
Příloha č.1 Souhrnný přehled plnění konvergenčních kritérií Českou republikou dle 

Konvergenčních zpráv ECB z let 2004, 2006 a 2008 

 

Konvergenční kritéria 
Referenční 

hodnota 

Skutečná 

hodnota 
Plnění 

Rok 2004 

Míra inflace 2,4 % 1,8 %  

Dlouhodobé úrokové sazby 6,4 4,7  

Deficit veřejných financí (% HDP) 3 % HDP 12,6  

Veřejný dluh (% HDP) 60 % HDP 37,8  

ERM II, stabilita směnného kurzu ± 15 %, ERM II neúčast  

Celkové hodnocení kritéria nesplněna 

Rok 2006 

Míra inflace 2,8 2,2  

Dlouhodobé úrokové sazby 6,2 3,8  

Deficit veřejných financí (% HDP) 3 % HDP 3,6  

Veřejný dluh (% HDP) 60 % HDP 30,4  

ERM II, stabilita směnného kurzu ± 15 %, ERM II neúčast  

Celkové hodnocení kritéria nesplněna 

Rok 2008 

Míra inflace 3,2 4,4  

Dlouhodobé úrokové sazby 6,5 4,5  

Deficit veřejných financí (% HDP) 3 % HDP 1,6  

Veřejný dluh (% HDP) 60 % HDP 28,1  

ERM II, stabilita směnného kurzu ± 15 %, ERM II neúčast  

Celkové hodnocení kritéria nesplněna 

 
 

 kritérium nesplněno  kritérium splněno 

 
   Zdroj: vlastní zpracování, data: Konvergenční zprávy ECB z let 2004, 2006, 2008 

 

 

 



 
 

Příloha č. 2 Kursový a inflační kanál konvergenčního procesu České republiky 

 

Inflační kanál konvergenčního procesu České republiky v letech 1993-1998 
 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Roční průměr 

1993-1998 
Inflace v ČR 
 

20,8 10,0 9,1 8,9 8,4 10,6 11,2 

CZK/EUR 
 

34,11 34,06 34,31 34,01 35,75 35,89 34,68 

Nominální zhodnocení 
CZK/EUR 

6,8 -0,1 -1,5 0,9 -5,1 -0,4 0,0 

Inflační diferenciál 
 

16,8 6,8 6,1 6,4 6,5 9,2 8,6 

Reálné zhodnocení 
CZK/EUR 

23,6 6,7 4,6 7,3 1,4 8,8 8,5 

 
 
 

 

Kursový kanál konvergenčního procesu České republiky v letech 1999-2007 

 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Roční 
průměr 
1999-

2007 
 
Inflace v ČR 
 

2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 2,5 

 
CZK/EUR 
 

36,87 35,61 34,06 30,81 31,84 31,9 29,78 28,34 27,76 31,92 

Nominální 
zhodnocení 
CZK/EUR 

-2,7 3,4 4,3 9,6 -3,3 -0,2 6,6 4,8 2,0 2,6 

Inflační diferenciál 0,9 1,5 2,0 -0,4 -2,0 0,7 -0,3 0,3 -0,3 0,3 
Reálné zhodnocení 
CZK/EUR -1,8 4,9 6,3 9,2 -5,3 0,5 6,3 5,1 1,7 2,9 

 

Zdroj: vlastní zpracování, data: MANDEL, M.; TOMŠÍK, V. Monetární ekonomie v malé 

otevřené ekonomice, 2008. 
 

 

 

 



 
 

Příloha č. 3 Regionální rozdíly na českém trhu práce 

 

Český trh práce je charakteristickými regionálními rozdíly v nezaměstnanosti. 

Ukazatelem pro vyjádření těchto rozdílů je počet nezaměstnaných na volné pracovní místo 

v jednotlivých krajích. Jak z grafu vyplývá, hodnota tohoto ukazatele je nejvyšší v kraji 

Ústeckém, Vysočina a Olomouckém. Nejnižších hodnot pak dosahuje hlavní město Praha             

a Pardubický kraj. Je možné si také povšimnout, že v důsledku finanční krize došlo v roce 

2009 k nárůstu sledovaného ukazatele ve všech krajích. 

 

 

Počet nezaměstnaných na volné pracovní místo v krajích 

 

 

Legenda: 1 – Praha; 2 – Středočeský; 3 – Jihočeský; 4 – Plzeňský; 5 – Karlovarský; 6 – Ústecký; 7 – 
Liberecký; 8 – Královéhradecký; 9 – Pardubický; 10 – Vysočina; 11 – Jihomoravský; 12 – 
Olomoucký; 13 – Zlínský; 14 - Moravskoslezský. 
 
Zdroj: Česká národní banka, 2010. 
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Příloha č. 4 Harmonogram zavedení eura v ČR 

 

Číslo fáze Název fáze Popis fáze 

1. fáze Předpřípravná  

 tato fáze probíhá ještě před rozhodnutím                    
o „zrušení výjimky“, 

 zákonným platidlem je stále česká koruna, 
 probíhají technické a organizační přípravy               

na přechod k euru. 

2. fáze Přípravná 

 přípravná fáze bude probíhat zhruba půl roku 
před zavedením eura, 

 zákonným platidle zůstává stále česká koruna, 
 probíhá tzv. duální označování cen, což 

znamená, že ceny jsou uváděny jak v eurech,            
tak v českých korunách. 

3. fáze Období duální 

cirkulace 

 v průběhu této fáze budou do oběhu zaváděny 
eurové bankovky a mince, fáze bude trvat dva 
kalendářní týdny, 

 hotovostní platby budou probíhat v eurech                 
i v korunách, 

 bezhotovostní platby budou probíhat pouze 
v eurech, 

 stále probíhá duální označování cen. 

4. fáze 
Období do konce 

duálního 

označování cen 

 všechny platby probíhají v eurech, 
 minimálně 6 měsíců bude možné směňovat české 

koruny za eura v bankách a pobočkách ČNB, 
 stále platí duální označování cen (po dobu 

jednoho roku od zavedení eura). 

5. fáze Závěrečná (plně 

funkční euro) 

 euro obíhá jako plnohodnotná měna, 
 veškerá přechodná opatření jsou ukončena, 
 české koruny budou směňovány za eura pouze 

v pobočkách ČNB. 
 
Zdroj: vlastní zpracování, informace z: PLCHOVÁ, B. Česká republika a EU:                   

ekonomika – měna – hospodářská politika, 2010. 
 



 
 

Příloha č. 5 Scénář zavedení eura v České republice – tzv. Big Bang (velký třesk) 

 

Každá země, která se rozhodne pro přechod na společnou měnu může využít jeden               

ze tří možných scénářů. Pro každou zemi je to důležitý okamžik. Česká republika stejně jako  

Slovensko zvolila zavedení eura cestou tzv. velkého třesku. Tento scénář má nevýhodu 

oproti madridskému scénáři v tom, že je poměrně náročný na koordinaci a přípravné práce, 

jelikož jak subjekty soukromého i veřejného sektoru musí být schopny přejít na novou měnu 

v podstatě v jednom okamžiku. Na druhou stranu je scénář velkého třesku považován                   

za nejlevnější z hlediska výše nákladů.  

 

 

 

 

  Zdroj: Zavedení eura v České republice, 2011d. 

 
 

 
 
 


