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ÚVOD 

Již od 19. století v Evropě probíhaly první pokusy o integraci. Hospodářské sjednocení 

evropských států se podařilo vytvořením Evropské unie, která vznikla 1. listopadu 1993, a kde 

byl možný volný pohyb osob, zboží, práce a kapitálu. Svého vrcholu dosáhla v roce 1999, kdy 

došlo ke vzniku společné evropské měny, a tím i Evropské měnové unie. Tímto krokem byl 

završen dlouhodobý proces měnové a kurzové spolupráce mezi členskými státy Evropské unie. 

Novou národní měnou se tak pro několik evropských států stalo euro.  

Česká republika se při vstupu do Evropské unie zavázala, že v budoucnu přijme euro za svou 

národní měnu. To se ani po patnácti letech nestalo a odborníci stále nejsou schopni najít shodu 

ve svých názorech, zda by se Česká republika měla stát členem Evropské měnové unie, 

popřípadě kdy by ke vstupu mělo dojít. I přes nejednoznačné názory je jasné, že přínosy 

plynoucí ze členství České republiky v eurozóně, by měly ve větší míře převyšovat náklady. 

Jednou z podmínek členství České republiky v eurozóně je splnění maastrichtských kritérií. Ty 

jsou upraveny Maastrichtskou smlouvou. Jejich hodnocení provádí Evropská komise  

a Evropská centrální banka. Toto téma přitahuje pozornost nejen politické reprezentace,  

ale i širší veřejnosti a je velmi diskutováno.  

Cílem práce je na základě hodnocení ekonomických kritérií u zemí, které již přijaly euro, 

posoudit vhodnost přijetí jednotné evropské měny Českou republikou. 

Ke splnění hlavního cíle je nejprve nutné splnit následující parciální cíle: 

• charakterizovat výchozí pojmy, které souvisí s problematikou měnové integrace; 

• uvést příklady měnových unií, které se v historii nacházely na území Evropy, a stručně 

popsat vývoj evropské měnové integrace; 

• analyzovat dopady vstupu do eurozóny v případě Slovenské republiky a Slovinska; 

• zhodnotit plnění maastrichtských kritérií Českou republikou a uvést stupeň její 

sladěnosti s Evropskou měnovou unií; 

• provést rešerši odborných ekonomických názorů na připojení k Evropské měnové unii; 

• shrnout získané poznatky. 
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1 CHARAKTERISTIKA VÝCHOZÍCH POJMŮ  

Tato kapitola se zabývá zejména teoretickým pohledem na problematiku měnové integrace  

a na pojmy s ní související. Důležité je zejména definování pojmů ekonomická integrace  

a měna. Dále se zaměřuje na teorii optimální měnové oblasti (Optimum Currency Area, OCA) 

a na náklady a přínosy, které jsou spojeny s přistoupením k měnové unii. 

1.1 Měna 

Měna je národní forma peněz, resp. nadnárodní forma peněz.1 Díky tomu lze za měnu 

považovat nejen měnu určité země (např. česká koruna), ale také měny, které slouží jako 

platidlo ve více státech najednou (např. euro).   

Každá měna musí splňovat určité ekonomické a technické znaky. Tyto znaky slouží 

k charakterizování a odlišení jednotlivých měn. Zatímco technické znaky jsou spojeny 

s určitými náležitostmi měny, jako jsou název, hotovostní struktura, dělení a kumulace, 

výlučnost měny apod., ekonomické znaky jsou spojeny s ekonomickými podmínkami dané 

země. Mezi tyto znaky můžeme zařadit např. charakter emise peněz a způsob zajištění měnové 

stability. Některé z těchto znaků mohou být společné pro více měn (hotovostní struktura měny, 

způsob stanovení měnového kurzu apod.), naopak některé znaky jsou vždy odlišné. Mezi ně 

můžeme zařadit jednoznačně název měny, protože každá měna na světě se jmenuje jinak. 

Jedním ze specifických znaků je výlučnost měny na určitém území. Každý stát má svoji 

národní, resp. nadnárodní měnu. Existují výjimky, kdy měna jednoho státu může být prohlášena 

za měnu státu jiného. Důvodem tohoto kroku může být zavedení určité stability do 

ekonomického systému. Týká se to především nerozvinutých zemí, které mají problémy 

s inflací, proto se rozhodnou pro používání stabilnější měny, např. amerického dolaru. 

1.2 Ekonomická integrace 

Ekonomická integrace je proces, při kterém dochází k propojování a sbližování národních 

ekonomik za pomoci odstraňování překážek.2 Hlavním cílem ekonomické integrace je podpora 

                                                 
1 ČERNOHORSKÝ, Jan a Petr TEPLÝ. Základy financí. Praha: Grada, 2011, s. 29-30. 
2 LACINA, Lubor, Petr STREJČEK a Petr BLÍŽKOVSKÝ. Učebnice evropské integrace. 4. přepracované a 

aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 47. 
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vzájemného obchodu a tím i zlepšování životní úrovně obyvatel. Proto je důležité, aby byl 

obchod výhodný pro všechny členské země. 

Ekonomickou integraci lze rozřadit do několika úrovní:3 

• Zóna volného obchodu – země se dohodnou na postupném odstranění obchodních 

bariér a jiných omezeních obchodu, jako jsou např. cla nebo kvóty. 

• Celní unie – seskupení států, které se dohodly na odstranění bariér obchodu mezi 

členskými zeměmi a zároveň uplatňují společnou celní politiku (stejné celní sazby vůči 

třetím zemím). 

• Společný trh – neboli „single market“ znamená, že jednotlivé členské státy odstranily 

veškerá cla vůči ostatním členským státům, používají stejný celní sazebník pro 

transakce s třetími zeměmi a je mezi nimi možný volný pohyb zboží, služeb, osob  

a kapitálu. Do tohoto stupně můžeme zařadit např. EU v 80. letech dvacátého století. 

• Hospodářská a měnová unie – ekonomiky členských zemí jsou plně zapojeny do 

jednotného vnitřního trhu. Posun oproti společnému trhu je především v tom, že do 

společného zájmu se dostávají další hospodářské politiky. Konečným cílem je vytvořit 

systém fixních devizových kurzů a zajistit tak plnou směnitelnost měn jednotlivých 

členských států. V případě ještě hlubší integrace mohou členské země nahradit svou 

národní měnu měnou společnou.  

• Politická unie – v tomto případě se jedná již o úplnou integraci. Nelze od sebe zcela 

oddělit politickou a ekonomickou integraci, neboť se velmi úzce prolínají. Jako příklad 

můžeme uvést např. norsko-dánskou unii z let 1380-1814 či norsko-švédskou unii mezi 

lety 1814-1905. 

1.3 Charakteristika optimální měnové oblasti 

Jak uvádí Lacina4, hlavním podkladem tradičního přístupu k optimální měnové oblasti je 

skupina podmínek, které byly stanoveny jako nutné pro možné členy OCA. Dále také tvrdí, že 

členství v měnové unii přináší jednotlivým státům náklady a výnosy, z čehož vyplývá, že pro 

                                                 
3 LACINA, Lubor, Petr STREJČEK a Petr BLÍŽKOVSKÝ. Učebnice evropské integrace. 4. přepracované a 

aktualizované vydání. Brno: Barrister & Principal, 2016, s. 48-73. 
4 LACINA, Lubor. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. V Praze: C.H. Beck, 2007. 

Beckova edice ekonomie, s. 62. 
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správné fungování unie musí výnosy převážit náklady. Jedná se o následující skupinu 

podmínek:5 

• Mobilita výrobních faktorů. Její vysoký stupeň nahrazuje ztrátu autonomie v oblasti 

monetární a kurzové politiky. U zemí s vysokým stupněm mobility napomáhá 

k vyrovnávání asymetrických šoků. Ve skutečnosti je však mobilita pracovníků 

omezena zejména nutným přeškolováním nebo jazykovou bariérou. 

• Flexibilita mezd a cen. Tlumí jevy doprovázející asymetrický šok, kterým je v jedné 

zemi nezaměstnanost a ve druhé inflace. Cenová a mzdová flexibilita je nutná 

především u krátkodobého působení.  

• Otevřenost a velikost ekonomiky. Podle této myšlenky platí, že menší ekonomiky jsou 

otevřenější a mají tím větší sklon k případnému členství v měnové unii. 

• Komoditní diverzifikace produkce a spotřeby u jednoho státu. Členství v MU by bylo 

pravděpodobně přínosné pro země s vyšším stupněm diverzifikace, které se jednodušeji 

vyrovnávají s náklady související s opuštěním pružných měnových kurzů. 

• Strukturální podobnost tvorby HDP. Pokud dojde k vytvoření podobné struktury HDP 

u členů MU, dojde tím také k eliminaci rizika vzniku asymetrického šoku. 

Asymetrickým šokem lze chápat situaci, kdy stejná událost (např. růst ceny ropy) má 

rozdílný dopad na jednotlivé členské státy. Snaha o strukturální podobnost HDP je však 

dlouhodobým procesem. 

• Podobnost měr inflace. Země vykazující dlouhodobě shodně nízkou výši inflace, 

znamenají víceméně stabilní úroveň vzájemných obchodních transakcí. 

• Integrace finančních trhů. Jedná se o podporu dlouhodobého vyrovnávacího procesu. 

Integrace umožňuje snížit rozdíly dlouhodobých úrokových sazeb, díky čemuž se 

zvyšuje dostupnost možnosti financovat následky vnější nerovnováhy. 

• Fiskální integrace. Příkladem může být existence nadnárodního systému transferů, který 

umožňuje přerozdělování fondů mezi členské státy, jež jsou vystaveny působení šoku 

v rámci měnové oblasti. Je zde nutný pokročilý stupeň politické integrace. 

• Posuzování změn reálného měnového kurzu uchazečů před vstupem do měnové unie. 

                                                 
5 LACINA, Lubor. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. V Praze: C.H. Beck, 2007. 

Beckova edice ekonomie, s. 62-65. 
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• Politické faktory. Úspěch MU je založen na shodě politických názorů členských zemí, 

týkajících se ekonomického růstu, nezaměstnanosti, míry inflace apod. 

Je důležité rozlišit dva základní pojmy: měnovou oblast a měnovou unii. V obou případech je 

využíván fixní kurz měny. Rozdílem je počet používaných měn v oběhu na daném území. 

Měnová oblast zahrnuje dvě nebo více měn, které jsou navzájem fixované (např. Evropský 

měnový systém), kdežto měnová unie využívá pouze jednu společnou měnu (např. eurozóna).6 

1.4 Náklady spojené se členstvím v měnové unii 

Jedním z nejvýznamnějších nákladů podle OCA je možný rozdíl v preferencích národních 

autorit, což znamená, že může dojít k neshodě mezi státy orientovanými na politiku cílování 

inflace a státy preferující co nejnižší míru nezaměstnanosti.7 Z tohoto důvodu je nutná vysoká 

míra kooperace mezi budoucími členy MU. Dá se však předpokládat, že volba preference 

centrální banky je pouze krátkodobý náklad, který lze kompenzovat vypůjčením finančních 

zdrojů. 

Rovněž rozdílná tempa ekonomického růstu lze považovat za náklad související se členstvím 

v MU. Některé členské státy rostou výrazně rychleji než jiné, což způsobuje problém 

s udržením rovnováhy platební bilance.8 Pokud země s rychlejším růstem budou chtít 

eliminovat deficit obchodní bilance, budou nuceni snížit cenu vývozů tak, aby tím podpořily 

poptávku po svém zboží. Toho lze dosáhnout dvěma způsoby: znehodnocením měny či 

snížením domácích cen. Vzhledem k měnové unii již není možné znehodnocení měny, a proto 

jediným způsobem je zavedení deflační monetární politiky. Z tohoto důvodu země s rychlejším 

ekonomickým růstem ponesou dodatečné náklady v podobě zpomalení ekonomického růstu 

(podle OCA). 

Se vstupem do měnové oblasti souvisí také zánik pravomocí národních autorit provádět 

autonomní měnovou politiku. Měnové prostředí bude ovlivňováno rozhodnutími nadnárodní 

instituce, která musí brát ohled na stav MU jako celku. To může být považováno za významné 

ochuzení nástrojů makroekonomické stabilizační politiky.9 Vysoká finanční i obchodní 

                                                 
6 LACINA, Lubor. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. V Praze: C.H. Beck, 2007. 

Beckova edice ekonomie, s. 17. 
7 tamtéž, s. 18. 
8 tamtéž, s. 27-29. 
9 Náklady a rizika. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2018-12-18]. Dostupné z: 

https://www.zavedenieura.cz/cs/euro-a-ceska-republika/vyhody-a-rizika-eura/naklady-a-rizika 



15 

 

propojenost jednotlivých států MU klade jistá omezení na autonomní rozhodování o domácích 

úrokových sazbách. 

Dalším nákladem může být podmínka zapojení se do stabilizačních mechanismů MU. Jako 

příklad je možné uvést Evropský stabilizační mechanismus, který byl vytvořen ke 

spolufinancování nápravných programů v zemích eurozóny, které jsou postiženy vážnými 

makroekonomickými poruchami. V případě, že by se další země rozhodla zapojit do tohoto 

mechanismu po vstupu do eurozóny, znamenalo by to pro ni vynaložení nemalých nákladů. 

Neměli bychom opomenout ani jednorázové náklady, které je třeba vynaložit v případě 

přechodu na jinou měnu. Je zde třeba upravit různé informační systémy, přecenit zboží, vydat 

nové cenové katalogy, vyškolit zaměstnance apod. Včasná a důkladná příprava umožňuje 

náklady spojené s přechodem na jinou měnu minimalizovat. 

1.5 Přínosy členství v měnové unii 

Zatímco analýza nákladů se zabývá především makroekonomickou úrovní, potom přínosy 

spojené se zavedením společné měny vychází spíše z té mikroekonomické. Lze stanovit dva 

hlavní a významné faktory ovlivňující velikost potencionálních přínosů. Za první lze považovat 

odstranění transakčních nákladů spojené s používáním národních měn. Druhým faktorem je 

snížení nejistoty, která se váže k neočekávaným změnám měnových kurzů. Z toho vyplývá, že 

hlavními příjemci přínosů jsou především podnikatelské subjekty působící na jednotném trhu a 

obyvatelé členských zemí MU.10 Oba tyto významné faktory, ale také ostatní přínosy přechodu 

na společnou měnu, jsou definovány níže. 

1.5.1 Eliminace transakčních nákladů 

Tento přínos považujeme za jeden z nejviditelnějších a nejlépe kvantifikovatelných. Jako 

příklad lze uvést studii Evropské organizace spotřebitelů (Bureau Européen des Unions de 

Consommateurs, BEUC). Ta předložila v roce 1988 studii ukazující vysoké náklady spojené 

s výměnou hotovosti. Zástupce organizace navštívil 10 zemí, kde bylo jeho úkolem vyměnit 

hotovost při platném měnovém kurzu. Výzkumníky z BEUC zajímalo, kolik zaplatí na 

transakčních nákladech. Celková kumulovaná ztráta na konci cesty tvořila téměř polovinu 

                                                 
10 LACINA, Lubor. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. V Praze: C.H. Beck, 2007. 

Beckova edice ekonomie, s. 71. 
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původní směnované sumy. Největší ztráty byly zaznamenány v případě nákupu nebo prodeje 

silné měny za slabou.  

Z experimentu BEUC vyplývá, že úspora získaná zavedením společné měny nebude u všech 

zemí stejná.11 Přínosy ze snížení transakčních nákladů rostou v závislosti na otevřenosti 

ekonomiky, použití národní měny jako platidla v mezinárodním platebním styku, nebo na 

efektivním využívání směnárenských služeb. Díky výše uvedeným důvodům lze říci, že přínosy 

z eliminace transakčních nákladů budou vyšší u malých otevřených ekonomik. Naopak menší 

přínosy můžeme očekávat u velkých a uzavřených ekonomik, jejichž měny jsou stabilní  

a likvidní. 

1.5.2 Eliminace kurzového rizika 

Mezi další přínos související se vstupem do MU můžeme zařadit eliminaci kurzového rizika. 

Kurzové riziko je chápáno jako „riziko újmy na zisku vlivem změny cizích měn vůči měně, ve 

které jsou vykazovány účty“12.  

Pomocí eliminace kurzového rizika by mělo dojít k podpoře vzájemného obchodu a ke snížení 

nejistoty investorů. Snížení investičního rizika souvisí se snižováním úrokových sazeb, což by 

mělo napomoci k urychlení ekonomického růstu. Je však nutné uvědomit si, že vytvoření MU 

odstraňuje pouze variabilitu nominálních kurzů a vývoj reálného kurzu je tak ovlivněn pouze 

částečně. Ten je přitom klíčový pro investiční a dlouhodobá rozhodnutí. V případě růstu rizika 

jsou investoři a exportéři ochotni realizovat své obchody pouze za předpokladu nadprůměrného 

výnosu.13 V případě znehodnocení reálného kurzu by mohlo dojít ke zpomalení ekonomického 

růstu jednotlivých členských států, ale také k nárůstu nákladů jednotlivých podnikatelských 

subjektů, kteří obchodují se zeměmi mimo MU. 

  

                                                 
11 LACINA, Lubor. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. V Praze: C.H. Beck, 2007. 

Beckova edice ekonomie, s. 73-77. 
12 Slovník pojmů. Česká národní banka [online]. [cit. 2019-03-07]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/obecne/slovnik/k.html 
13 LACINA, Lubor. Měnová integrace: náklady a přínosy členství v měnové unii. V Praze: C.H. Beck, 2007. 

Beckova edice ekonomie, s. 85-89. 
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1.5.3 Další přínosy členství v měnové unii 

Níže uvádíme další potenciální přínosy spojené se zavedením společné měny, které 

identifikovala Evropská komise ve své studii14. 

Transparentnost cen 

Přechod na společnou měnu přináší zjednodušení cenové porovnatelnosti. Tím se značně 

usnadňuje spotřebiteli obchodní styk, neboť už nemusí při srovnávání cen stejného výrobku 

znát hodnotu aktuálního měnového kurzu.  

Veřejné finance 

Členské státy MU se zavazují, že povedou zodpovědnou a koordinovanou fiskální politiku, 

která by měla vést ke schodku rozpočtů. Vládní výdaje jsou většinou financovány pomocí emise 

státních dluhopisů. To by mohlo být výhodnější, protože díky eliminaci kurzového rizika může 

dojít ke snížení úrokových sazeb. Dá se také předpokládat, že by mohlo dojít ke zvýšení 

konkurence v oblasti vládních zakázek a tím zvýšit efektivnost sektoru veřejné správy. 

Postavení jednotné měny na světovém měnovém trhu 

Společná měna se stane jednou z vedoucích světových měn, což posílí význam dané MU 

v ekonomické i politické oblasti. Také se významně sníží potřeba devizových rezerv nutných 

pro intervence ve prospěch národních měn. 

  

                                                 
14 European Economy: One Market, One Money. An Evalution of the Potential Benefits and Costs of Forming an 

Economic and Monetary Union. Evropská komise [online]. [cit. 2019-03-13]. Dostupné z: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/pages/publication7454_en.pdf 
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2 MĚNOVÉ UNIE V HISTORII 

Již od 19. století probíhaly v Evropě různé pokusy o integraci. Ke vzájemnému sjednocování 

vedly země různé důvody, ať už ekonomické, hospodářské či důvody posílení vlivu státu 

v mezinárodním prostředí. Tato kapitola popisuje jednotlivá integrační uskupení, která 

v minulosti existovala. Dále se zaměřuje na jejich vznik, průběh a na okolnosti, které dovedly 

unie k zániku. I když se ve všech případech nejednalo výhradně o měnové unie, povědomí  

o jejich existenci bylo důležité pro pozdější vytvoření a vývoj Evropské měnové integrace. 

2.1 Německý celní spolek – Zollverein 

I když se nejednalo o klasickou měnovou unii, je důležité vědět o existenci Zollvereinu, neboť 

je považován za jeden z prvních pokusů o integraci.  

Německá celní unie vznikla v roce 1834 pod pruským vedením. Před vznikem spolku 

existovalo velké množství celních bariér, které omezovaly obchod a rozvoj průmyslu. Vznik 

Zollvereinu přispěl k vytvoření oblasti volného obchodu na celém území Německa, a tím došlo 

také k důležitému kroku sjednocení. Jižní státy Německa používaly jako zákonné platidlo 

gulden a severní státy tolar. Směnný kurz byl stanoven na 1 tolar = 1,75 gulden.15 

Hnutí, které stálo za vytvořením zóny volného obchodu v Německu, získalo podněty pro vznik 

od ekonoma Friedricha Lista. Ten byl považován za jednoho z nejvýznamnějších zastánců 

Německa na počátku 19. století. Původně bylo Rakousko a Prusko z této celní unie vyňato, 

nicméně v roce 1818 schválilo Prusko celní předpis, který zrušil všechny vnitřní celní poplatky 

a byl ustanoven Pruský celní prostor, který byl přístupný k volného obchodu se sousedními 

státy. V roce 1866, kdy skončila válka mezi Pruskem a Rakouskem, se původní celní spolek 

rozpadl. Rok poté se k tomuto spolku připojilo několik menších německých států a roku 1871 

došlo ke sjednocení v jeden stát.  

Za cíl této unie lze považovat odstranění rakouského vlivu nad Německem, zlepšení 

hospodářské situace a posílení ekonomické nezávislosti menších států.16 Za dob trvání této unie 

došlo k uzavření měnových dohod a zavedení ražebních standardů. Všechny obchody probíhaly 

na volném trhu a v roce 1931 byly měny německých států sjednoceny. Novou společnou měnou 

                                                 
15 Zollverein. Encyclopaedia Brittanica [online]. [cit. 2018-12-18]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/topic/Zollverein 
16 Německý celní spolek. Wikipedie [online]. [cit. 2018-03-07]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%BD_celn%C3%AD_spolek 
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se tak stala říšská marka, která zanikla dnem vzniku německo-rakouské měnové unie (trvala 

pouze půl roku, zanikla z důvodu ekonomické krize). 

2.2 Latinská měnová unie 

Tato měnová unie vznikla v roce 1865 a členskými státy se staly Belgie, Francie, Itálie, Řecko 

a Španělsko.17 Snahou unie bylo sjednocení více evropských měn do jedné, která by sloužila 

jako platidlo ve všech členských státech a usnadnila tak obchod mezi státy. Zákonným 

platidlem se staly zlaté a stříbrné franky. 

Latinská měnová unie uplatňovala tzv. bimetalismus, což znamená, že byly v oběhu platidla ze 

dvou různých kovů. To byl jeden z důvodů, proč později měnová unie zanikla, neboť relativní 

hodnota stříbra začala klesat. To vedlo k ražbě obrovského objemu stříbra a zlaté mince 

postupně mizely z oběhu. Unie byla zrušena v roce 1927. 

2.3 Skandinávská měnová unie 

Skandinávská měnová unie byla založena v roce 1873 mezi Dánskem, Švédskem a Norskem. 

Rozhodly se pro vznik vlastního skandinávského měnového systému s vlastní centrální měnou, 

kterou se stala tzv. skandinávská koruna vyráběná ze zlata. Všechny státy nadále využívaly 

vlastní měnu (korunu), které byly přijímány v celé skandinávské MU. Měny jednotlivých států 

byly směňovány v poměru: 1 skandinávská koruna = 1 švédská koruna = ½ dánské koruny = ¼ 

norské koruny. 18 

V rámci Skandinávské unie stále existovaly tři nezávislé centrální banky. To opravňovalo země 

kdykoli vystoupit z unie. Bohužel ve smlouvě o založení unie nebyla ošetřena problematika 

užívání bankovek, které však centrální banky členských států emitovaly, a tím se začala 

snižovat potřeba zlatých mincí. Po skončení 1. světové války se spustila řada událostí, které 

dovedly tuto měnovou unii k zániku. 

                                                 
17 Latinská měnová unie. Zlaté rezervy [online]. [cit. 2019-01-29]. Dostupné z: 

https://www.zlaterezervy.cz/slovnik-pojmu/latinska-menova-unie-latin-monetary-union 
18 LIPOVSKÁ, Hana. Moderní ekonomie: jednoduše o všem, co byste měli vědět. 1. vydání. Praha: Grada, 2017., 

s. 207. 
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2.4 Česko-slovenská měnová unie 

Po vzniku Československa 28. října 1918, bylo nutné podniknout rychlé a radikální kroky, které 

by vedly ke stabilizaci ekonomického vývoje, vzniku samostatné měny a stlačení inflace na 

nízkou úroveň. Vzhledem k vysoké inflaci ve státech bývalého Rakouska-Uherska, která byla 

zapříčiněna financováním válečných výdajů, bylo nutné provést v Československu razantní 

měnovou reformu. Ta probíhala pod vedením tehdejšího ministra financí Aloise Rašína ve třech 

fázích:19 

• vytvoření samostatné československé měny, 

• provádění deflační politiky, 

• stabilizace cen. 

Novým zákonným platidlem se tak v roce 1919 stala československá koruna. Až do roku 1926 

vykonával měnovou politiku Bankovní úřad ministerstva financí. Jeho činnost převzala po roce 

1926 Národní banka Československa, jejímž úkolem bylo udržovat kurz koruny vůči zlatým 

měnám, koordinovat zákonem stanovený podíl krytí bankovek drahým kovem a další činnosti 

související s řízením měnové politiky. 

V roce 1938 došlo na základě Mnichovské dohody ke stažení československé koruny z oběhu 

a jako nové zákonné platidlo byla stanovena říšská marka. Po německé okupaci přestala být 

koruna samostatnou měnou. Národní banka Československa byla přejmenována na Národní 

banku pro Čechy a Moravu a byla nucena podřídit se bance Říšské. 

Rok 1945 byl na území Československa ve znamení měnové reformy. Z důvodu zklidnění 

poválečné situace byly všechny peníze vyměněny v poměru 1:1 za československé exilové 

státovky, pouze ale do limitu 500 korun.20 

V roce 1953 byla provedena peněžní reforma, se kterou souviselo snížení objemu peněz, a tím 

také snížení kupní síly obyvatelstva. Tato reforma měla za následek prudké zdražování výrobků 

a služeb. To vedlo k opětovnému zaostávání obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že tato reforma 

                                                 
19 Vznik a stabilizace samostatné československé měny. Česká národní banka [online]. [cit. 2019-01-29]. 

Dostupné z: 

http://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/1_vznik_a_stabilizace_samostatne_ceskoslovenske_meny/ 
20 Poválečná měnová politika. Česká národní banka [online]. [cit. 2019-01-29]. Dostupné z: 

http://www.historie.cnb.cz/cs/menova_politika/4_povalecna_menova_politika/ 
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proběhla bez souhlasu Mezinárodního měnového fondu, bylo Československo nuceno tuto 

organizaci opustit. Za jedno z mála pozitiv reformy z roku 1953 lze považovat nepocítění další 

vysoké vlny inflace, se kterou se potýkaly státy východní Evropy. 

Poslední měnovou reformou prošlo Československo v roce 1953, kdy došlo k jeho rozpadu  

a vznikly tak dva samostatné suverénní státy. Platidlem se stala na území České republiky česká 

koruna a na území Slovenské republiky slovenská koruna. 

2.5 Belgicko-lucemburská ekonomická unie 

V roce 1921 podepsalo Lucembursko Bruselskou úmluvu s Belgií a založili tak Belgicko-

lucemburskou hospodářskou unii. Obě země měly stejný celní tarif a jednotnou platební 

bilanci.21 V čele této unie stála belgická centrální banka se sídlem v Bruselu. Po druhé světové 

válce se unie rozšířila o Nizozemsko a vznikla oblast Beneluxu.  

Na počátku roku 1948 byla zrušena většina dovozních cel v celé oblasti a byla zavedena 

společná vnější sazba. Ta se nevztahovala na některé zemědělské produkty, proto bylo nutné 

zavést systém kvót. Následkem předchozích rozhodnutí bylo nutné rychle uvažovat  

o nedostatečnosti jednoduché celní unie a stanovit cíle, které se týkaly progresivní a úplné 

liberalizace obchodu mezi partnery, systematické koordinace mezinárodní obchodní a měnové 

politiky Beneluxu, a taktéž přijetí společného vyjednávacího postavení při jednáních 

s ostatními zeměmi.  

Ačkoli se tento systém jevil jako optimistický, narazil na obtíže, které vyplývaly z odlišných 

poválečných situací v Belgii a Nizozemsku. Tyto dvě ekonomiky byly spíše konkurenční nežli 

doplňkové. Další problémy vznikaly v souvislosti s volným přístupem nizozemských 

zemědělských produktů na belgický trh.  

Cílem Beneluxu je hospodářská spolupráce členských států. Stal se proto vzorem pro vznik 

Evropské unie, když v roce 1957 bylo Římskými smlouvami vytvořené Evropské hospodářské 

společenství. Všechny státy hospodářské unie jednomyslně přijaly všechna rozhodnutí a staly 

se později zakládajícími členy EU.  

  

                                                 
21 The Benelux Economic Union. Encyclopaedia Brittanica [online]. [cit. 2019-01-29]. Dostupné z: 

https://www.britannica.com/topic/international-trade/The-Benelux-Economic-Union#ref265789 
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3 EVROPSKÁ MĚNOVÁ INTEGRACE  

Už déle než půl století probíhá proces sjednocování Evropy. Zakladatelé evropské integrace 

měli vizi o hospodářsky sjednocené Evropě bez vnitřních hranic, kde by byl možný volný pohyb 

práce, osob, zboží a kapitálu. Vznikem eura v roce 1999 byl završen dlouhodobý proces 

měnové a kurzové spolupráce mezi členskými zeměmi Evropské unie. V této kapitole se 

seznámíme s jednotlivými zlomovými pilíři, které vedly k vytvoření společné měny. Tyto 

klíčové momenty zachycuje časová osa, kterou je možné vidět na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Index evropské ekonomické integrace22 

3.1 Brettonwoodský systém 

V březnu 1957 došlo mezi šesti západoevropskými zeměmi (Belgie, Francie, Lucembursko, 

Nizozemsko a Západní Německo) k podepsání Římské smlouvy.23 Výsledkem bylo vytvoření 

Evropského hospodářského společenství, jehož hlavním úsilím bylo zformování celní unie  

a zavedení společné zemědělské politiky. Ve srovnání s tím se otázky měnové integrace 

omezovaly pouze k chápání kurzových záležitostí jako věci společného zájmu.  

Uvedený problém Evropského hospodářského společenství se překrýval se širšími snahami  

o vybudování stabilního měnového řádu v celosvětovém měřítku. V červenci 1944 na 

                                                 
22 BALDWIN, Richard E. a Charles WYPLOSZ. Ekonomie evropské integrace. 4. vyd. Praha: Grada, 2013., s. 

76. 
23 DĚDEK, Oldřich. Historie evropské měnové integrace: od národních měn k euru. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2008, s. 1-2. 
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mezinárodní měnové a finanční konferenci byly dohodnuty podmínky brettonwoodského 

měnového řádu, který vedl k založení tzv. brettonwoodských institucí – Mezinárodního 

měnového fondu (International Monetary Fund, IMF), který byl pověřen k dohlížení nad 

plynulým fungováním globálního kurzového systému a Mezinárodní banky pro obnovu  

a rozvoj (International Bank for Reconstruction and Development, IBRD či také Světové 

banky). Podstatou tohoto systému se stal systém pevných, zároveň i přizpůsobitelných kurzů. 

Pevná složka byla vázána na dominantní postavení amerického dolaru, který byl navázán na 

zlato v paritě 35 USD za jednu trojskou unci.24 Přizpůsobitelná složka dávala možnost 

přestavování centrálních parit, pouze v případě tzv. fundamentální nerovnováhy platební 

bilance. Úvěrové instrumenty Mezinárodního měnového fondu měly napomáhat při řešení 

přechodných potíží platební bilance členských států. 

Do vážných problémů se systém dostal na přelomu 60. a 70. let minulého století. Kvůli 

neshodám domácích politik se začal stávat americký dolar nedůvěryhodným, jakožto stabilní 

světová měna garantující směnitelnost za zlato. Důsledkem bylo prudké snižování amerických 

zásob měnového zlata. V srpnu 1971 pozastavila americká vláda směnitelnost dolaru za zlato. 

V prosinci 1971 proběhl pokus o záchranu systému uzavřením Washingtonské dohody, na 

jejímž základě došlo k devalvaci dolarové parity vůči zlatu. V březnu 1973 byly ukončeny 

devizové intervence dolaru a přešlo se na volný floating.  

3.2 Wernerův plán 

Do historie Evropy, jakožto pokračující éra zlatého věku, se zapsala padesátá i šedesátá léta 

minulého století. V tomto období bylo trvale udržováno vysoké tempo hospodářského růstu, 

inflace nepředstavovala větší problém, nezaměstnanost byla velmi nízká a zahraničnímu 

obchodu se dařilo. Tyto úspěchy vedly EHS k vykročení směrem k měnové integraci. Silnou 

motivací byly i první známky trhlin uvnitř brettonwoodského systému, které ohrožovaly 

kurzovou stabilitu uvnitř EHS.  

Na zasedání evropské rady v Haagu, které se konalo v prosinci 1969, byl pověřen lucemburský 

předseda vlády Pierre Werner, aby posoudil přeměnění EHS na hospodářskou a měnovou unii. 

Plán se stal terčem dvou rozdílných ekonomických názorů a bylo jasné, že bez vzájemných 

ústupků a kompromisů ho nebude možné uskutečnit. Zatímco zastánci tzv. ekonomické školy 

                                                 
24 Brettonwoodský řád. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2018-12-22]. Dostupné z: 

https://www.zavedenieura.cz/cs/euro/historie-eura/brettonwoodsky-rad 
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(především Německo a Nizozemsko) obhajovali postup vzniku MU s dlouhodobým 

přípravným obdobím, po kterém by následovalo zafixování kurzů a centralizace měnové 

politiky, tak zastánci tzv. monetaristické školy (Belgie, Itálie, Francie) kladli důraz především 

na okamžité rychlé zafixování kurzů.25 Měnová unie měla být dosažena ve třech stádiích, kdy 

vzájemné kurzy členských měn měly podléhat stále užšímu fluktuačnímu rozpětí (tzv. had 

v tunelu). 

K realizaci Wernerova plánu nedošlo, protože narážel na nepřízeň řady vnějších okolností. 

Zhroucení brettonwoodského systému v roce 1973 bylo podpořeno nestabilitou světových 

finanční trhů, ke kterému došlo z důvodu slábnoucí důvěry v americký dolar. Dále došlo 

k prvnímu ropnému šoku, který zasáhl evropské země, a vyvolal zvýšenou inflaci  

a hospodářskou stagnaci. Pozornost politických zástupců jednotlivých států byla upoutána na 

řešení aktuálních vážných hospodářských problémů. Z výše uvedených důvodů se od 

Wernerova plánu po vzájemné dohodě odstoupilo, nicméně z neúspěchu se státy poučily  

a rozhodly, že směřování k měnové unii musí být podpořeno vhodným institucionálním 

zázemím, které by se věnovalo nezbytným přípravám. Tuto roli později sehrál Evropský 

měnový institut, předchůdce dnešní Evropské centrální banky. 

3.3 Evropský měnový systém 

Po pádu brettonwoodského systému se většina malých států účastnila kurzového uspořádání 

měnového hada, tedy propojení kurzů zúčastněných zemí tak, aby jejich kolísání mezi sebou 

bylo v určitých rozmezích. Toto období bylo považováno za kurzově nestabilní, a proto se 

vrcholní politici Francie a Německa rozhodli dát společné kurzové politice nový impuls 

v podobě vytvoření Evropského měnového systému. 

Evropský měnový systém byl založen 13. března 1979 a tvořily jej následující prvky:26 

• evropská měnová jednotka (European Currency Unit, ECU), 

• mechanismus směnných kurzů (Exchange Rate Mechanism, ERM), 

• indikátory divergence (Divergence Indicators), 

                                                 
25 DĚDEK, Oldřich. Historie evropské měnové integrace: od národních měn k euru. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2008, s. 15-33. 
26 Evropský měnový systém. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2018-12-22]. Dostupné z: 

https://www.zavedenieura.cz/cs/euro/historie-eura/evropsky-menovy-system 
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• úvěrové nástroje Evropského fondu pro měnovou spolupráci (European Monetary 

Cooperation Fund, EMCF). 

ECU byla umělá měnová jednotka, která byla konstruována jako jakýsi koš členských měn 

všech států EHS. Váhy jednotlivých košových měn ukazovaly ekonomickou sílu členské země 

a byly upravovány v pětiletých intervalech. ECU plnila funkci zúčtovací jednotky a sloužila 

jako rezervní měna, kterou používaly centrální banky při intervencích. 

Kurzové uspořádání ERM tvořilo jádro Evropského měnového systému. Vzájemné kurzy 

členských měn ERM měly vymezeno pásmo fluktuací se šířkou ± 2,25 % od dané centrální 

parity. Jako dočasná výjimka byla povolena šířka ± 6 %.27 Pokud se kurz nějakého měnového 

páru přiblížil k okraji pásma, centrální banky obou měn v páru měly povinnost zahájit 

neomezené devizové intervence s cílem udržet kurz uvnitř pásma. Účast v ERM byla 

dobrovolná, nicméně kromě britské libry se podílely všechny měny v tehdejších zemích EHS 

na činnosti tohoto kurzového uspořádání. 

Pomocí indikátorů divergence a jejich propočtů byly členové ERM upozorňováni na nadměrné 

vychylování kurzů od svých centrálních parit. Díky tomu měla být včasně zjištěna nutnost 

přijetí účinných opatření a zamezit tím další divergenci.  

3.4 Maastrichtská smlouva 

V druhé polovině 80. let minulého století se Evropskému měnovému systému celkem dařilo. 

Poměrně dlouhé období kurzové stability vedlo k úvahám o znovuobnovení projektu 

hospodářské a měnové unie. Tato vize byla projednána na zasedání Evropské rady 

v Hannoveru, kde se rozhodli ustanovit pracovní skupinu, která by posoudila podobu přechodu 

na MU. Tehdejší předseda Evropské komise Jacques Delors byl pověřen, spolu s guvernéry 

centrálních bank, vytvořením plánu etap, které by vedly k dosažení hospodářské a měnové unie. 

Zpráva předsedy Evropské komise a jeho kolegů byla zveřejněna v roce 1989 v Madridu. 

Potvrdilo se, že EMS má zájem o prohlubování měnové integrace, proto byla Delorsova zpráva 

přijata. Dokument zdůrazňoval, že pouze vznik prostoru se společnou měnou může zajistit 

úplné využívání výhod, které přináší vnitřní trh. Období do dosažení měnové unie bylo 

rozděleno do třech stadií. V prvním stadiu mělo dojít k přípravným úkonům. Na legislativní 

                                                 
27 Evropský měnový systém. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2018-12-22]. Dostupné z: 

https://www.zavedenieura.cz/cs/euro/historie-eura/evropsky-menovy-system 
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stránku, která by souvisela s přechodem na společnou měnu a na učení se společné měnové 

politice, se mělo zaměřit druhé stadium. Poslední stadium by začalo zužováním fluktuačního 

pásma, které by bylo postupně následováno nahrazováním jednotlivých národních měn měnou 

společnou. 

Na zprávu Delorse navázala mezivládní konference v Maastrichtu, jejíž hlavním výstupem byl 

dokument „Smlouva o Evropské unii“, kterému se neoficiálně říká Maastrichtská smlouva.28 

Tato smlouva byla podepsána v roce 1992 a vstoupila v platnost v listopadu 1993. 

Podstata Maastrichtské smlouvy 

Maastrichtská smlouva vymezila základní obrysy dalšího směřování ke společné měně. Mezi 

nejdůležitější pilíře lze zařadit:29 

• rozvržení vzniku měnové unie do tří stadií, které byly pevně datumově ukotveny a měly 

jasné úkoly a cíle; 

• stanovení nejzazšího termínu pro vznik měnové unie na 1. ledna 1999; 

• zformulování konvergenčních kritérií, jejichž splnění je podmínkou pro členství 

v měnové unii, pouze Dánsko a Velká Británie si vyjednaly trvalou výjimku; 

• vyjasnění institucionální podoby budoucí MU a zřízení Evropské centrální banky, která 

byla měla pečovat o cenovou stabilitu unie.  

Odolnost Maastrichtské smlouvy dospět k měnové unii byla testována během krize EMS 

v letech 1992 a 1993. I přes problémy byla myšlenka o společné měně posílena a následně také 

zrealizována. Na obrázku níže je možné vidět přehled činností, které probíhaly v jednotlivých 

stadiích integrace. 

                                                 
28 DĚDEK, Oldřich. Historie evropské měnové integrace: od národních měn k euru. 1. vydání. Praha: C. H. 

Beck, 2008, s. 139-151. 
29 tamtéž, s. 152. 
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Obrázek 2: Stadia hospodářské a měnové unie30 

Konvergenční kritéria 

Konvergenční či maastrichtská kritéria lze charakterizovat jako podmínky, které musí 

kandidátská země splnit, aby mohla vstoupit do eurozóny. Mezi kritéria definována 

Maastrichtskou smlouvou zahrnujeme:31 

• Kritérium cenové stability – členský stát vykazuje dlouhodobou cenovou stabilitu  

a průměrná míra inflace za jeden sledovaný rok před šetřením nepřekračuje o více než 

1,5procentního bodu míry inflace tří členských států, které dosáhly nejlepší cenové 

stability. 

• Kritérium udržitelnosti veřejných financí – na daný stát se nevztahuje rozhodnutí  

o nadměrném schodku. Dále toto kritérium rozdělujeme na dvě části: 

                                                 
30 Maastrichtská smlouva. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2019-01-28]. Dostupné z: 

https://www.zavedenieura.cz/cs/euro/historie-eura/maastrichtska-smlouva 
31 Kritéria konvergence. Česká národní banka [online]. [cit. 2019-01-28]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/mezinarodni_vztahy/cr_eu_integrace/eu_integrace_04.html 
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o kritérium veřejného deficitu – poměr plánovaného nebo skutečného schodku 

veřejných financí k HDP musí být nižší než 3 %. 

o kritérium veřejného dluhu – poměr veřejného dluhu k HDP musí být menší 

než 60 %. 

• Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb – za jeden rok před šetřením nesmí 

překročit průměrná dlouhodobá nominální úroková sazba státu o více než 2procentní 

body úrokovou sazbu tří států, které dosáhly nejlepších výsledků v oblasti cenové 

stability. 

• Stabilita devizových kurzů – alespoň dva roky před vstupem do eurozóny se musí 

země zapojit do ERM II a dodržovat normální rozpětí kurzu (bez devalvace). 

3.5 Vznik eurozóny 

Maastrichtskou smlouvou byly stanoveny dva okamžiky pro vstup do měnové unie. První byl 

na začátku roku 1997, kdy bylo možné založit měnovou unii v případě, že alespoň polovina 

členských států EU splní požadavky konvergenčních kritérií. Druhým okamžikem byl začátek 

roku 1999, kdy měnová unie měla být ustanovena při jakémkoli počtu států EU, které splní 

požadavky pro vstup. Jelikož první termín zůstal nevyužit z důvodu nesplnění požadavku na 

veřejné rozpočty, došlo ke vzniku eurozóny až v roce 1999. Následující tabulka ukazuje plnění 

maastrichtských kritérií tehdejšími členskými státy EU a jejich potenciál stát se zakládajícími 

státy eurozóny. Údaje uvedené v tabulce jsou z března roku 1998, přičemž v záhlaví jsou tučně 

znázorněny výchozí hodnoty jednotlivých kritérií, která bylo nutné splnit. 
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Tabulka 1: Kvalifikace na zákládajícího člena eurozóny32 

 

Na základě podkladů Evropského měnového institutu a Evropské komise došlo k rozhodnutí, 

že zakládajícími členy eurozóny se stane jedenáct zemí – Belgie, Finsko, Francie, Irsko, 

Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko. Ostatní státy se 

nezapojily z různých důvodů. Velká Británie a Dánsko si během vyjednávání o Maastrichtské 

smlouvě prosadily výjimku z povinnosti zavést společnou měnu a rozhodly se ji využít. Další 

dvě země, které nesplnily podmínky pro vstup do eurozóny, nedisponovaly touto výjimkou. 

Švédsko nemohlo vstoupit z důvodu nesplnění podmínky dvouletého zapojení se do kurzového 

                                                 
32 Vznik eurozóny. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2019-01-28]. Dostupné z: 

https://www.zavedenieura.cz/cs/euro/historie-eura/vznik-eurozony 
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uspořádání ERM. Řecko mělo zájem o vstup, nicméně bylo odmítnuto z důvodu nesplnění 

konvergenčních kritérií. Členství získalo až o dva roky později. 

Zrod eura nepřinesl pro běžného spotřebitele žádnou zásadní změnu. V oběhu zůstávaly národní 

bankovky a mince, které i nadále plnily peněžní funkci. Euro existovalo pouze v bezhotovostní 

podobě jako písemné záznamy na bankovních účtech. Teprve po uplynutí tříletého přechodného 

období došlo ve všech členských zemích eurozóny současně k výměně oběživa za euro. Díky 

důsledné a pečlivé přípravě proběhla výměna hladce a obešla se tak bez závažnějších problémů. 

Za jeden z negativních jevů spojeného se zaváděním hotovostního eura lze považovat paradox 

vnímané inflace.33 Ačkoliv oficiální měřená inflace nezaznamenávala při přechodu na euro 

žádné jednorázové zvýšení, veřejné mínění bylo přesvědčeno, že výměna vyvolala všeobecné 

zdražování. Tomuto jevu lze předcházet například duálním označováním cen a vybraných 

peněžních částek nebo častějšími statistickými šetřeními inflace. 

Postupně se k eurozóně přidávaly i další státy Evropské unie. Nyní využívá společnou 

evropskou měnu jako své zákonné platidlo, devatenáct z dvaceti osmi členských států EU. 

Vedle zakladatelských zemí a Řecka se k měnové unii postupně připojili Slovinsko (r. 2006), 

Kypr a Malta (r. 2007), Slovensko (r. 2008), Estonsko (r.2010), Lotyšsko (r. 2013) a jako 

poslední Litva v roce 2014.34 

Euro používají i další země, které nejsou členy eurozóny. Do této skupiny můžeme zařadit 

Monako, San Marino, Vatikán, Andorru, Černou Horu, Kosovo, francouzská zámořská 

společenství (Saint-Pierre a Miquelon, Saint-Barthelémy) nebo Katalánskou republiku. 

 

  

                                                 
33 Hotovostní euro. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2019-01-28]. Dostupné z: 

https://www.zavedenieura.cz/cs/euro/historie-eura/hotovostni-euro 
34 Eurozóna. Euroskop.cz [online]. [cit. 2019-01-28]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/744/sekce/aktualni-

stav/ 
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4 ANALÝZA DOPADŮ VSTUPU DO EUROZÓNY 

Od roku 1999 se k eurozóně přidalo již 19 členů Evropské unie. Zavádění eura probíhalo ve 

všech zemích obdobně, nicméně v každém státu mělo rozdílné dopady. Pro analýzu, která by 

mohla pomoci při rozhodnutí České republiky, zda přistoupit k eurozóně či nikoliv, byly 

vybrány dva státy, které mají nejpodobnější rysy jako ČR, a to Slovenská republika a Slovinsko. 

V této kapitole zhodnotíme makroekonomické a mikroekonomické dopady na hospodářství  

a ekonomiku těchto dvou států, vnímání nové měny spotřebiteli a podniky a rozhodneme, zda 

bylo přijetí společné evropské měny pro tyto země správným krokem. 

4.1 Slovinsko 

Slovinsko se po splnění maastrichtských kritérií stalo členem eurozóny v roce 2007 a nahradilo 

svoji měnu (slovinský tolar) eurem. Tímto krokem se stalo první zemí z nových členských států 

EU, která zavedla na svém území společnou evropskou měnu. 

Další prvenství si Slovinsko připsalo při zavádění eura, když zvolilo scénář velkého třesku (tzv. 

Big Bang).35 Z tohoto důvodu bylo velmi pečlivě sledováno evropskými institucemi. Oproti 

tzv. madridskému scénáři, využitému při první vlně zavádění eura, byl tento scénář rozdílný 

v zavedení měny do bezhotovostního i hotovostního platebního styku ve stejném okamžiku. 

Tento příklad ukázal, že se jedná o variantu, která přináší nižší náklady, ale je náročnější na 

přípravné operace. 

Velkou výhodou pro Slovinsko byla vysoká podpora veřejnosti, která měla nejlepší povědomí 

o společné měně ze všech nových členských států EU. Díky slabé vazbě Slovinců na tolar, který 

nezajišťoval dostatečnou cenovou a kursovou stabilitu, se stalo přijetí eura prioritou číslo jedna. 

Taktéž byl tento projekt jednomyslně podporován politickou reprezentací. 

Vzhledem k tomu, že přechod na novou měnu je náročný proces, přistoupilo Slovinsko  

k tzv. duálnímu označování cen již čtyři měsíce před zavedením eura, ve snaze zabránit 

cenovému růstu a znejistění spotřebitelů. Zobrazování dvojí ceny se tak dotklo různých 

finančních částek, jako cen v obchodech a restauracích, údajů na výplatních páskách nebo 

konečných zůstatků na bankovních účtech.  

                                                 
35 Slovinsko. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: 

https://www.zavedenieura.cz/cs/euro/eurozona/zachranne-mechanismy/slovinsko 
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K největšímu zvyšování cen došlo v oblasti služeb. Inflace mezi lety 2006 a 2007 stoupla  

o 1,3procentního bodu. Jak ukazuje následující tabulka, tak mezi roky 2007 a 2008 došlo 

k výraznému zvýšení inflace. Tento nárůst pramenil především z externích šoků, které se 

podobně jako v dalších evropských zemích projevily strmým růstem cen potravin a energií.  

Na vysoké hodnoty inflace proto slovinská vláda zareagovala vyhlášením protiinflačních 

opatření, které byly zaměřeny na udržitelnou mzdovou politiku a na zvýšení 

konkurenceschopnosti v oblasti obchodu. V dalších letech docházelo k poklesu cenové hladiny, 

a to především z důvodu ekonomické krize, která v Evropě panovala. V letech 2015 a 2016 

dosahovala meziroční změna inflace dokonce záporných hodnot. 

Tabulka 2: Meziroční změna inflace ve Slovinsku36 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inflace měřená 

HICP (%) 
3,7 2,5 2,5 3,8 5,5 0,8 2,1 2,1 2,8 1,9 0,4 -0,8 -0,2 1,6 

Přechod na společnou evropskou měnu neměl ani příliš negativní vliv na růst HDP. To se po 

přijetí eura zvyšovalo, nicméně v roce 2009 došlo k poklesu a v dalších dvou letech jen 

k pomalému růstu. Příčinou byla rozsáhlá ekonomická a finanční krize panující v Evropě, která 

zastihla zemi naprosto nepřipravenou. Ještě v roce 2013 bylo Slovinsko silně zasaženo touto 

krizí, proto vláda musela vypracovat dlouhodobou strategii, která by zemi z krize postupně 

vyvedla a stabilizovala by ekonomiku, která by dosahovala úrovně před začátkem krize. To se 

povedlo pomocí určitých strukturních reforem (např. dekapitalizace bankovního sektoru, 

privatizace, snižování deficitu rozpočtu, konsolidace státního dluhu apod.). Z tabulky 3 je 

patrné, že v posledních letech začalo docházet k opětovnému růstu úrovně HDP a slovinská 

ekonomika se začala opět uzdravovat. 

Tabulka 3: Meziroční změna růstu HDP ve Slovinsku37 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Míra růstu 

HDP (%) 
4,4 4,0 5,7 6,9 3,3 -7,8 1,2 0,6 -2,7 -1,1 3,0 2,3 3,1 4,9 

                                                 
36 Vlastní zpracování autorky podle: Míra inflace (HICP). Databáze Eurostatu [online]. [cit. 2019-02-11]. 

Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tec00118 a Vývoj inflace. Finance.cz [online]. [cit. 

2019-03-07]. Dostupné z: https://www.finance.cz/makrodata-eu/eu-svet/svetove-makroukazatele/inflace/ 
37 Vlastní zpracování autorky podle: Míra růstu reálného HDP. Databáze Eurostatu [online]. [cit. 2019-02-11]. 

Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tec00115 a Slovenia GDP – Gross Domestic Product. 

Countryeconomy.com [online]. [cit. 2019-03-07]. Dostupné z: 

https://countryeconomy.com/gdp/slovenia?year=2009 
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Jedním ze zásadních problémů Slovinska před zavedením eura byla nízká produktivita a ještě 

nižší míra vývozu. Až do roku 2008 převyšovaly hodnoty importu nad exportem a bilance 

zahraničního obchodu tak vykazovala záporné hodnoty. Nepřispěl k tomu ani fakt, že tolar 

vykazoval nízkou kurzovou stabilitu a pro podniky byly obchodní transakce s ostatními státy 

spíše nevýhodné. Po přijetí eura se tak situace zcela změnila a podniky nyní ušetří část nákladů, 

kterými dříve musely pokrývat kurzovou ztrátu. Z toho důvodu mohly navýšit svou produkci  

a stát mohl začít praktikovat exportně orientovanou ekonomiku. Díky nárůstu zahraničního 

obchodu se zeměmi EU a rovněž se státy patřícími do eurozóny se stal export hlavní tažnou 

silou růstu ekonomiky ve Slovinsku. V následující tabulce můžeme vidět vývoj bilance 

zahraničního obchodu v průběhu jednotlivých let. Pokrok zaznamenal i slovinský kapitálový 

trh, který se projevil ve zlepšení hodnocení ratingových agentur. 

Tabulka 4: Bilance zahraničního obchodu ve Slovinsku38  

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bilance 

zahraničního 

obchodu (mil. 
EUR) 

-1562,3 -1066 -1265,4 42,8 611,5 831,7 816,7 1566,4 2722,9 3056,8 2840,6 3608,4 

Za hlavní nevýhody přijetí eura lze považovat nutnost zapojení se do Evropského stabilizačního 

mechanismu, který slouží ke spolufinancování záchranných programů uvnitř eurozóny a ztrátu 

vlastní měnové politiky a jejich nástrojů, jako např. regulace úrokových sazeb či změny 

měnového kurzu. Blíže si tyto dopady přechodu na společnou evropskou měnu rozebereme na 

případu Slovenské republiky v kapitole 4.2. 

4.2 Slovenská republika 

Slovensko přijalo dne 1. ledna 2009 euro, a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny. Snahou při 

zavádění evropské měny bylo, stejně jako v ostatních státech, dojít k hladkému přechodu  

a zabránit zvyšování cen. Z tohoto důvodu bylo zavedené, téměř pět měsíců před přijetím eura, 

povinné duální zobrazování cen, které platilo i rok po jeho zavedení. Dalším opatřením bylo 

monitorování cen u vybraných druhů zboží a jejich publikace Statistickým úřadem Slovenské 

republiky.  

                                                 
38 Vlastní zpracování autorky podle: Zahraniční obchod v rámci zemí EU 28 – celkem, v členění podle členských 

států. Databáze Eurostatu [online]. [cit. 2019-02-11]. Dostupné z: 

http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tet00047  
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I přes maximální připravenost Slovenska na vstup do eurozóny se neubránilo tzv. changeover 

efektu, který bylo možné pozorovat i v ostatních zemích zavádějících euro.39 Changeover efekt 

znamená, že při přechodu na jinou měnu dochází k růstu cen některých druhů zboží a služeb. 

Faktem je, že i když Slovenská republika přijala euro v hluboké krizi, která panovala v Evropě, 

tak se zde neprojevil nijak zvlášť vyšší růst cen než v jiných vyspělých zemích. Za první tři 

roky po vstupu do eurozóny zde stouply ceny pouze o 4,8 %. Pro srovnání je možné uvést, že 

za stejné období stouply ceny například v celé EU o 5,2 %, v Rakousku o 5,3 % nebo v České 

republice o 3,4 %.40 Zdražování se dotklo především dopravy, služeb zvěrolékařů, restauračních 

služeb a služeb spojených s údržbou obydlí (např. malířské a sklářské práce, svoz odpadu, 

čištění komína apod.).  

Mezi roky 2008 a 2011 vzrostl čistý příjem na jednoho obyvatele na Slovensku o 9,5 %. To 

bylo mnohem více než v jiných zemích EU, mzdy v Maďarsku a Polsku dokonce klesaly. Stejná 

situace se projevila i na výši důchodů, které vzrostly ve stejném období o 13,6 %.41 Zvýšení 

příjmů spotřebitelů bylo vyšší než zdražování produktů a služeb, a díky tomu došlo ke zlepšení 

ekonomické situace tamních obyvatel.  

Velmi pozitivní vliv mělo přijetí eura na podniky, zejména na exportéry, pro které nová měna 

znamenala stabilitu, zjednodušení plánování a odstranění části nákladů, které byly vyhrazeny 

na zajištění kurzového rizika. Podle ekonomky Kataríny Muchové42 výrazně prospívá jednotná 

měna zahraničnímu obchodu a přispívá k růstu exportně orientované ekonomiky Slovenska, 

neboť se většina zahraničních obchodů odehrává mezi státy EU a přímo se zeměmi eurozóny. 

Zavedení eura na Slovensku rovněž představuje velké lákadlo pro zahraniční investory, protože 

usnadňuje přístup na slovenský trh. Následující tabulka zachycuje částky zjištěné 

v jednotlivých letech po přijetí eura. Od roku 2012 je možné pozorovat rapidní zvýšení bilance 

zahraničního obchodu. 

                                                 
39 Vplyv zavedenia eura na infláciu v Slovenskej republike v januári 2009. BIATEC, Národní banka Slovenska 

[online]. [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2009/biatec0309.pdf 
40 HICP (2005=100) – annual data. Eurostat [online]. [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_aind&lang=en 
41 Annual net earnings. Eurostat [online]. [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: 

https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_nt_net&lang=en 
42 Analytici: Pozitivní vliv eura na Slovensku převažuje nad nevýhodami. Investiční web [online]. [cit. 2019-02-

04]. Dostupné z: https://www.investicniweb.cz/news-analytici-pozitivni-vliv-eura-na-slovensku-prevazuje-nad-

nevyhodami/ 
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Tabulka 5: Bilance zahraničního obchodu SR43 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bilance 

zahraničního 

obchodu (mil. 
EUR) 

-2843,8 -1031,4 -1217,9 231,9 -79,9 -35,9 2505,8 2907,6 2757,7 1049,1 1637,2 642,4 

Jedním z nejsledovanějších makroekonomických údajů je růst HDP. Obrázek 3 zobrazuje  

a porovnává změny hrubého domácího produktu České a Slovenské republiky. Je zde patrné, 

že v době ekonomické krize výrazně poklesly výkonosti obou ekonomik. Nicméně v roce 2010 

začala ekonomika Slovenska růst rychlejším tempem, když využila nižší výchozí ekonomickou 

úroveň k zrychlení hospodářského růstu. Na konci roku 2017 dosahovala hodnota HDP vůči 

EU hodnotu v České republice 89 % a na Slovensku 77 % na jednu osobu.44 I když se výkonnost 

slovenské ekonomiky zvyšuje, stále mírně zaostává za ČR. Dá se však předpokládat, že přijetí 

eura přispělo ke stabilizaci slovenské ekonomiky a napomohlo ke zvýšení ukazatele HDP. 

 

Obrázek 3: Meziroční změny HDP v SR a ČR45 

Společná evropská měna neměla ani příliš negativní vliv na míru inflace. Ta před zavedením 

zaznamenávala klesající tendenci a dosáhla zpomalení až v lednu 2009 po zavedení evropské 

měny. Inflace měřená v HICP vykazovala v lednu 2009 meziměsíční dynamiku 0,3 %. 

                                                 
43 Vlastní zpracování autorky podle: Vybrané ekonomické a menové ukazovatele SR. Národní banka Slovenska 

[online]. [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/OstatnePublik/ukazovatele.pdf 
44 Česko-slovenské čtvrtstoletí makroekonomickým pohledem. Statistika a my [online]. [cit. 2019-02-06]. 

Dostupné z: http://www.statistikaamy.cz/2018/10/cesko-slovenske-ctvrtstoleti-makroekonomickym-pohledem/ 
45 Vlastní zpracování autorky podle: Míra růstu reálného HDP. Databáze Eurostatu [online]. [cit. 2019-02-11]. 

Dostupné z: http://apl.czso.cz/pll/eutab/html.h?ptabkod=tec00115 
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Meziroční tempo růstu zpomalilo na 2,7 % (z 3,5 % v prosinci 2008).46 Mezi roky 2009 a 2010 

rostla cenová hladina velmi pomalu. Za jeden z možných důvodů lze považovat recesi, která se 

projevovala v Evropě. Míra inflace na Slovensku měla od roku 2011 klesající tendenci, jak je 

zpatrné z následující tabulky. V letech 2014-2016 byly dokonce naměřené záporné hodnoty. 

V tomto období slovenská ekonomika prošla deflačním vývojem, což vedlo ke snižování 

nominální cenové hladiny. 

Tabulka 6: Meziroční změna inflace v SR47 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Inflace měřená 

HICP (%) 
4,3 1,9 3,9 0,9 0,7 4,1 3,7 1,5 -0,1 -0,3 -0,5 1,4 

Nicméně je nutné zmínit i negativa, která s sebou přinesl přechod na novou měnu. Celková 

hrubá zadluženost výrazně stoupla. Jedním z možných důvodů růstu zadluženosti mohou být 

náklady, které bylo nutné s přechodem na novou měnu vynaložit nebo také nutnost zapojení se 

do Evropského stabilizačního mechanismu, který byl vytvořen ke spolufinancování 

záchranných programů uvnitř eurozóny. To vede k vynaložení nemalých prostředků pro krytí 

dluhů států, které nezodpovědně vedly ekonomiku své země, a dostaly se tak do obrovských 

krizí. Tabulka 7 zachycuje, jak v průběhu jednotlivých let stoupala hodnota celkové hrubé 

zahraniční zadluženosti a přepočet na jednoho občana. Zahraniční zadluženost na obyvatele 

byla před zavedením eura v roce 2007 8 237 USD, v roce 2017 to bylo již 20 840 USD.  

Tabulka 7: Zahraniční zadluženost SR48 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Celková hrubá 

zahraniční 

zadluženost (mld. 
USD) 

32,2 44,3 52,5 65,3 65,8 68,8 70,9 82,3 80,4 73,2 77,7 112,9 

Zahraniční 

zadluženost na 

obyvatele SR (USD) 

5987 8237 9764 12141 12187 12681 13132 15240 14887 13503 14341 20840 

                                                 
46 Vplyv zavedenia eura na infláciu v Slovenskej republike v januári 2009. BIATEC, Národní banka Slovenska 

[online]. [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_PUBLIK_NBS_FSR/Biatec/Rok2009/biatec0309.pdf 
47 Vlastní zpracování autorky podle: Vybrané ekonomické a menové ukazovatele SR. Národní banka Slovenska 

[online]. [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/OstatnePublik/ukazovatele.pdf 
48 Vlastní zpracování autorky podle: Vybrané ekonomické a menové ukazovatele SR. Národní banka Slovenska 

[online]. [cit. 2019-02-04]. Dostupné z: 

https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/OstatnePublik/ukazovatele.pdf 
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Nejvyšší cenou za zjednodušení v praktickém životě lze považovat ztrátu vlastní měnové 

politiky. Poprvé Slovensko pocítilo tuto ztrátu po zavedení eura v souvislosti s ekonomickou 

krizí, kdy se země nedokázala dočasně opřít o slabší vlastní měnu. Zároveň ani současné 

nastavení měnových podmínek v eurozóně není ideální. Pokud by měla Slovenská republika 

vlastní měnovou politiku, mohla by, podobně jako Česká republika, začít se zvyšováním 

úrokových sazeb a se zpřísňováním měnových podmínek. Tento hendikep musí Slovensko 

nahrazovat jinými nástroji. Podle Igora Baráta49, který byl zplnomocněncem vlády pro zavedení 

eura, musí Slovensko ztrátu měnových nástrojů (např. změnu kurzu národní měny) 

kompenzovat fiskální, daňovou či sociální politikou. Díky zodpovědné hospodářské politice, 

kterou SR provádí, je možné takovou situaci zvládnout, nicméně bylo nutné tyto kroky připravit 

dopředu. 

4.3 Shrnutí 

Zavádění eura na Slovensku a ve Slovinsku mělo odlišné důvody. Zatímco Slovenská republika 

měla větší možnost volby díky silné slovenské koruně, Slovinsko s přijetím eura nemohlo dále 

otálet, a to především z důvodu nedostatečné cenové a kurzové stability slovinského tolaru. 

Dalším rozdílem u těchto dvou zemí byla podpora veřejnosti. Ta byla na Slovensku mnohem 

nižší než před přijetím eura ve Slovinsku. Právě vysoká informovanost tamních obyvatel měla 

za následek jednohlasnou podporu vlády a hladký přechod na novou měnu, a tím i snížení 

vstupních nákladů. Pokud by ČR přijala společnou měnu, inspirovala by se Slovinskem  

a zavedla by euro v režimu tzv. velkého třesku, což se ukázalo v tomto případě jako levnější 

varianta. Přijetí eura ve Slovinsku pozitivně ovlivnilo i makroekonomické ukazatele. Daleko 

větším problémem se ukázala ekonomická a finanční evropská krize, ze které Slovinci dlouho 

hledali cestu ven, a to především z důvodu nedostatečné vlastní produktivity. Dá se říci, že euro 

usnadnilo slovinským podnikům cestu na evropský trh a díky eliminaci kurzového rizika 

napomohlo zvýšit produkci země a podpořit export státu. V případě Slovinska se dá mluvit  

o kroku správným směrem. I přes ztrátu vlastní měnové politiky a nutnosti podílet se na 

financování dluhů krizových států uvnitř eurozóny, má euro širokou podporu veřejnosti  

a výkonnost slovinské ekonomiky neustále stoupá.  

                                                 
49 Vzdali jsme se vlastní měny ve prospěch silnějšího růstu a příchodu investic, říká muž, který řídil přijetí eura 

na Slovensku. Hospodářské noviny [online]. [cit. 2019-02-07]. Dostupné z: https://byznys.ihned.cz/c1-

65787750-je-spravny-cas-na-prijeti-eura-jak-zmenilo-zivot-slovaku-ptejte-se-muze-ktery-ridil-prijeti-eura-na-

slovensku 
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Naproti tomu ani po deseti letech od přijetí eura na Slovensku nelze s jistotou říci, zda bylo toto 

rozhodnutí správným krokem. Zastánci přijetí eura v ČR argumentují slovenskou zkušeností, 

kde se prokázalo, že přijetí eura nemá dlouhodobé negativní vlivy. Nicméně i odpůrci přijetí 

eura si najdou své argumenty ze zkušeností na Slovensku. Ve své podstatě jde hlavně o to, jak 

jsou s novou měnou spokojeni obyvatelé.  Z průzkumu veřejného mínění pro společnost 

ToForex50 vyplývá, že zhruba 70 % Slováků je s eurem spokojeno, i když by se ale více než 

polovina dotazovaných raději vrátila ke slovenské koruně. Jako hlavní výhody nové měny 

obyvatelé uvádí jednoduché cestování bez nutnosti výměny valut a snadnou cenovou 

porovnatelnost. Taktéž se domnívají, že euro zvyšuje diplomatickou váhu státu uvnitř EU 

z důvodu pravidelných setkání na separátních schůzkách. Za největší nevýhody považují 

makroekonomická a měnová politická rizika, především pak placení dluhů za jiné státy 

eurozóny.  

Nejednoznačnost slovenské zkušenosti se promítá i do debat o přijetí eura v ČR. Většina 

společnosti je proti a taktéž i vláda je poměrně euroskeptická, proto se dá předpokládat, že 

v nejbližší době nebudou v ČR podniknuty kroky, které by směřovaly k přechodu na společnou 

evropskou měnu. 

 

  

                                                 
50 Euro na Slovensku slaví deset let. Co to znamená pro nás?  Ekonomický magazín [online]. [cit. 2019-02-11]. 

Dostupné z: https://www.ekonomickymagazin.cz/2018/07/euro-na-slovensku-slavi-deset-let-co-to-znamena-pro-

nas/ 
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5 PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KRITÉRIÍ ČR A 

EKONOMICKÁ SLADĚNOST 

Jednou z podmínek pro vstup členské země do eurozóny je dosažení vysokého stupně 

konvergence. Ten je posuzován podle maastrichtských konvergenčních kritérií, tedy podle 

kritéria cenové stability, stavu veřejných financí, kritéria udržitelnosti dlouhodobých 

úrokových sazeb a účasti v ERM II. Při vstupu do EU se ČR zavázala, že začne podnikat kroky 

k tomu, aby byla co nejdříve připravena ke vstupu do eurozóny. V této kapitole vyhodnotíme 

plnění konvergenčních kritérií Českou republikou a stanovíme stupeň ekonomické sladěnosti 

s eurozónou. 

5.1 Kritérium cenové stability 

Toto kritérium posuzuje míru spotřebitelské inflace, která nesmí překročit o více než 1,5 p. b. 

průměrné hodnoty tří zemí EU s nejlepšími výsledky v této oblasti.  Jak je patrné z následující 

tabulky, tak ČR v roce 2017 toto kritérium nesplnila. Důvodem mohou být především domácí 

faktory odrážející dlouhodobý růst české ekonomiky a převyšující poptávka na trhu práce, díky 

které docházelo ke zrychlenému růstu mezd. Zvýšená inflace byla taktéž odrazem rostoucí 

spotřeby domácností a růstu cen potravin.  

Tabulka 8: Harmonizovaný index spotřebitelských cen (%)51 

 2015 2016 2017 2018 
 

2019 
predikce 

2020 
výhled 

2021 
výhled 

Průměr 3 zemí EU s nejnižší inflací -0,9 -0,8 0,6 0,8 1,1 1,4 1,6 

Hodnota kritéria 0,6 0,7 2,1 2,3 2,6 2,9 3,1 

Česká republika 0,3 0,6 2,4 2,1 2,2 1,8 1,8 

V roce 2018 stále přetrvávaly silné domácí inflační tlaky a inflace se nacházela v horní polovině 

tolerančního pásma cíle České národní banky (ČNB). I přes skutečnost, že v průběhu roku 2018 

patřila ČR spíše mezi státy s vyšší inflací, tak kritérium za tento rok bylo splněno.  

V roce 2019 by se v kontextu se zvyšováním úrokových sazeb ČNB měly inflační tlaky snížit 

a inflace by se měla v následujících letech pohybovat okolo jejího 2% cíle. Tento inflační cíl 

                                                 
51 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou 

– 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-

sektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/maastrichtska-kriteria-a-sladenost-cr/2018/vyhodnoceni-plneni-

maastrichtskych-konve-33673 
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napomáhá předpokladu plnění tohoto kritéria, neboť ČNB usiluje, aby se skutečná hodnota 

inflace neodchýlila od cíle o více než 1 p. b. 

5.2 Kritérium udržitelnosti veřejných financí 

Kritérium stavu veřejných financí v sobě ukrývá dvě složky, které musí být splněny. První je 

veřejný deficit, který nesmí překračovat 3 % HDP a druhou složkou je dluh sektoru vládních 

institucí. Ten nesmí překračovat 60 % HDP. Následující obrázek zachycuje saldo vládního 

sektoru. Z něj je patrné, že v roce 2016 bylo po letech schodkového hospodaření dosaženo 

poprvé přebytku 0,7 % HDP. V roce 2017 došlo k navýšení přebytku na 1,5 % HDP.  Přispěl 

k tomu především růst daňových příjmů a příspěvků na sociální zabezpečení.  

 

Obrázek 4: Struktura salda sektoru vládních institucí (%)52 

Údaje z roku 2018 ještě nejsou přesně známé, nicméně Ministerstvo financí očekává v sektoru 

vládních institucí přebytek ve výši 1,6 % HDP, a podle aktuálních odhadů počítá se zvyšováním 

přebytku i nadále. Na základě tohoto odhadu je možné očekávat plnění kritéria veřejných 

financí i v budoucnu, jak je patrné z tabulky 9.  

 

                                                 
52 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou 

– 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-

sektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/maastrichtska-kriteria-a-sladenost-cr/2018/vyhodnoceni-plneni-

maastrichtskych-konve-33673 
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Tabulka 9: Saldo sektoru vládních institucí (% HDP)53 

 2015 2016 2017 2018 
predikce 

2019 
predikce 

2020 
výhled 

2021 
výhled 

Hodnota kritéria -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

Česká republika -0,6 0,7 1,5 1,6 1,0 0,9 0,8 

Pokud zůstane v ČR současné nastavení fiskální politiky a bude pokračovat predikovaný 

ekonomický růst, lze předpokládat, že by měl dluh v poměru k HDP dále klesat a v roce 2021 

dosáhnout hodnoty 30 % HDP. To by znamenalo, že by se jeho úroveň měla nacházet bezpečně 

pod referenční hodnotou, kterou stanovují maastrichtská kritéria, i nadále. Ve srovnání 

s průměrnou hodnotou v EU je zde úroveň celkového zadlužení sektoru vládních institucí nižší. 

Díky tomu ČR dostává více prostoru, který by mohl být využit v případě hluboké hospodářské 

recese, a tudíž by nemuselo dojít k překročení hranice 60 %. 

Tabulka 10: Dluh sektoru vládních institucí (% HDP)54 

 
2015 2016 2017 2018 

predikce 
2019 

predikce 
2020 

výhled 
2021 

výhled 

Hodnota kritéria 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

Česká republika 40,0 36,8 34,7 33,0 31,9 30,9 30,0 

Za jedno z největších rizik pro dlouhodobý vývoj hospodaření sektoru vládních institucí lze 

považovat stárnutí obyvatelstva, které má negativní fiskální dopady. Další rizika lze 

identifikovat i z jiných oblastí dlouhodobých výdajů, například z nastavení a fungování systému 

zdravotnické péče. 

5.3 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

Tohoto kritéria je dosaženo v případě, že výnosy z dluhopisů nepřesáhnou o více než 2 p. b. 

průměr výnosů z dluhopisů ve třech státech EU, které vykazují nejlepší výsledky v oblasti 

cenové stability. V ČR dlouhodobé úrokové sazby v roce 2017 rostly a dosáhly průměrné roční 

hodnoty 1 %. Z toho vyplývá, že kritérium bylo splněno s velkou rezervou. Celková 

makroekonomická a finanční stabilita se odráží, stejně jako provádění důvěryhodné fiskální 

politiky, na kvalitním ratingovém hodnocení České republiky, a díky tomu dochází 

                                                 
53 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou 

– 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-

sektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/maastrichtska-kriteria-a-sladenost-cr/2018/vyhodnoceni-plneni-

maastrichtskych-konve-33673 
54 tamtéž. 
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k bezproblémovému upisování státních dluhopisů. Podle očekávaného vývoje uvedeného 

v tabulce níže lze předpokládat, že by ČR neměla mít problém s plněním tohoto kritéria ani 

v následujících letech. 

Tabulka 11: Dlouhodobé úrokové sazby státních dluhopisů (%)55 

 2015 2016 2017 2018 
predikce 

2019 
predikce 

2020 
výhled 

2021 
výhled 

Průměr 3 zemí EU s nejnižší inflací 1,8 2,1 1,3 2,0 2,1 1,2 2,1 

Hodnota kritéria 3,8 4,1 3,3 4,0 4,1 3,2 4,1 

Česká republika 0,6 0,4 1,0 2,1 2,6 3,0 3,3 

5.4 Kritérium účasti v ERM II 

Aby mohla být země přijata do eurozóny, musí splnit podmínku úspěšného, minimálně 

dvouletého setrvání národní měny v mechanismu směnných kurzů. Zde se předpokládá, že se 

kurz bude pohybovat v rámci fluktuačního rozpětí ±15 % bez nadměrných tlaků na kurz. Česká 

republika není členem ERM II, proto se dá zkoumat vývoj měny pouze hypoteticky.  

Z grafu na obrázku 5 je patrné, že měnový kurz se téměř po celé sledované období pohyboval 

okolo hypotetické centrální parity, která je totožná k průměrné hodnotě za 1. čtvrtletí 2016.  

Po ukončení kurzového závazku ČNB kurz posílil, a poté mírně oslabil. I tak se po celé 

sledované období bez problémů pohyboval uvnitř vymezeného pásma. 

 

Obrázek 5: Nominální měnový kurz CZK/EUR56 

                                                 
55 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou 

– 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2019-02-25]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-

sektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/maastrichtska-kriteria-a-sladenost-cr/2018/vyhodnoceni-plneni-

maastrichtskych-konve-33673 
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Jak uvádí vláda ČR a ČNB v Aktualizované strategii přistoupení ČR k eurozóně57, tak by ČR 

měla setrvat v ERM II jen po nutnou minimální dobu. Z toho je patrné, že by se měla zapojit až 

po dosažení vysoké míry ekonomické sladěnosti a za předpokladu, že jí bude umožněno krátce 

po vyhodnocení kurzového kritéria přijmout euro. Taktéž by se mělo zapojení České republiky 

do ERM II uskutečnit za podmínek prosperující domácí ekonomy a stability světových 

finančních trhů. 

5.5 Ekonomická sladěnost s eurozónou 

Zapojení se do eurozóny by mělo znamenat především zvýšení přínosů, které by ze členství 

plynuly. Proto je důležité, aby česká ekonomika s ekonomikou eurozóny dosáhly co největší 

vzájemné sladěnosti ještě před vstupem ČR. Při hodnocení ekonomické připravenosti vstupu 

ČR do eurozóny rozlišujeme tři základní skupiny ukazatelů:58 

• ukazatele s nízkou mírou rizika, 

• neutrální ukazatele, 

• rizikové ukazatele. 

Mezi ukazatele s nízkou mírou rizika můžeme dlouhodobě zařadit především vysokou míru 

otevřenosti a obchodní provázanosti s eurozónou. Právě tento aspekt by mohl vést k existenci 

přínosů ze zavedení společné měny, neboť by došlo ke snížení transakčních nákladů  

a odstranění kurzového rizika. Toto značné obchodní propojení přispívá k synchronizaci 

hospodářských cyklů, i když, jak je možné vidět na následujícím obrázku, se v poslední době 

značně snížila. 

                                                 
57 Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně. Euroskop.cz [online]. [cit. 2019-02-25]. 

Dostupné z: http://www.euroskop.cz/gallery/2/851-eurostrategie_070829.pdf 
58 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou 

– 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-

sektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/maastrichtska-kriteria-a-sladenost-cr/2018/vyhodnoceni-plneni-

maastrichtskych-konve-33673 
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Obrázek 6: Vývoj reálného HDP v ČR a eurozóně (%)59 

Pozitivně také vyznívá sladění vývoje české koruny s eurem vůči americkému dolaru či stálost 

inflace. Z přizpůsobovacích mechanismů se pak jedná o přebytek veřejných financí, které 

poskytují prostor pro plnění makroekonomických stabilizačních rolí fiskální politiky, zvyšující 

se pružnost trhu práce, která se projevuje zejména vysokou mírou ekonomické aktivity  

a snižováním dlouhodobé nezaměstnanosti, nebo stabilní bankovní sektor. 

Mezi neutrální ukazatele můžeme zařadit z dlouhodobějšího pohledu např. malé rozdíly ve výši 

úrokových sazeb nebo některé ukazatele trhu práce a produktů (tj. geografická mobilita, 

hodnocení české konkurenceschopnosti, efektivita trhu práce). 

Za velmi rizikové skutečnosti lze považovat nedokončený proces ekonomické konvergence ČR 

a eurozóny. I když byl v posledních letech obnoven, stále zde zůstává značný rozestup hodnot 

klíčových ukazatelů (především hodnota HDP na obyvatele, cenová hladina nebo mzdová 

úroveň). Taktéž značné rozdíly ve struktuře obou ekonomik, které spočívají především 

v nadprůměrném podílu průmyslu ve tvorbě českého HDP, můžou vést k asymetrickým šokům. 

Pokud by ČR přijala euro, mohlo by dojít ke zpřísnění střednědobého rozpočtového cíle, což 

by mohlo být problémem pro udržitelnost veřejných financí. Riziko plyne i pro bankovní sektor, 

neboť růst cen nemovitostí a úvěrů na jejich pořízení jde snadněji a účinněji řešit při vlastní 

měnové politice.  

I přes stabilizovanou hospodářskou situaci jsou v eurozóně stále velké rozdíly v úrovni 

vyspělosti jednotlivých členských států a nedořešené dluhové problémy některých členských 

                                                 
59 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou 

– 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-

sektor/pristoupeni-cr-k-eurozone/maastrichtska-kriteria-a-sladenost-cr/2018/vyhodnoceni-plneni-
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zemí představují jeden z největších dlouhodobých problémů eurozóny. I když se připravenost 

ČR na přijetí eura za poslední roky zlepšila, stále zde zůstávají některé nedostatky, které ještě 

nebyly splněny. Především se jedná o nedokončený proces konvergence. S ohledem na výše 

zmíněné skutečnosti se dá říci, že náklady zatím spíše převyšují přínosy. Proto se Ministerstvo 

financí a ČNB60 domnívají, že vstup České republiky do eurozóny zatím není vhodný, a z toho 

důvodu by neměla usilovat o členství v ERM II. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
60 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou 

– 2018. Ministerstvo financí ČR [online]. [cit. 2019-02-27]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-
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6 ODBORNÉ EKONOMICKÉ NÁZORY NA PŘIPOJENÍ 

K EUROZÓNĚ 

Již od chvíle, kdy ČR vstoupila v roce 2004 do Evropské unie, se neustále spekuluje o vhodném 

datu vstupu do eurozóny. Ani po patnácti letech nejsou ekonomové a politici schopni najít 

společnou řeč a jejich názory na vhodný termín přijetí eura se stále rozchází. I když se zdá, že 

většina politické reprezentace a širší veřejnosti je proti vstupu do eurozóny, najdou se i tací, 

kteří za vstup ČR bojují a domnívají se, že je to pro náš stát nejlepší možná varianta. V této 

kapitole provedeme rešerši odborných názorů významných českých ekonomů a politiků.  

To nám pomůže při rozhodnutí, zda je vhodné pro Českou republiku přijmout euro či nikoliv. 

6.1 Názory PROTI připojení k eurozóně 

Většina ekonomů61 se shoduje na tom, že by ČR se vstupem do eurozóny neměla pospíchat, 

nicméně každý z nich uvádí trochu jiné důvody. Analytik Jiří Cihlář a prezident Hospodářské 

komory Vladimír Dlouhý upozorňují především na fakt, že problémem jsou zadlužené jižní 

státy, na jejichž pomoci by se ČR musela podílet. Ekonom Aleš Michl vidí problém v síle české 

koruny. Ta by podle jeho slov měla být v době přechodu na evropskou měnu co nejsilnější, aby 

se platy českých občanů přiblížily těm německým. Eva Zamrazilová, hlavní ekonomka České 

bankovní asociace, se obává výkyvů kurzu české národní měny, které by vyvolal vstup do ERM 

II.  

Ekonom Lukáš Kovanda opírá svůj názor na přijetí eura o výroky amerického nositele 

Nobelovy ceny za ekonomii Josepha E. Stiglitze. Ten ve své knize uvádí62, že je velmi obtížné, 

aby společná měna fungovala v tolik ekonomicky a politicky různorodém regionu, za jaký 

Evropu považuje. Dále poukazuje na fakt, že v eurozóně nejsou vytvořeny instituce, které by 

napomáhaly státům, pro něž není evropská hospodářská politika vhodná. Podle něj společná 

měna nevede k užší integraci, ale spíše působí na jednotlivé státy jako odstředivá síla. Kovanda 

doplňuje63, že euro brání jižním zemím v rozletu. Souhlasí se Stiglitzem, že země v MU by 

                                                 
61 Očima expertů: Hurá, euro! Peníze.cz [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: https://www.penize.cz/kurzy-

men/323851-ocima-expertu-hura-euro! 
62 STIGLITZ, J. E. Euro: společná měna jako hrozba pro budoucnost Evropy. Praha: Knižní klub, 2017. 

Universum (Knižní klub), s. 32-40. 
63 Debata ekonomů: Měla by Česká republika přijmout euro? Euroskop.cz [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné 

z: https://www.euroskop.cz/44/29834/clanek/debata-ekonomu-mela-by-ceska-republika-prijmout-euro/ 
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měly být co nejméně rozdílné. Z toho důvodu vidí jako jedno z možných řešení v rozdělení 

eurozóny na severní a jižní euro. 

Radikálně proti zavádění eura je ekonom a europoslanec Petr Mach64. Největším nebezpečím 

podle něj je vstup do dluhové unie, ve které se musí členové eurozóny podílet na placení dluhů 

krachujících států prostřednictvím Evropského stabilizačního mechanismu. Další problém vidí 

ve společné daňové a hospodářské politice, kterou by ráda Francie zavedla mezi členy 

eurozóny, a tím by tak diktovala například zvyšování daní.  

Z pohledu ČNB by byl vstup do evropské měnové unie problematický. Marek Mora65, 

viceguvernér ČNB, který strávil řadu let v Bruselu, je považován za jednu z nejvíce 

kompetentních osob v otázce přijetí společné evropské měny. Prohlásil, že do značné míry 

souhlasí s argumenty podporující zavedení eura, především pak s přínosem nižších 

transakčních nákladů nebo eliminací kurzového rizika, nicméně poukazuje na značné 

nedostatky, kvůli kterým by ČR prozatím neměla přijímat euro. Taktéž jako většina ekonomů 

uvádí za největší problémy eurozóny zadlužené jižní státy a nedokončený projekt, kterým 

eurozóna prozatím je, a to v oblastech bankovní, fiskální a ekonomicko-politické unie. Z tohoto 

tvrzení vyplývá, že současná podoba měnové unie není vyhovující a je nutná další integrace 

pro zlepšení její funkčnosti.  

Podobný názor jako Marek Mora zastává také guvernér ČNB Jiří Rusnok66. Ten uvádí, že ČR 

je ve své podstatě na vstup do eurozóny připravena, nicméně poukazuje na fakt, že se snadněji 

adaptují země, které mají ekonomicky blíže k jádru unie a v tomto ohledu je zde velká propast. 

I když v současné době došlo k solidnímu přiblížení v případě mezd, stále zůstává velký odstup 

u většiny klíčových ukazatelů. Rusnok doufá, že zvyšování mezd potrvá ještě alespoň 5 let, za 

tu dobu by se ČR mohla značně přiblížit mzdové úrovni eurozóny. Z důvodu přijetí eura by měl 

reformou projít mimo jiné i státní rozpočet. Ten by v případě ztráty vlastní měnové politiky měl 

vykazovat větší pružnost a prostor pro stimulaci ekonomiky. Za jeden z největších problémů 

považuje dohled nad finančním trhem, neboť bankovní unie je podle jeho slov nedodělaný 

projekt. 

                                                 
64 Očima expertů: Hurá, euro! Peníze.cz [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: https://www.penize.cz/kurzy-

men/323851-ocima-expertu-hura-euro! 
65 Marek Mora (ČNB) prozatím proti zavádění eura. Kurzy.cz [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: 

https://www.kurzy.cz/zpravy/421888-marek-mora-cnb-prozatim-proti-zavadeni-eura/ 
66 Česko je připraveno na přijetí eura a vstup do eurozóny, prohlásil guvernér ČNB Rusnok. Hospodářské noviny 

[online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: https://byznys.ihned.cz/c1-65776040-cesko-je-pripraveno-na-prijeti-

eura-a-vstup-do-eurozony-prohlasil-guverner-cnb-rusnok 
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Mezi politickými stranami jsou proti stanovení pevného data přijetí eura ODS a hnutí ANO. 

Předseda ODS Petr Fiala zdůrazňuje67, že ČR by měla mít svobodu rozhodnout se, zda a kdy 

přijme euro. Domnívá se, že momentálně není vstup do eurozóny výhodný, mimo jiné z důvodu 

strukturálních problémů uvnitř eurozóny. Taktéž premiér Andrej Babiš68 upřednostňuje českou 

korunu. Podle něj je velmi důležité, aby si ČR zachovala možnost ovlivnit ekonomiku státu  

a provádět vlastní měnovou politiku. Navíc se přiklání k variantě tzv. vícerychlostní Evropy. 

Podle jeho slov je důležité, aby ČR mohla mít volbu, integrovat se v některých případech více 

a naopak v jiných méně. 

6.2 Názory PRO připojení k eurozóně 

I když se většina ekonomů a politiků přiklání spíše k variantě prozatím neurčovat pevné datum 

přejí eura, a to především z důvodu nedostatečné připravenosti ČR a strukturálních mezer uvnitř 

eurozóny, najdou se i jedinci, kteří se domnívají, že s přechodem na euro by se nemělo příliš 

otálet.  

Asi za největšího podporovatele evropské měny lze považovat člena bankovní rady Oldřicha 

Dědka. Ten při svém vystoupení na slavnostním shromáždění ke dni Evropy zdůraznil,69 že 

projekt evropské měny ještě není zdaleka hotový, nicméně zde převyšuje snaha o další kultivaci 

a zvyšování odolnosti MU. Uvedl, že euro má nadpoloviční podporu veřejnosti, a to navzdory 

krizovému období, které v Evropě panovalo. Nicméně také zmínil problém vícerychlostní 

Evropy. Zde nastává situace, že ČR by byla po Brexitu ještě více nucena rozhodnout se, kam 

chce patřit – zda bude součástí integračního jádra, nebo zda bude obíhat pouze okolo. Jako 

výhody přijetí eura uvedl bezbariérový vnitřní trh, podporu exportně orientované české 

ekonomiky, a také lepší informovanost o kvalitách a úskalích eurozóny, která jsou dnes již 

známá. Dodává, že ČR je na přijetí eura připravena a maastrichtská kritéria jsou plněna 

udržitelným způsobem. Nicméně se jedná především o politický projekt, proto za zavedení 

společné měny je zodpovědná především politická reprezentace. 

                                                 
67 Teď pro Česko není výhodné přijmout euro, musíme mít svobodu rozhodování, říká předseda ODS Fiala. 

iRozhlas [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/petr-fiala-ods-rozhovor-

evropska-unie-eurozona-rozhodovani-volny-trh_1903071723_rez 
68 Babiš: Česko by nemělo přijímat euro ani se více integrovat v EU. Euro [online]. [cit. 2019-03-20]. Dostupné 

z: https://www.euro.cz/politika/babis-cesko-by-nemelo-prijimat-euro-ani-se-vice-integrovat-v-eu-1342322 
69 Oldřich Dědek: Euro a vícerychlostní Evropa – výzvy pro českou ekonomiku. Parlamentní listy [online]. [cit. 

2019-03-14]. Dostupné z: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Oldrich-Dedek-Euro-a-

vicerychlostni-Evropa-vyzvy-pro-ceskou-ekonomiku-488446 
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Ekonom a bývalý státní tajemník pro evropské záležitosti Tomáš Prouza70 zastává názor, že 

v eurozóně měla být ČR už dávno, a tím by se předešlo problémům s intervencemi. Poukazuje 

také na skutečnost, že o přijetí evropské měny musí rozhodnout čeští politici, kteří však nejsou 

dostatečně osvíceni jako jejich kolegové na Slovensku. Důležité však je, s jakým kurzem do 

eurozóny ČR vstoupí. Ten by neměl poškodit české firmy, ale zároveň by měl co nejvíce 

pomoci při přepočtech důchodů a dalších plateb. 

Tomáš Sedláček71, hlavní ekonom a stratég ČSOB oponuje svým kolegům, kteří tvrdí, že 

eurozóna potřebuje stabilizovat a restrukturalizovat tím, že optimální měnová unie neexistuje. 

Uvádí, že v každém ekonomickém spolku jsou země, které jsou bohatší a jiné zase naopak 

chudší. Jako příklad uvedl měnovou oblast amerického dolaru, kde by v případě, že by všechny 

země měly být podobně ekonomicky vyspělé, by stejnou měnou nemohly platit třeba New York 

a Severní Dakota. Sedláček zastává názor, že by ČR neměla euro bojkotovat, nýbrž diskutovat 

o možnostech jeho vylepšení. Dále upozorňuje, že bez eura by mohla nastat situace, kdy se ČR 

dostane do vedlejšího proudu EU, protože se staví proti užší integraci i v různých dalších 

oblastech.  

Dalším odborníkem, který se domnívá, že euro je pro Českou republiku méně rizikové řešení 

než udržovat korunu, je předseda AMSP ČR Karel Havlíček72. Podle jeho názoru jsou firmy 

s eurem srozuměny, a i pro spotřebitele by díky velkému konkurenčnímu prostředí nemělo dojít 

k většímu cenovému zemětřesení. Podle jeho slov záleží na rozhodnutí politiků a určité míře 

odvahy.  

Ani mezi politickými stranami nepanuje jednomyslná shoda na tom, kdy by ČR měla přijmout 

euro. Zatímco ODS a hnutí ANO jsou jednoznačně proti společné měně a jejímu rychlému 

zavádění, podpory tohoto projektu se naopak dostává od strany ČSSD, KDU-ČSL, STAN  

a TOP 09.73 Zástupci těchto čtyř stran tvrdí, že je nutné rychle stanovit pevné datum zavedení 

eura. Argumentují zejména politickými důvody, neboť je to podle Mariana Kláska z TOP 09 

cesta do civilizovaného západního světa. Věslav Michalík (STAN) dodal, že přijetí eura by bylo 

                                                 
70 Očima expertů: Hurá, euro! Peníze.cz [online]. [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: https://www.penize.cz/kurzy-

men/323851-ocima-expertu-hura-euro! 
71 Debata ekonomů: Měla by Česká republika přijmout euro? Euroskop.cz [online]. [cit. 2019-03-12]. Dostupné 

z: https://www.euroskop.cz/44/29834/clanek/debata-ekonomu-mela-by-ceska-republika-prijmout-euro/ 
72 Očima expertů: Hurá, euro! Peníze.cz [online]. [cit. 2019-03-12]. Dostupné z: https://www.penize.cz/kurzy-

men/323851-ocima-expertu-hura-euro! 
73 Přijetí eura v ČR rozděluje politickou scénu. Ve Sněmovně se bouřlivě debatovalo. Eurozprávy.cz [online]. 

[cit. 2019-03-14]. Dostupné z: https://eurozpravy.cz/ekonomika/ceska-republika/191922-prijeti-eura-v-cr-

rozdeluje-politickou-scenu-ve-snemovne-se-bourlive-debatovalo/ 
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výhodné z důvodu navázání české ekonomiky na Německo. Politická strana ČSSD podporuje, 

aby ČR vstoupila co nejdříve do systému směnných kurzů ERM II. Jan Hamáček74 argumentuje 

především zkušeností Slovenské republiky, která se po přijetí společné měny stala součástí 

tvrdého evropského jádra a začala ekonomicky růst. Slovenský příklad prý ukazuje občanům, 

že není nutno se ničeho obávat. 

Bývalý ministr financí a nynější ekonomický poradce KDU-ČSL Ivan Pilip75 se domnívá, že 

ČR je technicky připravená vstoupit do eurozóny a její vstup by se neměl příliš odkládat, neboť 

je důležité, aby v době přechodu na euro byla česká koruna co nejsilnější, a tím pádem, aby byli 

občané vůči svým západním sousedům bohatší.  

  

                                                 
74 Hamáček obhajuje euro: Slovensko ukazuje, že se Češi nemají čeho bát. Eurozprávy.cz [online]. [cit. 2019-03-

14]. Dostupné z: https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/191591-hamacek-obhajuje-euro-slovensko-ukazuje-ze-se-

cesi-nemaji-ceho-bat/ 
75 Na přijetí eura jsme připraveni, tvrdí exministr financí. Šéf odborů pak vyčíslil, kolik byste brali. Info.cz 

[online]. [cit. 2019-03-11]. Dostupné z: https://www.info.cz/evropska-unie/na-prijeti-eura-jsme-pripraveni-tvrdi-

exministr-financi-sef-odboru-pak-vycislil-kolik-byste-brali-37302.html 
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7 SHRNUTÍ ZÍSKANÝCH POZNATKŮ A DOPORUČENÍ 

PRO ČESKOU REPUBLIKU 

K zajištění hlavního cíle bakalářské práce byla využita analýza dopadů vstupu Slovenské 

republiky a Slovinska do eurozóny. V obou případech se ukázalo, že přechod na společnou 

evropskou měnu neměl příliš negativní vliv na makroekonomické ukazatele a zároveň nedošlo 

k nikterak závažnému zdražování cen potravin a služeb. Dá se předpokládat, že mnohem větším 

problémem pro tyto země byla tehdejší finanční a ekonomická krize, která v Evropě panovala. 

Je důležité také zmínit důvody vstupu Slovenska a Slovinska do eurozóny. Zatímco Slovenská 

republika měla větší možnost volby díky silné slovenské koruně, Slovinsko nemohlo s přijetím 

eura příliš otálet, a to především z důvodu nedostatečné kurzové stability slovinského tolaru. 

Dalším rozdílem byla široká podpora veřejnosti, kterou Slovinsko při přechodu na euro 

disponovalo. Slovinci si byli dobře vědomi své nedostatečné produktivity, a tím také nutnosti 

dovážet zboží ze zahraničí. S tím ovšem souvisely nemalé náklady na krytí kurzového rizika. 

Z tohoto důvodu lze říci, že Slovinsko udělalo krok správným směrem, když euro přijalo za 

svou národní měnu a usnadnilo tak podnikům cestu na zahraniční trh a podpořilo export státu.  

V případě České republiky je lepší přiklánět se spíše ke zkušenostem Slovenské republiky, 

neboť má ČR stejně jako Slovensko silnou vlastní měnu. Zde jsou ovšem výsledky i po deseti 

letech od přijetí stále nejednoznačné. Stejně jako u našich sousedů, v ČR nepanuje příliš vysoká 

podpora veřejnosti a názory ekonomů a politické reprezentace se rozcházejí. Zatímco jedna část 

odborníků se domnívá, že vstup do EMU je pro ČR nevyhnutelný, a to především z důvodu 

pevného ukotvení ČR v jádru Evropy a úspoře nákladů souvisejících s krytím kurzového rizika 

pro české podniky, druhá část zastává názor, že přechod na euro by mohl být pro Českou 

republiku fatální především z důvodu ztráty vlastní měnové politiky, která je pro ČR velmi 

důležitá. Zároveň vidí obrovský problém v zadluženosti jižních států, na jejichž podpoře by se 

ČR v rámci Evropského stabilizačního mechanismu musela podílet.  

Jednou ze základních podmínek pro vstup do Evropské měnové unie je plnění maastrichtských 

kritérií. Ty Česká republika ve velké míře splňuje. Jediné kritérium, které ČR neplní, je členství 

v systému směnných kurzů ERM II. Zde musí být země členem minimálně dva roky před 

vstupem do eurozóny. Dá se však předpokládat, že pokud by se ČR rozhodla vstoupit do ERM 

II, i toto kritérium by s přehledem plnila.  

Česká republika je tedy víceméně připravena na vstup do Evropské měnové unie, nicméně se 

zde nachází obrovská propast v ekonomické sladěnosti ČR a eurozóny. Právě nedokončený 
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proces konvergence by mohl být pro Českou republiku riskantní, neboť se snadněji adaptují 

země, které mají ekonomicky blíže k jádru unie. Taktéž je zde stále mnoho rozdílných 

klíčových ukazatelů, jako je tempo růstu HDP, cenové hladiny nebo mzdová úroveň, které by 

mohly negativně ovlivnit působení ČR uvnitř eurozóny.  

I přes všechny výhody, které by členství v eurozóně přinášelo, jako je např. snadná cenová 

porovnatelnost, snadnější cestování, eliminace kurzového rizika a transakčních nákladů nebo 

posílení vlivu České republiky v Evropě, je zde příliš mnoho negativních faktorů, které tyto 

výhody převyšují. Jedním z klíčových problémů jsou strukturální mezery uvnitř eurozóny. 

Právě z důvodu rozdílné ekonomické vyspělosti jednotlivých členských států je složité zajistit, 

aby společná měna správně fungovala. S tím také souvisí zadluženost jižních států a nutnost 

podílet se na záchranných projektech. Dalším důvodem je fakt, že eurozóna je stále 

nedokončený projekt, který má mezery především v bankovní, fiskální a ekonomicko-politické 

oblasti. To vede k nedostatečné podpoře států, které vykazují nižší stupeň konvergence s jádrem 

Evropy. Další problém je v neexistenci orgánů, které by pomohly těmto státům s adaptací. A 

v neposlední řadě je problémem ztráta vlastní měnové politiky. Pokud by ČR přišla o možnost 

provádět vlastní měnovou politiku, muselo by dojít k řadě reforem. Jednou z nich by byla  

např. reforma státního rozpočtu. Ten by v případě ztráty vlastní měnové politiky měl vykazovat 

větší pružnost a prostor pro stimulaci ekonomiky.  

Na základě výše uvedených důvodů se domníváme, že Česká republika by do Evropské měnové 

unie neměla prozatím vstupovat. Důležité je brát ohled na skutečnost, že současná podoba 

měnové unie není vyhovující a je nutná další integrace pro zlepšení její funkčnosti. Taktéž je 

pro ČR důležité, aby před jejím vstupem do eurozóny došlo ke snížení rozdílů mezi klíčovými 

ekonomickými ukazateli z důvodu snadnější adaptace.   

  



53 

 

ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo na základě hodnocení ekonomických kritérií u zemí, které již 

přijaly euro, posoudit vhodnost přijetí jednotné evropské měny Českou republikou. 

Aby bylo možné tohoto cíle dosáhnout, bylo nejprve nutné splnit parciální cíle. Na začátku 

práce bylo nezbytné charakterizovat základní pojmy, které s problematikou měnové integrace 

souvisí. Dále zde byla představena optimální měnová oblast, u které jsme si uvedli podmínky, 

jakých by měla ideálně dosahovat. Zároveň jsme si obecněji přiblížili, jaké přínosy a náklady 

mohou plynout ze členství v měnové unii. 

Další část práce byla zaměřena na již zaniklé měnové unie, které se na území Evropy v historii 

vyskytovaly. Uvedli jsme důvody jejich vzniku, ale také události, které jednotlivé měnové unie 

dovedly k zániku. Nicméně všechny tyto dosavadní získané poznatky byly klíčové při 

formování Evropské unie, a později také Evropské měnové unie. Následně jsme také stručně 

popsali vývoj evropské měnové integrace od jejich počátků až po vznik eura v roce 1999. 

Dalším parciálním cílem byla analýza dopadů vstupu do Evropské měnové unie u vybraných 

evropských států. Pro tuto práci byly zvoleny dvě evropské země, a to Slovenská republika  

a Slovinsko. Důvodem výběru byla především strukturální podobnost jejich ekonomik s tou 

českou. V případě Slovinska byla volba přijmout euro nejlepším možným řešením, a to hlavně 

kvůli nízké cenové a kurzové stabilitě slovinského tolaru. Slovinsko upřednostňovalo před 

vstupem do Evropské měnové unie importně orientovanou ekonomiku. Důvodem toho byla 

hlavně nedostatečná produktivita země. S přechodem na euro došlo v zemi k eliminaci nákladů 

na krytí kurzového rizika a k podpoře exportu. I přes skutečnost, že v Evropě panovala po 

mnoho let ekonomická krize, tak výkonnost slovinské ekonomiky stoupala a stoupá neustále. 

V případě Slovenské republiky již nejsou zjištěné výsledky tak jednoznačné. Právě 

nejednoznačnost slovenské zkušenosti se promítá i do debat o přijetí eura v ČR.  Za největší 

výhody jsou považovány snadnější cenová porovnatelnost a snadnější cestování. I když se 

stejně jako ve Slovinsku ukázalo, že přijetí eura nemělo příliš negativní účinky na 

makroekonomické ukazatele, tak ani po deseti letech nejsou Slováci příliš spokojeni 

s evropskou měnou a více než polovina by se raději vrátila zpět ke slovenské koruně. Zároveň 

jako negativum členství v EMU je často uváděna ztráta vlastní měnové politiky. Také 

zadluženost jižních států, na jejichž financování je nutné se podílet z důvodu zapojení se 

do evropského stabilizačního mechanismu, je bráno jako negativum. 
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Dále jsme se zaměřili na plnění maastrichtských kritérií Českou republikou a její ekonomickou 

sladěnost s eurozónou. Pokud by se ČR chtěla stát členem eurozóny, musela by splnit 

následující kritéria: kritérium cenové stability, udržitelnosti veřejných financí, dlouhodobých 

úrokových sazeb a účast v ERM II. Členem mechanismu směnných kurzů musí být žádající 

země alespoň dva roky před vstupem do eurozóny. Podle zjištěných výsledků první tři kritéria 

ČR s přehledem splňuje. Česká republika ale zatím není členem ERM II. Dá se však 

předpokládat, že pokud by se rozhodla zapojit do mechanismu směnných kurzů, splnila by  

i toto kritérium. Poměrně velký problém nastává u sladěnosti s eurozónou. Právě nedokončený 

proces konvergence by mohl být pro Českou republiku riskantní, neboť se snadněji adaptují 

země, které mají ekonomicky blíže k jádru unie. Taktéž existuje stále mnoho rozdílných 

klíčových ukazatelů, jako je tempo růstu HDP, cenové hladiny nebo mzdová úroveň, které by 

mohly negativně ovlivnit působení ČR uvnitř eurozóny. 

Následně byla provedena rešerše odborných ekonomických názorů na přistoupení k Evropské 

měnové unii. Zde byly shrnuty názory uznávaných českých a zahraničních ekonomů a 

současných zástupců politické reprezentace. Jako hlavní negativa odborníci uváděli především 

zadlužené jižní státy, nedostatečnou měnovou úroveň, strukturální mezery uvnitř eurozóny, a 

to především v oblastech bankovní, fiskální a ekonomicko-politické unie. Zároveň zmínili, že 

správné fungování společné měny nemůže fungovat v tolik ekonomicky a politicky různorodém 

regionu, jakým Evropa je. V neposlední řadě poukázali na fakt, že Evropská měnová unie je 

stále nedokončený projekt, ve kterém nejsou vytvořeny instituce, které by napomáhaly státům, 

pro něž není evropská hospodářská politika vhodná. Zároveň se shodli, že je pro ČR důležité, 

aby si udržela možnost provádět vlastní měnovou politiku. Naopak odborníci podporující přijetí 

eura upozornili na fakt, že pokud by Česká republika nepřijala euro, mohla by se dostat do 

vedlejšího proudu Evropské unie. Jako výhody přijetí eura uvedli bezbariérový vnitřní trh, 

snížení nákladů pro podnikatele a podporu exportně orientované české ekonomiky. Čeští 

politici argumentovali hlavně politickými důvody. Jako příklad uvedli Slovenskou republiku, 

která se díky euru pevně ukotvila v jádru Evropy a začala ekonomicky růst. 

Na základě výše uvedeného došlo ke shrnutí získaných poznatků a bylo provedeno doporučení 

pro Českou republiku. Především je důležité brát ohled na fakt, že současná podoba měnové 

unie není vyhovující a je nutná další integrace pro zlepšení její funkčnosti. Taktéž je pro ČR 

důležité, aby před jejím vstupem do eurozóny došlo ke snížení rozdílů mezi klíčovými 

ekonomickými ukazateli z důvodu snadnější adaptace. Proto se domníváme, že by Česká 

republika prozatím neměla do Evropské měnové unie vstupovat.  
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