípravná fáze (1. července 1990 – 31. prosince 1993),

· přechodná fáze (1. ledna 1994 - 31. prosince 1998),

· závěrečná fáze (1. leden 1999 – 30. červen 2002)



První přípravná fáze proběhla v době od 1. července 1990 do 31. prosince 1993, v této fázi se řešily otázky týkající se jednotného vnitřního trhu a byl umožněn volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu. Výbor guvernéru centrálních bank posílil konzultaci v oblasti měnové politiky mezi členskými státy a prosadil jejich koordinaci, aby docílil cenové stability.

Přechodnou fází byla nazvána druhá etapa, která byla započatá v období od 1. ledna 1994 a trvala až do 31. prosince 1998. V této etapě začal fungovat Evropský měnový institut (EMI), který má za následek postupnou přípravu vzniku společné měny EURO. Evropská komise v této etapě kontrolovala plnění povinných konvergenčních kritérií, které byly povinny dodržovat všechny země, které chtěly přistoupit do měnové unie. EMI v této době také zanikl a jeho nástupcem se stala ECB. 



Konkrétní úkoly ECB byly následující:

1. intenzifikovat koordinaci národních měnových politik s cílem zajistit cenovou stabilitu;

2. vytvořit rámec pro budoucí jednotnou měnovou politiku Evropské centrální banky, zvláště pak vyvinout měnovou strategii a adekvátní měnové instrumenty, technickou přípravu vytištění eurobankovek a dále rozvinout příhraniční platební systémy;

3. pravidelně publikovat zprávy o pokroku v přípravných pracích pro třetí fázi EMU, včetně zhodnocení v konvergenci.[4.]

Na začátku závěrečné třetí etapy mohly konečně instituce jako ESCB[footnoteRef:7] s ECB zahájit svou činnost. Jejich společným úkolem bylo převzetí veškeré zodpovědnosti za provádění měnové politiky.  [7:  ESCB- Evropský systém centrálních bank se skládá z Evropské centrální banky a národních bank všech členských států EU.  Hlavním cílem ESCB je udržovat cenovou stabilitu.] 


Třetí etapa začala 1. ledna 1999 a trvala do 30. června 2002. V této době mohla HMU oficiálně spustit svůj chod. Konečně došlo k zafixování kurzů mezi měnami zúčastněných zemí a eurem a došlo ke vzniku eura v bezhotovostní podobě. Během budování HMU přistoupilo 11 členských států a poté se v roce 2001 připojilo také Řecko pod podmínkou splnění konvergenčních kritérii. Na začátku měl každý stát dva druhy oběživa jak národní tak euro. Pro zmenšení komplikací muselo dojít k důslednému kroku, kterým se mělo docílit výměny národní měny za eurobankovky a euromince. Každý rok se mohou připojit státy stojící mimo HMU. Co dva roky jsou kontrolovány státy, zda splňují konvergenční kritéria.

Jelikož jsem se již zmínila o vzniku eura, budu nyní v práci popisovat jeho počátky. Na summitu, který se konal v roce 1995, bylo rozhodnuto o přechodu na měnu euro. Tento summit se konal v Madridu a rozdělil přechod na euro na tři fáze. 

 V první fázi v roce 1998 se dokončovala příprava na euro a byla zahájena ražba mincí a tisk bankovek. Proběhla příprava na zavedení společné měny ve finančním sektoru. Během první fáze musí jednotlivé účastnické země zabezpečit slučitelnost národních legislativ na požadavky Maastrichtské smlouvy, včetně statut ESCB.

Během druhé fáze se fixují směnné kurzy na euro. Zavádí se používání bezhotovostního oběhu eura. ECB zodpovídá za měnovou politiku a ESCB zavádí zúčtovací systém plateb v reálném čase. Nové emise státních obligací jsou denominovány v euru. Od 1. ledna roku 1999 začalo euro platit jako elektronická měna. 

Od 1. ledna 2002 začalo euro v podobě mincí a bankovek (hotovostní bankovky) platit ve 12 členských zemích EU, ale i v tuto dobu ještě společně s eurem platily národní měny zemí. 28. února 2002 postupně ukončovaly platnost národní měny a během března roku 2002 se stalo euro jedinou a jednotnou měnou ve 12-ti členských zemích EU. Centrální banky i nadále uskutečňovaly bezpoplatkovou výměnu starých peněž za peníze nové. Nejrychlejší výměna národních měn na společnou měnu proběhne v bankovním a finančním sektoru. Ve třetí fázi existují vedle sebe dvě měny, a to měna národní a měna euro. Maloobchodní sektor využívá systému dvou cen, což je velkou výhodou.



Evropský systém centrálních bank měl za úkol:

· spravovat devizové rezervy;

· vytvářet a realizovat společnou měnovou politiku;

· udržovat cenovou stabilitu;

· podporovat stabilitu měnových kurzů;

· starat se o správný chod centrálních bank.



2.2.2 Konvergenční kritéria

Účast v HMU je podmíněna plněním konvergenčních kritérií. Ta jsou ustanovena tak, aby účastnické země prokázaly slučitelnost stabilizační politiky a ekonomického vývoje, který utváří solidní bázi pro stabilitu eura.



Konvergenční kritéria jsou:



1. míra inflace - nebo-li jinak nazýváno kritérium cenové stability se vypočítává za pomocí harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (Harmonised Index of Consumer Prices, HICP). HICP se využívá při mezinárodním porovnání trendu inflace spotřebitelských cen v zemích EU. Referenční průměrná hodnota roční inflace nesmí překročit průměr tří zemí s největší cenovou stabilitou o 1,5 procentního bodu.  Růst cenové hladiny zobrazuje roční vývoj zboží a služeb. Ke zjištění vývoje cen zboží a služeb se používá spotřební koš[footnoteRef:8]. Na celkové spotřebě spotřebního koše se podílí: 25% bydlení 10% potraviny 8% oblečení aj. Spotřebitelský koš každé členské země se liší, proto se využívá speciálního spotřebitelského koše zemí EU k výpočtu HICP. Dohled nad cenovou stabilitou eurozóny má ECB, která hlídá míru inflace s maximálním přírůstkem 2% spotřebitelských cen. ČR kritérium cenové stability důkladně plní a toto maastrichtské kritérium pro vstup do eurozóny splňuje. Jen malé problémy v plnění tohoto kritéria měla v roce 2004, které bylo zapříčiněno úpravou nepřímých daní, což se ukázalo na vyšších cenách statků. [8:  Spotřební koš zobrazuje spotřebu statků průměrné domácnosti.] 




2. směnný kurz – U kritéria stability měnového kurzu se vyžaduje, aby národní měna po dobu celých dvou let setrvala v kurzovém mechanismu II (ERM II.). Toto kritérium dává povinnost udržet měnový kurz ve stanoveném fluktuačním pásmu. Fluktuační pásmo je dáno procentní odchylkou od centrální parity. Rozpětí fluktuačního pásma od centrální parity se pohybuje okolo ± 15%. Pomocí bilaterální dohody[footnoteRef:9] se stanoví třeba i užší fluktuační pásmo, např. výchylka Dánska na ± 2,25%.  [9:  Bilaterální dohoda je mezistátní dohoda, jež řeší mezi dvěma stranami obchodní či politické zájmy.] 




3. úroková míra - Existuje úzká spojitost mezi úrokovými sazbami a inflací. Pokud roste cenová hladina musí růst i úroková míra, aby nedocházelo ke ztrátě při zvyšování cen. Celkové kritérium, je povinný každý stát, který chce vstoupit do eurozóny plnit.  Kritérium se vypočítává rok před šetřením. Údaje vycházejí z  průměrných dlouhodobých nominálních úrokových sazeb členského státu, které nesmí překročit více než 2procentní body úrokových sazeb tří členských států, které dosahují nejnižší míry inflace, tzn. nejvyšší stability.



4. rozpočtové deficity - Vládní deficit je kritérium, které musí být dodržováno pro stabilní měnovou politiku země. Hlavním úkolem je postarat se o zdraví veřejných financí. Zdravé veřejné finance napomáhají makroekonomickému rozvoji a růst životní úrovně obyvatel země. Každá členská země se v paktu stability a růstu[footnoteRef:10] zavázala plnění konsolidovaného deficitu veřejných financí. Pokud toto kritérium je kolísavé a není dodržováno, znemožňuje práci fiskální politice. Výše deficitu státního rozpočtu země v poměru k  hrubému domácímu produktu nesmí překročit hranici 3%.  [10:  Pakt stability a růstu- je dohoda mezi členy eurozóny ohledně koordinace jejich rozpočtových politik tak, aby případnými vysokými schodky státních rozpočtů nebo vysokými veřejnými dluhy neohrožovaly stabilitu eura a nezvyšovaly inflaci v eurozóně. Tato dohoda se částečně vztahuje i na země Evropské unie, které nepřijaly euro jako svou měnu. Zdroj: Wikipedia] 




5. státní dluh - do vládního dluhu spadá mimo jiné dluh krajů, měst a obcí a veřejných institucí. Veřejný dluh je vždy vyšší než dluh státní. Důležité je, aby podíl veřejného vládního zadlužení k hrubému domácímu produktu (HDP) nepřekročil více jak 60%. Maastrichtská kritéria se snaží snižovat dluh a tím umožnit fungování fiskálních stabilizátorů.



3. ANALÝZA EKONOMICKÝCH PODMÍNEK ČR PRO PŘIJETÍ EURA

Podmínky pro přijetí eura Českou republikou jsou dány vstupem do Evropské unie. Každá členská země, nebo nová země přistupující do EU, je nucená se do budoucna připojit k eurozóně. Tento vstup do eurozóny je podložen Smlouvou o Evropské unii. ČR se tedy zavázala, že bude podnikat potřebné kroky, aby byla do budoucna schopna přistoupit k eurozóně, a tím pádem také přijmout euro, ale jen za podmínek, že splní všechna konvergenční kritéria (Maastrichtská kritéria) viz. obr. č.2. Tato kritéria se mají postarat o to, aby země přistupující do eurozóny byly dostatečně stabilní a vyspělé.  

Maastrichtská kritéria byla přijata ve snaze zabezpečit funkčnost společné měnové politiky a schopnost členů eurozóny fungovat bez vlastní měnové a kurzové politiky. Aby mohla jednotná měnová politika působit optimálně v rámci celé eurozóny, musí být dosažena určitá míra sladěnosti ekonomické úrovně a hospodářského cyklu jednotlivých členských zemí. [13.]



Obrázek č. 2: Stav plnění maastrichtských kritérií českou ekonomikou

		Kritérium

		Referenční hodnota

		Skutečnost



		Veřejné finance

		3%

		6,6* %



		

		

		(za  rok 2009)



		

		60%

		35,6* %



		

		

		( za  rok 2009)



		Inflační kritérium

		1,8 %

		0,9 %



		

		

		(za rok 2009)



		Stabilita dlouhodobých úrokových sazeb

		6,30%

		4,90%



		

		

		(za rok 2009)



		Stabilita směnného kurzu

		Česká koruna prozatím  není zapojena do ERM II.





Zdroj: [13.]



3.1 Cenová stabilita

Kritérium cenové stability požaduje, aby každý členský stát dosahoval cenové stability, a to v dlouhodobějším intervalu. Taktéž se určuje průměrná roční inflace, která se porovnává s nejnižší průměrnou roční inflací tří členských zemí. Průměrná roční inflace tedy nesmí překročit tento průměr tří zemí s největší cenovou stabilitou o 1,5 procentního bodu. Tato inflace se měří jako harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP).

Česká republika nesplnila kritéria cenové stability v roce 2007-2008 viz. tabulka č.1 a graf č.1. V roce 2008 to bylo díky prudkému růstu cen potravin a energií (zvláště ropy), ale také příčinou bylo zvýšení DPH z původní hodnoty 5% na 9%, dalším problémem bylo zavedení ekologických daní a zavedení poplatků ve zdravotnické sféře. Od roku 2009 se ČR potýká s výraznou dezinflací a to má za vliv snížení cen energií a potravin.

Jak je uvedeno ve: ,,Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s Eurozónou,ˮ schváleném vládou ČR na zasedání 21. prosince 2009, splní ČR koncem roku kritérium cenové stability, a to vlivem výrazné dezinflace. Tato dezinflace je způsobená tím, že odezněly nákladové faktory z minulého období a také ekonomickou recesí. Plnění tohoto kritéria by nemělo ČR způsobovat problém, jelikož ČNB snížila inflační bod na 2% a s rozmezím 1,5 procentního bodu vytváří pro naši republiku lepší podmínky pro splnění.



Tabulka č.1: Harmonizovaný index spotřebitelských cen

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

		ROK

		2006

		2007

		2008

		8.2009

		2009

		2010

		2011

		2012



		průměr 3 zemí s nejnižší inflací

		1,40

		1,3

		2,6

		0,2

		0,1

		0,7

		1,2

		1,20



		Hodnota kritéria 

		2,9

		2,8

		4,1

		1,7

		1,6

		2,2

		2,7

		2,7



		ČR

		2,1

		3

		6,3

		2,2

		0,6

		1,2

		1,6

		1,8





Zdroj: [9.] Eurostat, evropská komise - ekonomická prognóza (podzim 2009). Prognóza z Makroekonomické predikce MF ČR z října 2009.



Graf č.1: Harmonizovaný index spotřebitelských cen



Zdroj: [9.] Vlastní zpracování





3.2 Stabilita měnového kurzu

Členský stát musí participovat na měnovém kurzovém mechanismu a dosahovat normálních kolísání kurzu ve vymezeném rozpětí, a to alespoň v období posledních dvou let před závěrečným vyhodnocením konvergenčního procesu. Současně nesmí proběhnout devalvace měny vůči měně kterékoliv jiného státu ze své vlastní iniciativy.[4.]

Jak je uvedeno ve: ,,Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s Eurozónou,ˮ schváleném vládou ČR na zasedání 21. prosince 2009, měnový kurz koruny k euru vykazuje v čase dlouhodobě apreciační trend[footnoteRef:11] a jeho vývoj byl převážně umírněný. Výjimku uvedli v letech 2008 a 2009 kdy se díky globální finanční a ekonomické krizi zaznamenal kurz koruny se znehodnocením vyšším než 15%. V tuto dobu je tedy obtížné plnění tohoto kritéria, ale abychom zabránili jakýmkoliv překážkám, musíme si pořádně načasovat vstup do ERM II. Toto načasování by mělo být ve chvíli, kdy se zklidní situace na světových finančních trzích a investiční nálady vůči našemu regiónu, stejně také konsolidace domácích veřejných financí. A neméně důležité bude nastavení měnové parity[footnoteRef:12].[9.] [11:  Apreciace  znamená zhodnocení měnového kurzu vůči zahraničním měnám]  [12:  Měnová parita je stanovený poměr mezi základními peněžními jednotkami dvou národních měn. ] 




3.3 Udržitelnost veřejných financí



Kritérium udržitelnosti veřejných financí se skládá ze dvou částí a to:

· Výše hrubého veřejného dluhu- tento dluh je vždy vyšší než dluh státní. Důležité je, aby podíl veřejného vládního zadlužení k hrubému domácímu produktu (HDP) nepřekročil více jak 60%.

· Výše deficitu veřejného rozpočtu- tzn., že výše deficitu státního rozpočtu země v poměru k  hrubému domácímu produktu nesmí překročit hranici 3%.





Deficit veřejného rozpočtu – tyto podmínky ČR neplní, ale plnila jej. Schopnost dodržování tohoto kritéria ztratila z důvodu finanční krize. V roce 2009 byl stanoven deficit veřejných rozpočtů ve výši 6,6% HDP. Fiskální strategie vlády chce snížit během dalších let toto procentní vyjádření, a to v roce 2010 na úroveň 5,3 % HDP, v roce 2011 na 5,6% HDP a v roce 2012 na 5,5% HDP a tyto hodnoty jsou daleko výše než 3% nad referenční hodnotou. Hodnoty za rok 2011 a 2012 jsou výsledky průzkumu střednědobého vývoje viz. tabulka č. 2 a graf č. 2.





Tabulka č. 2: Saldo veřejného rozpočtu

(metodika ESA 1995, v % HDP)

		Rok

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012



		Hodnota kritéria

		-3

		-3

		-3

		-3

		-3

		-3

		-3



		ČR

		-2,6

		-0,7

		-2

		-6,6

		-5,3

		-5,6

		-5,5











Zdroj: [9.] ČSÚ, Notifikace vládního deficitu a vládního dluhu (říjen 2009), fiskální výhled MF ČR.



Graf č. 2: Saldo veřejného rozpočtu 



Zdroj: Vlastní zpracování, [9.]



Hrubý veřejný dluh – tyto podmínky ČR splňuje, jelikož má velmi nízký vládní dluh. Tohle by ale mohlo změnit zvyšování zadluženosti ČR od roku 2009. V roce 2009 byl vyměřen vládní dluh ve výši 35,6% HDP, což je o 5 procentních bodů vyšší než v předchozích šesti letech. V roce 2012 je očekáván nárůst vládního dluhu až na 45% HDP viz. tabulka č. 3 a graf č. 3. [7.]



Tabulka č. 3: Vládní dluh

(Metodika ESA 1995, v % HDP)

		Rok

		2006

		2007

		2008

		2009

		2010

		2011

		2012



		Hodnota kritéria

		60

		60

		60

		60

		60

		60

		60



		ČR

		29,6

		29

		30

		35,6

		39,6

		42,1

		44,3





Zdroj: [9.]



Graf č. 3: Vládní dluh



Zdroj: [9.] Vlastní zpracování



3.4 Dlouhodobé úrokové sazby

Toto kritérium konvergence úrokových sazeb nesmí během jednoho roku před zkoumáním průměrných dlouhodobých nominálních úrokových sazeb členského státu překročit více než 2procentní body úrokových sazeb tří členských států, které dosahují nejnižší míry inflace, tzn. nejvyšší stability.

V současné době ČR tyto podmínky plní, a taktéž s výhledem do budoucna by neměla mít s plněním těchto podmínek problém, jelikož průměrné výnosy 10-letých státních dluhopisů v ČR měly v uplynulých několika letech rostoucí tendenci. V období od roku 2010-2012  dojde dle prognóz k poklesu výnosů, ale poté dojde ke stabilitě. Tento pokles bude díky snižování rizikových prémií a uzavíráním rozpětí mezi členskými a evropskými státními dluhopisy. Vývoj je podrobněji uveden v tabulce č. 4 a v grafu č. 4 [9.]



Tabulka č. 4: Výnosy do splatnosti 10letých státních dluhopisů na sekundárním trhu

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

		ROK

		2006

		2007

		2008

		1.8.2009

		2009

		2010

		2011

		2012



		průměr 3 zemí s nejnižší inflací

		4,20

		4,4

		4,2

		4,2

		4,1

		4,7

		5,2

		5,20



		Hodnota kritéria 

		6,2

		6,4

		6,2

		6,2

		6,1

		6,7

		7,2

		7,2



		ČR

		3,8

		4,3

		4,6

		4,7

		4,9

		4,3

		4,3

		4,3













Zdroj: [9.] Evropská komise, výpočet MF ČR (pro roky 2009-2012 není k dispozici prognóza dlouhodobých úrokových sazeb země s nejnižší nezápornou mírou inflace, jež jsou nutné k výpočtu kritéria. Predikce hodnoty proto vychází z předpokladu, že se budou dlouhodobé úrokové sazby pohybovat podobně s vývojem inflace).



Graf č. 4 : Výnosy do splatnosti 10letých státních dluhopisů na sekundárním trhu



Zdroj: [9.] Vlastní zpracování

3.5 Průběh zavedení eura v ČR

V České republice bude euro zavedeno na základě scénáře jednorázového přechodu na euro jinak nazývaný velký třesk nebo-li big bang. Česká republika se při vstupu do EU zavázala příjmout euro, nyní se účastní přechodné vyjímky, kdy euro ještě nepřijala, ale je povinna přijmout ve chvíli, kdy bude dodržovat všechny potřebné podmínky. Jakmile příjmeme euro, budeme se potýkat s mnoha výhodami i nevýhodami, které jsou zobrazeny v obr. č. 3. Celková příprava zavádění eura bude probíhat pod vedením koordinační skupiny. Tento přechod na euro bude rozdělen do pěti částí. Zavedení eura bude probíhat najednou jak v hotovostní tak i v bezhotovostní podobě. Během celkového procesu dojde k mnohým důležitým změnám pro celou Českou republiku. Celý proces přechodu České republiky na euro se bude řídit: ,,Národním plánem zavedení eura v ČR.ˮ Tento materiál vypracovává ministerstvo financí v úzké spolupráci s Českou národní bankou a bude jej potřeba respektovat. O zavedení eura a dalších postupech bude tento materiál informovat i ostatní instituce, jako je například podnikatelský sektor.



Obrázek č. 3: Srovnání pozitivních a negativních stránek scénáře Big Bang

		Oblast

		

		Big bang



		Legislativa

		-

		Legislativa musí být připravená tak, aby účinnost nastala  k datu vstupu do eurozóny



		Měnová politika

		+

		Použití měnově-politických nástrojů je jednodušší



		Veřejné finance

		+

		U přípravy rozpočtů, příjmů a výdajů správy veřejného dluhu a statistik lze používat pouze jednu měnu



		Peněžní oběh

		-

		Více náročný na zajištění logistiky při distribuci nové měny a stahování národní měny z oběhu



		Statistika a účetnictví

		+

		Méně pracovně náročný. Snižuje se zde riziko možné pochybnosti



		Podnikání 

		+

		Podnikům, zejména exportérům a importérům, se zjednodušší kalkulace tržeb a vedení účetnictví



		Maloobchod

		-

		Riziko narušení plynulosti oběhu. Dlouhé období duálního oběhu zvyšuje podnikům náklady



		Ochrana spotřebitele

		-

		Může vést k desorientaci spotřebitele a klade větší důraz na nutnost dvojího oceňování zboží a služeb



		Komunikace

		+

		Větší transparentnost a jasnost





Zdroj: [3.]

Proces zavádění eura je možné rozdělit do několika fází.



3.5.1 Předpřípravná fáze

Tato fáze bude probíhat před rozhodnutím o zrušení výjimky pro zavedení eura. Dojednává se termín zavedení eura a vyhodnocení plnění podmínek pro zavedení této pro nás nové měny. Všude v ČR se stále používá jen česká koruna, ale probíhají technické přípravy pro zavedení eura.



3.5.2  Přípravná fáze

Druhá fáze bude probíhat už po rozhodnutí o zrušení výjimky pro zavedení eura a bude končit den před vstupem do eurozóny. V České republice bude i nadále platit česká koruna.  Začne platit duální označování cen, což bude znamenat, že označování cen jak už v obchodech, restauracích nebo na výplatních páskách bude v korunách a také v eurech pomocí přepočítávacího koeficientu. Tento přepočítávací koeficient bude stanoven radou Evropské unie jako pevný a bude ve tvaru 1 EUR = XX,XXXX CZK. Přepočítávací koeficient se určuje zhruba půl roku před vstupem do eurozóny. 







V této fázi je nutností: 

· zajistit dostatečné množství eurobankovek a ražbu euromincí;

· předzásobit ČNB a komerční banku eurobankovkami a euromincemi;

· zajistit výměnu softwaru a výměnu oběživa ve všech automatech, bankomatech, které fungují na mince nebo bankovky.





3.5.3 Období duální cirkulace

I v této fázi bude stále platit duální označování cen. Nová změna nastane v tom, že v oběhu budou nové eurobankovky a euromince, které začnou v ČR platit společně s korunami, které budou postupně stahovány z oběhu. Lidé budou mít možnost platit v korunách i v eurech, ale při hotovostní platbě v korunách jim nazpátek už bude vráceno v eurech. Bezhotovostní platební styk bude probíhat už jen v eurech. Samozřejmě i bankomaty budou vyplácet peníze v eurech. Období duální cirkulace probíhá v průměru 2 měsíce, ale zvažuje se o zkrácení této doby na 2-3 týdny.



3.5.4 Období ukončení duální cirkulace

V této fázi se už při všech hotovostních i bezhotovostních platbách používá měny euro. Stále je povinné duální označování cen, abychom byli lépe orientováni v cenách například při platbách v obchodech, anebo na výplatních páskách. Celkový proces duálního označování by měl v průměru trvat jeden rok pro lepší a rychlejší sžití občanů s novým systémem. Délka tohoto období je určena podle studií, jak rychle si na novou měnu zvykli občané v jiných zemích, které euro již přijaly. Zavedení eura se datuje vždy k 1. lednu.







3.5.5 Období funkčního eura

V tomto posledním období se dají koruny vyměnit za euro pouze v pobočkách České národní banky. Z eura se stává plnohodnotná a regulérní měna, která je již jedinou platnou měnou v ČR. Celkový harmonogram zavedení eura je zobrazen v obr. č.4



Obrázek č. 4: Harmonogram zavedení eura

Zdroj: [12.]



4. ZHODNOCENÍ

Přijetí společné měny euro s sebou přinese spoustu negativních, pozitivních ale i neutrálních vlivů. Nelze říci, zda-li se česká ekonomika bude muset zabývat s více náklady či výnosy na zavedení jednotné měny, ale lze odpovědět, že po celkovém procesu se česká ekonomika stane stabilnější a zajímavější pro celou eurozónu. V nadcházející části práce popisuji s jakými nevýhodami a výhodami se budeme potýkat. Jelikož spousta občanů není pořádně poučena v jednoduchých otázkách, které s sebou euro přinese, zaměřila jsem se také na tuto oblast problému, kde se snažím odpovědět na otázky: ,,Co vše se stane s naším cestovním ruchem? Zda-li zavedení eura prospěje zpracovatelskému průmyslu? Nebo na otázky: ,,Co se stane s exportem a importem?“ Podrobněji se k nim vyjádřím v nadcházející kapitole.

4.1 Výhody přijetí jednotné měny

Zlepšení cestovního ruchu

Po splnění všech podmínek pro vstup do eurozóny a následném přijetí eura, se bude Česká republika potýkat s mnoha výhodami, ale taktéž i nevýhodami. I přes všechny nevýhody se posune na vyšší úroveň. Mezi některé výhody patří vyšší makroekonomická stabilita a taktéž zjednodušení cestování. Cestovní ruch se zvýší, jelikož odpadnou problémy s hledáním směnáren a následnou směnou peněz, protože každá směna něco stojí, a to nejen čas. 

Propojenost průmyslu

Jelikož mnoho firem zpracovávatelského průmyslu spolupracuje a obchoduje s firmami v eurozóně, bude jejich partnerství usnadněno. Čím více bude uskutečněných obchodů, tím se i zvětší přínosy společné měny. Zpracovatelský průmysl ponese s sebou i mnoho nákladů, ale i přesto bude mít největší prospěch ze zavedení eura.

Usnadnění nákupů

Dalším důvodem budou srovnatelné ceny zboží a služeb, tím pádem se zvýší zisky našich obchodníků, ale také my se budeme umět více orientovat na zahraničních trzích, a to v cenách při nákupech. Češi si budou umět srovnat ceny na tuzemských a zahraničních trzích a tím porovnat, zda-li na zakoupeném zboží ušetřili nebo přeplatili.[14.]

Odstranění kurzového rizika

K dalším výhodám můžeme zařadit odstranění kurzového (měnového) rizika při obchodování s jinými zeměmi eurozóny. Do eurozóny v nynější době putuje o mnoho více než polovina českého vývozu, a to našim vývozcům sníží transakční náklady s převodem peněz, pokud budou platit v měně euro. V průměru ročně podniky ušetří 1,4 % HDP z omezení kurzového rizika. Ti vývozci, kteří ale budou platit v jiné měně než je euro, tyto výhody mít nebudou. Velkým přínosem, pro podniky, které obchodují se zahraničím nebo jsou součástí nadnárodního koncernu bude, že nemusí vést dvojí účetnictví jak v eurech, tak v českých korunách.

Ulehčení kapitálových obchodů

Velkým přínosem bude přijetí eura pro kapitálové obchody, zejména obchody s cennými papíry. Kurzovní lístky burzy cenných papírů se stanou průhlednějšími, tj. mezinárodně jednodušeji srovnatelnými, což ulehčí promptní obchodování a sjednocování kapitálového a peněžního trhu v rámci EU, zvláště při jednotné úrokové míře Evropské centrální banky pro celé území eurozóny. [8.]



4.2 Nevýhody přijetí eura v ČR

Jelikož přechod na jednotnou měnu euro bude pro náš stát velkým krokem, tak i tyto kroky s sebou přivedou spoustu nevýhod a komplikací. Protože každý člověk je spotřebitel, bude tento negativní vliv působit na všechny občany ČR. Všichni spotřebitelé se budou obávat razantního zvýšení cen.

Vliv jednorázových nákladů na přijetí eura

Přijetí eura s sebou přinese nevýhodu, při které dojde k jednorázovému zvýšení nákladů v podnikové sféře. Těmito náklady mám na mysli náklady spojené s informovaností zákazníků o nových cenách v měně euro. Jedná se tedy o celkové přecenění zboží, a to bude mít velký vliv také na vydání nových katalogů. Také bude potřeba provést nové proškolení zaměstnanců, upravení softwaru, upravení systému pokut a poplatků, a tím se opět navýší tyto náklady. Všechny tyto náklady, které sebou přijetí eura přinese, si musí každý podnik hradit sám. Široká veřejnost musí být informována pomocí televizních spotů, reklam, letáků atd.. Největší pozornost je potřeba věnovat důchodcům, opuštěným a handicapovaným lidem, pro něž bude nejtěžší se aklimatizovat a zvyknout si na přechod nového systému nové euro měny.



Náklady služeb

Vysoké náklady si vyžádají obchody a pohostinství. Spolu s vysokými jednorázovými náklady budou vysoké i dodatečné náklady. Tyto se týkají vyškolení personálu, složitější bude manipulace se dvěma měnami při příjmu korun a následnému výdeji v eurech. Při manipulaci s pokladními systémy bude potřeba předělat celkový software, který bude schopen pracovat s těmito dvěma měnami, a následně jej převést již jen na měnu euro.

Mezi další služby, které si vyžádají vysoké náklady budou patřit telekomunikace. Jejich náklady budou velmi vysoké, jelikož pracují s mnoha systémy a celkové přeprogramování všech systému bude velmi nákladné. Telekomunikace mají spoustu zákazníků, které musí informovat o změnách a nových podmínkách, a tento krok si také vyžádá nemalé výdaje.

Bankovní sektor bude ztrátný oproti nynější době v tom, že bude muset navíc bezplatně směňovat koruny za euro, dále doplňovat bankomaty novou měnou, ale také bude povinen celý systém předělat na duální oběh.

Změna měnové politiky

Jakmile Česká republika příjme euro a česká koruna zanikne, přijdeme spolu s ní i o vlastní měnovou politiku, o kterou se stará ČNB. Od této doby nás bude mít pod vedením orgán Evropské unie, kterým je Evropská centrální banka. Ta má na starost všechny státy eurozóny, což je pro náš stát velkou nevýhodou, protože nebude brát ohled na naše potřeby, ale bude vše řešit v celku pro všechny. Pokud se ale nad tímto problémem trochu zamyslíme, tak již v nynější době je česká ekonomika natolik otevřená z finančního a obchodního hlediska, že i my již dnes omezeně rozhodujeme o domácích úrokových sazbách.

Rizika inflace

Lidé žijící ve státech eurozóny mají obavy, že při zavedení jednotné měny euro dojde ke zvýšení inflace. Každý spotřebitel si totiž zafixuje více cenový nárůst než cenový pokles. Dle podrobnějších statistických údajů o vývoji cenové hladiny se tyto obavy nepotvrdily, ba naopak tento nárůst cen zaznamenaly pouze některé položky. Tento nárůst můžeme najít ve službách, jako jsou: opravárny, kadeřnictví, restaurace a také městské tržnice. Ale u jiných položek ceny výrazně poklesly, tím pádem tento vliv na inflaci byl minimální. Riziko, že se lidé budou obávat eura zde stále je, ale tomu by měl zabránit tzv. Národní plán zavedení eura v České republice. Česká republika, aby své spotřebitele uchránila před prudkým navyšováním cen anebo před neznalostí kurzovní měny EU, bude provádět duální označování zboží a povede černou listinu, na které budou podnikatelé, kteří chtěli zbohatnout na prudkém zvýšení cen.



4.3 Otázky týkající se eura

Hlavní otázkou by mělo být, zda se může Česká republika vyhnout přijetí eura? Samozřejmě na tuhle otázku je odpověď velmi jednoduchá a jde popsat dvěma písmeny. Odpověď zní: NE”. Česká republika se zavázala v přístupové smlouvě, že po dodržení a splnění všech konvergenčních kritérií bude povinna přistoupit do eurozóny, a tímpádem také přijmout euro.

Další otázkou je, zda-li přijetím eura dojde ke zvyšování cen? Tento problém se nedá určit, jelikož každý obchodník bude ceny zboží přepočítávat pomocí přepočítávacího koeficientu, který bude na začátku určen. Každý obchodník bude nucen ze začátku ceny zboží označovat jak v korunách tak také v euru pro lepší srovnání. A může dojít k tomu, že místo aby obchodníci zaokrouhlovali ceny dolů, tak je budou zaokrouhlovat nahoru. Stát zde bude mít důležitou roli, a to v kontrolování a monitorování obchodníků, aby dodržovali pravidla přepočtu a aby nedošlo k neopodstatněnému obohacování obchodníků. Aby obchodníci byli lépe kontrolovatelní, budou na ně dohlížet také organizace na ochranu spotřebitelů. Důchody a sociální dávky se budou zaokrouhlovat směrem nahoru a ve prospěch spotřebitele daňové poplatky směrem dolů.

Velmi důležitou otázkou je, zda směna korun za euro bude bezplatná? Ano, tato směna bude bezplatnou a budou jí provádět určené komerční banky a Česká národní banka. Po uplynutí doby pro směnu bude možno bezplatně měnit pouze u ČNB. Také každý obchodník je nucen tuto směnu provádět bezplatně díky tomu, že za zakoupené zboží bude vydávat pouze eura.

Mnoho lidí se ptá, jestli ovlivníme design euromincí? Ano, jedna strana euromincí je určená EU a každá členská země bude mít jednu stranu euromincí totožnou. O druhé straně rozhoduje Česká národní banka. Mohu zde uvést příklad Slovenska, kde se o druhé národní straně euromincí rozhodovalo na základě veřejného mínění pomocí hlasování. 

Jakými způsoby bude veřejnost informována? Největší účinek pro informovanost veřejnosti budou mít masmédia. Mezi hlavní jsou řazeny televizní spoty, reklamy, rádiové vysílání a také tisk. Aby občan mohl lépe pochopit všechny otázky spjaté s problematikou zavedení nové měny, budou probíhat konference a semináře. Do budoucna se počítá s vypracováním internetových stránek, které budou podávat všem zájemcům informace o euru. Odkdy začne platit, ke kterému datu česká koruna přestane existovat, jaký vliv to bude mít na občany, a to jak na spotřebitele, tak podnikatele, a na náš stát. Bude informovat o smlouvách, o podobě eurobankovek a euromincí a o všech základních informacích. Tyto stránky budou vypracovány nebo uvedeny na již funkčních webových stránkách www.zavedenieura.cz. Na celkovou informovanost veřejnosti bude dohlížet Evropská komise za pomocí Eurobarometru, který měří celkovou informovanost občanů.



5. Závěr

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit a popsat perspektivy vstupu ČR do HMU a její předpokládané důsledky. Velmi rozsáhlý popis obsahuje první kapitola, kde jsem uvedla historický vývoj měnové integrace EU od Bretton-woodské dohody přes EMS až k jednotlivým etapám HMU. Součástí tohoto vývoje bylo zavedení ECU jako předchůdce společné měny eura a vznik institucí jako jsou ECB a ESCB. Taktéž jsem nezapomněla na smlouvu o Evropské unii, protože díky této smlouvy došlo k docílení nové hospodářské a politické struktury. V neposlední řadě jsem se zabývala postupným rozborem konvergenčních kritérií, která je ČR zavázána plnit při vstupu do eurozóny.

Následující kapitola představuje naplnění cíle mé práce. Zde jsem se snažila získat z možných zdrojů informace o podmínkách, které musí být splněny pro vstup do eurozóny a srovnat je s aktuálními výsledky jejich dodržování. Díky tomu jsem zjistila, že nesplňujeme podmínky jako je zejména kritérium deficitu veřejného rozpočtu. Naopak, které již splňujeme, jsou například kritérium dlouhodobých úrokových sazeb. Splnění těchto podmínek je velmi důležité, jelikož jejich průběžná kontrola a dodržování ovlivňuje vstup ČR do eurozóny a dle jejich výsledků se určuje rok vstupu. V minulosti byl za rok vstupu předpokládán rok 2012, ale protože se vyhodnocení splňování konvergenčních podmínek dělá dva roky zpětně před vstupem a my jsme nyní v roce 2010 a tyto podmínky nesplňujeme, nemůžeme ani v tomto roce (2012) přistoupit. Dle spekulací politiků se tento termín odloží až na rok 2015 až 2016, ale kdo ví, zda tento termín nebude jen dalším termínem pro odklad vstupu. Díky studování podmínek pro přijetí eura jsem se zabývala také otázkou, jakým způsobem bude euro v naší republice přijímáno a zaváděno.

Jaké výhody a nevýhody přijetí eura nám to přinese, jsem popsala v poslední kapitole, kde vysvětluji i pár otázek, které se týkají přijetí eura Českou republikou. Prostřednictvím prostudování všech podkladů a velkému zájmu o informace ohledně České republiky a perspektivách vstupu do HMU jsem se dokázala hlouběji ponořit do celkové problematiky tématu. Nyní již vím, že jestliže se ČR posune na vyšší ekonomickou úroveň, potkají nás i negativní dopady, jako jsou například jednorázové náklady na zavedení eura. Ale i tyto náklady pominou. Náš stát se stane silnějším a budeme moci lépe uspět na zahraničním trhu. Toto téma pro mne je velmi důležité a zajímavé, jelikož jsem se dozvěděla mnoho informací o věcech, které jsou a budou pro některé občany tabu. Proto je rozhodně lepší se informovat o všem, co nás v budoucnosti čeká. 
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