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Současné perspektivy zavedení eura v České republice 
 

Mojmír Helísek,  

Vysoká škola finanční a správní (mojmir.helisek@vsfs.cz) 

pracovní podklady 

 

„Hodně se nyní diskutuje o tom, zda by nám krize byla milejší s eurem nebo bez něj. [...] 

příznivcům eura průběh krize potvrdil jejich kladný názor na euro, odpůrcům naopak.“ 
1
 

 

 „Na velikost oběti plynoucí ze ztráty národní měny se ptejte v první řadě českých 

podnikatelů. [...] Říkají, že existence národní měny je staví do konkurenční nevýhody na trhu 

EU. [...] Naslouchejte tomuto hlasu z praxe a s rezervou naopak berte makroekonomy, kteří  

z nijak robustních dat »dolují důkazy« o nevýhodách eura pro českou ekonomiku.“ 
2
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Úvod 
 

Finanční krize přináší několik otázek v souvislosti s perspektivami přijetí eura v ČR: 

 

A) Je v podmínkách finanční krize výhodnější národní měna nebo jednotná měna měnové 

unie?  

 Je samostatná národní měnová politika v podmínkách, kdy finanční krize působí jako 

asymetrický šok, výhodnější než měnová politika jedné centrální banky?  

 Má národní měna stabilizující účinek na českou ekonomiku či naopak je prvkem 

stability euro?  

 Je pro českou korunu výhodný současný floatingový režim ve srovnání se začleněním 

do eurozóny případně ve srovnání se zapojením v ERM II?  

 

B) Komplikuje finanční krize podmínky vstupu do eurozóny a jsou tím ovlivněny ve větším 

rozsahu perspektivy přijetí eura v ČR?  

 Je finanční krizí ovlivněno plnění maastrichtských konvergenčních kritérií? 

 Vede finanční krize k usnadnění nebo naopak ke zpřísnění podmínek, požadovaných 

ke vstupu do eurozóny? 

 

                                                 
1
 Sedláček (2009), s. 11.  

2
 Dědek (2009), s. 41.  
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1. Odložení eura v ČR  
 

1) Termín zavedení eura v České republice k počátku roku 2010, stanovený vládou ČR v září 

2005, byl v říjnu 2006 zrušen, bez stanovení termínu nového. ČR není se svým přístupem 

v podobě odkládání přijetí eura žádnou výjimkou (Tab. 1).  

 

Tab. 1: Plánovaný termín vstupu do eurozóny 

 

Země Původní termín Nový termín  

Bulharsko nestanoven (2013)  

Česká republika  1. 1. 2010; zrušen 25. 10. 2006 nestanoven  

Estonsko  1. 1. 2007; další termín 1. 1. 2008 (stanoven 27. 4. 

2006, zrušen 31. 10. 2006) 

nestanoven 

Lotyšsko 1. 1. 2008; zrušen na jaře 2006  nestanoven 

Litva 1. 1. 2007; Komise EU nedoporučila zavedení 

eura (16. 5. 2006) 

co nejdříve, po r. 2010 

(plán z 25. 4. 2007)  

Maďarsko 1. 1. 2010; zrušen 1. 12. 2006 nestanoven 

Polsko 1. 1. 1012  

Rumunsko 2014  

Švédsko nestanoven (vstup do eurozóny odmítnut 

referendem 14. 9. 2003)  

 

 
Prameny: Commission of the EC, First (Second, Third, Fourth, Fifth, Sixth, Seventh, Eight) Report on the 

Practical Preparations for the Future Enlargement of the Euro Area. 2004-2008. 

Poznámka: Zpráva o zamýšleném vstupu Bulharska v r. 2013 se objevila v tisku (Hospodářské noviny 17. 9. 

2009).  

 

2) Aktualizovaná strategie přistoupení ČR k eurozóně (ze srpna 2007): datum přijetí eura se 

odvine od vyřešení „problematických míst“ české ekonomiky, což je: 

 reforma veřejných financí   

 pružnost ekonomiky, zejména trhů práce.  

 

Finanční krize přinesla posun v argumentech pro posuzování podmínek zavedení eura v ČR. 

Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií (2008, s. 6-7) uvádí jako hlavní 

okolnosti oddálení převzetí eura právě vliv probíhající světové finanční krize: 

 finanční krize působí jako asymetrický šok, 

 zvyšují se rizika plynoucí ze zapojení koruny v ERM II, 

 finanční krize může mít negativní důsledky na sladěnost ekonomik v případě, že by 

vedla k uvolnění fiskální disciplíny. 

 

2. Deset let eura 
 

1) Zpráva Deset let hospodářské a měnové unie (EK 2008): „Po deseti letech své existence 

je euro jednoznačným úspěchem.“ Fungování eura a jednotné měnové politiky je spojeno 

s koordinovanými národními fiskálními politikami a s odstraněním úprav měnových kurzů, 

což vše podporuje makroekonomickou stabilitu. 
3
   

 

Komise konkretizuje přínosy eura následovně: 

                                                 
3
 Deset let HMU (2008), s. 2.  
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 měnová politika ukotvila dlouhodobá inflační očekávání na úrovni cenové stability 

podle cílů ECB, 

 bylo dosaženo fiskální konsolidace (schodek veřejných financí eurozóny dosáhl v r. 

2007 pouhých 0,6 % HDP), 
4
 

 vzájemný obchod členů eurozóny za uplynulých 10 let vzrostl ze čtvrtiny na třetinu 

HDP. Polovina tohoto nárůstu obchodu je přičítána odstranění kurzového rizika  a 

nižšími transakčními náklady v souvislosti s jednotnou měnou, 

 došlo také k nárůst PZI uvnitř eurozóny, a to z pětiny na třetinu HDP. Dvě třetiny 

tohoto nárůstu PZI jsou vysvětlovány odstraněním kurzové volatility, 

 stimulace obchodu a PZI vedla k úsporám z rozsahu, posílení konkurence a růstu, 

 pokles rizikových prémií a úrokových sazeb stimuloval tvorbu kapitálu, 

 euro přispělo k plné integraci mezibankovních peněžních trhů, rozvoji trhu dluhopisů 

soukromého sektoru denominovaných v eurech a k integraci trhu kapitálového v rámci 

eurozóny, 

 HMU zvýšila odolnost vůči vnějším šokům, konkrétně např. vůči splasknutí 

internetové bubliny na počátku 21. století (zpomalení růstu bylo díky euru mírné). 

 

2) Podobně se vyjádřil o přínosu deseti let jednotné měny zakladatel teorie optimálních 

měnových oblastí R. A. Mundell. Pokud by euro neexistovalo, pak by „slabší země“ čelily: 
5
 

- nižšímu růstu, 

- inflaci a znehodnocení měny, 

- rostoucím úrokovým sazbám.  

 

3) Nepřímým argumentem pro příznivý vliv jednotné měny na členské země eurozóny je také 

převažující pozitivní hodnocení eura obyvatelstvem. Pro existenci eura v těchto členských 

zemích je 70 % dotázaných, v zemích EU bez eura je však pro zavedení eura pouze 46 % 

(Příloha – Tab. P1).  

 

3. Národní měnová politika 
 

1) Potřebujeme národní měnovou politiku: 

 V. Klaus: je „přesvědčen, že právě nyní je existence české koruny vítězstvím pro 

českou zem a českou ekonomiku.“ Pokud by už ČR byla součástí eurozóny, byla by na 

tom hůře. 
6
 

 ČNB: člen Bankovní rady V. Tomšík: „[...] naštěstí máme vlastní měnu a tím i 

samostatnou měnovou politiku. To je další kanál, který nám v krizi pomohl.“ 
7
 

 

2) Závazky plynoucí ze členství v EU:  

Čl. 99 Smlouvy: „Členské země považují své hospodářské politiky za věc společného zájmu a 

koordinují je v rámci Rady.“ Měnové politice v rámci EU je věnována ve Smlouvě 

samostatná pozornost. Podle čl. 105 Smlouvy: „Prvořadým cílem Evropského systému 

centrálních bank je udržovat cenovou stabilitu.“ Evropský systém centrálních bank (ESCB) 

                                                 
4
 Za rok 2007 nevykázala žádná země eurozóny schodek vyšší než 3 % HDP. Reforma Paktu stability a růstu 

přispěla k rozpočtové kázni a odradila od „jednorázových opatření.“  
5
 Mundell (2009), s. 2.  

6
 Prohlášení v Evropském parlamentu, nikoliv však přímo ve známém vystoupení před poslanci 19. 2. 2009, 

nýbrž na následující tiskové konferenci (Klaus, 2009). Názor z druhé strany, např. M. Zemana: „Souhlasíte 

s Klausem, když zdůrazňuje výhody samostatné národní měny? Nesouhlasím. Vezměte si Island, který má svou 

národní měnu, a ta klesla o 70 procent své hodnoty.“ (Zeman, 2009, s. 31).  
7
 Tomšík (2009 a).  
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je tvořen ECB a všemi národními centrálními bankami zemí EU. Měnová politika samostatné 

NCB nemůže být tudíž zásadně odlišná od politiky ECB.  

 

3) Sbližování měnových politik ECB a ČNB v nástrojích: 

 

A) Nízký rozdíl základních úrokových sazeb ČNB a ECB (Tab. 2).  

 

Tab. 2: Úrokové sazby ČNB a ECB (koncem roku, v %, p. a.) 

 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ČNB 4,75 2,75 2,00 2,50 2,00 2,50 3,50 2,25 1,25 

ECB 3,25 2,75 2,00 2,00 2,25 3,50 4,00 2,50 1,00 

Rozdíl ČNB-ECB 1,50 0,00 0,00 0,50 -0,25 -1,00 -0,50 -0,25 0,25 

 

Pramen: Makroekonomická predikce ČR, říjen 2009, s. 49. 

Pozn.: ČNB: Repo 2 T, ECB: hlavní refinanční sazba (= Minimum Bid Rate in Refinancing Operations, podle 

http://www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.en.html). 2009: Q3.  

 

B) Sazba povinných minimálních rezerv ECB je od r. 1999 (zahájení činnosti Eurosystému) 

udržovaná ve výši 2 %. Také ČNB také udržuje od října 1999 (do současnosti) stejnou výši 

sazby PMR (2,0 %). Předtím se tato sazba pohybovala mezi 12 % - 3 % (s rozdíly u různých 

typů vkladů a různých peněžních ústavů).  

 

4) Cíle měnových politik: V březnu 2007 byl schválen nový inflační cíl ČNB. Ten se od 

ledna 2010 změní ze 3%  na 2% míru inflace (stejně jako je inflační cíl ECB), stále s 

odchylkami max. 1 p. b. oběma směry. Při jeho stanovení vycházela ČNB z předpokladu, že 

do r. 2010 bude ukončena deregulace většiny cen a harmonizace nepřímých daní. Tyto 

administrativní okolnosti by proto neměly v ČR inflaci nadále ovlivňovat. 

 

5) Potřeba samostatné měnové politiky v současné finanční krizi a ekonomické recesi. 

Finanční krize působí jako asymetrický šok:  

- zasahuje jednotlivé země různou intenzitou a s různými následky, 

- je spojena s nejednotnými národními fiskálními politkami. 

Tím může vést k rozvolnění hospodářských cyklů. Tomu nemůže vyhovovat jednotná měnová 

politika ECB, národní měna a národní měnová politika je tudíž výhodou.  

 

Tab. 3 vyjadřuje vývoj HDP v ČR a v eurozóně. Nesvědčí o odlišném vývoji hospodářského 

cyklu.  

 

Tab. 3: Vývoj HDP (s. c., meziroční změny, %)  

 

 2008 2009 2010 

Q1 Q2 Q3 Q4 

EZ (12) 0,8 -5,0 -4,8 -4,3 -2,4 0,9 

ČR 2,7 -4,5 -5,5 -5,6 -3,9 0,3 

 
Pramen: Makroekonomická predikce ČR, říjen 2009, s. 53.  

Poznámky: 2009 (Q3) odhad, 2009 (Q4) a 2010 predikce.  

 

Argument ve prospěch samostatné měny a samostatné měnové politiky je fikcí.  
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4.  Stabilizující vliv kurzu koruny 
 

1) ČNB poukazuje na to, že znehodnocování kurzu koruny stimuluje český export.  

M. Singer (viceguvernér ČNB): pro ČR výhodné mít v době nynější globální krize vlastní 

měnu – „kurz mohl rozumně oslabit a firmy mohou lépe prosazovat zboží venku.“ 
8
 

V. Tomšík (člen Bankovní rady): „průběh krize v ČR nepochybně zmírňuje i náš volně 

plovoucí kurz. Slabší  koruna totiž přece jen působí protisměrně k poklesu zahraniční 

poptávky ...“. 
9
  

 

2) Přetrvává však apreciační trend (Obr. 1), který konkurenceschopnost českých exportérů 

naopak oslabuje. Stále je proto relevantní požadavek českého průmyslu na brzké zavedení 

eura. 
10

  

 

Obr. 1: Kurz CZK/EUR (měsíční průměry)  
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Pramen: www.cnb.cz (Kurzy devizového trhu). Vlastní zpracování. 

 

3 ) Kromě apreciačního trendu kurzu koruny je dalším problémem výrazná volatilita kurzu 

koruny. Pokud se exportéři zajistili v očekávání další apreciace v první polovině roku 2008 

na úrovni např. 25 CZK/EUR, ztratili na počátku roku 2009 z každého eura okolo 4 korun (při 

aktuálním kurzu 29 CZK/EUR).  

 

4) Rostoucí propojenost české ekonomiky s ekonomikou eurozóny zvyšuje potřebu stability 

měnového kurzu CZK/EUR (Tab. 4).  

                                                 
8
  Šlo o kurz z jara 2009 na úrovni 28 CZK/EUR, zatímco v případě členství v eurozóně by kurz byl zafixován, 

podle M. Singera, na úrovni 22,70 CZK/EUR (Singer, 2009, s. 1).  
9
 Tomšík (2009 b) 

10
 „Aktuálně nevidím žádnou konkrétní úlevu, kterou by koruna proti krizi přinášela. [...] I nadále se dá očekávat 

rozkolísaný kurz s tendencí k nepřiměřenému posilování; útoky finančních spekulantů a nejistota pro přímé 

zahraniční investory. To vše přinese další problémy českému průmyslu, který by proto výrazně přivítal termín 

brzkého zavedení eura.“ (Jahn, 2008) 
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Tab. 4: Propojení ČR s eurozónou 

 

 2004  

(EZ 12) 

2008  

(EZ 15) 

2008  

(EZ 15+SR) 

Export + import (zboží a služby) 

celkem (mld. Kč) 3 939,3 5 500,3 5 500,3 

vůči EZ (mld. Kč) 2 284,0 3 066,0 3 510,2 

% vůči EZ 58,0 55,7 63,8 

PZI v ČR (stav koncem roku) 

 2004 

(EZ 12) 

2007 

(EZ 13) 

2007 

(EZ 13+SR) 

celkem (mld. Kč) 1 280,6 1 852,1 1 852,1 

z EZ (mld. Kč) 1 017,6 1 477,8 1 501,2 

% z EZ  79,5 79,8 81,1 

 
Pramen: www.cnb.cz (statistika platební bilance); výpočty vlastní [1. 5. 2009] 
 

 

5. Riziko měnové krize  
 

1) Plán evropské hospodářské obnovy (EK, listopad 2008): „Zejména euro se ukázalo být 

pro hospodářství EU neocenitelnou výhodou a důležitým prvkem stability. Euro, za silné 

podpory nezávislé Evropské centrální banky, chrání proti destabilizujícím pohybům směnných 

kurzů, které by vážně zkomplikovaly vnitrostátní reakce na krizi.“ 
11

 (zdůraznil M. H.). 

 

2) Mezinárodní měnový fond (generální ředitel D. Strauss-Kahn): . „Je proto nesporné, že 

euro přispělo ke stabilitě svých členských zemí během této krize.“ 
12

 Kurz eura vůči dolaru 

sice také občas podléhá silnějším výkyvům, ty však zdaleka nedosahují intenzity měnových 

krizí, což by (implicitně vyjádřeno) hrozilo v případě samostatných národních měn:  

 místo apreciace eura by došlo k apreciaci německé marky, která by však byla mnohem 

silnější, 

 následoval by politický a podnikatelský tlak na devalvace měn zemí, napojených na 

marku, 

 hrozba změny parit by vedla ke stahování kapitálu z těchto rizikových zemí,  

 následoval by růst rizikových prémií a úrokových sazeb a zpomalení ekonomického 

růstu,  

 tam, kde by devalvace byly provedeny, by došlo k inflačním tlakům. 

 

3) Rozdíl mezi národní měnou malé otevřené ekonomiky a jednotnou měnou velkého celku 

(měnové unie). Národní měna s nepatrným podílem na obratu devizových trhů se může 

snadno stát obětí nedůvěry investorů a zájmem útoku spekulantů, což může vyústit až do 

měnové krize. V případě jednotné měny, která má výrazný podíl na obratu světového 

devizového trhu, je měnová krize velmi nepravděpodobná.  

 

                                                 
11

 Plán evropské hospodářské obnovy (2008), s. 4.  
12

 Strauss-Kahn (2009), s. 36.  



 7 

4) Projev nedůvěry vůči koruně: znehodnocení kurzu VII 2008 – II 2009 (způsobené 

všeobecným odlivem finančních aktiv z rozvíjejících se trhů) o 28,3 %. 
13

 Podobnou 

rozkolísanost kurzů svých měn vykazovalo i Maďarsko a Polsko (Obr. 2, Obr. 3). 

 

Obr. 2: Kurz HUF/EUR (měsíční průměry) 
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Pramen: www.mnb.hu (Devizaárfolyamok). Vlastní zpracování. 

 

Obr. 3: Kurz PLN/EUR (měsíční průměry) 
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Pramen: www.nbp.pl (Archiwalne kursy walut). Vlastní zpracování. 

 

                                                 
13

 Z úrovně 22,97 CZK/EUR k 21. 6. 2008 na 29,47 CZK/EUR k 17. 2. 2009. 

http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=hu0301_arfolyam
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
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5) Zvýšená volatilita měnových kurzů, která je projevem nedůvěry investorů, je výrazně 

spojena s obdobím finanční krize. V Tab. 5 je vyjádřena volatilita kurzů uvedených měn 

jako směrodatná odchylka, variační rozpětí a průměrný koeficient růstu. Zkoumaná období 

jsou rozčleněna následovně: 

- krizové období: IX 2008-IX 2009, 

- předkrizové období: IX 2007-VIII 2008, 

- výchozí období: IX 2005-VIII 2007. 

 

V Tab. 5 je šedým podkladem zdůrazněn výrazný nárůst prvních dvou ukazatelů volatility, a 

to v případě CZK již v předkrizovém období (s trvající vysokou volatilitou i v krizovém 

období), u zbývajících dvou měn až v období krizovém. Třetí ukazatel svědčí o tom, že u 

všech tří měn probíhala (vyjádřeno průměrnými měsíčními ukazateli procentních změn kurzů) 

ve výchozím období a v předkrizovém období převážně apreciace, naopak v krizovém období 

lze pozorovat výlučně pouze depreciaci.  

 

Tab. 5: Volatilita kurzů CZK, HUF a PLN 

 

Kurz 

a období 

Směrodatná odchylka 

(XXX/EUR) 

Variační  rozpětí 

(XXX/EUR) 

Průměrný koef. 

růstu (%) 

CZK/EUR  

- výchozí 0,477 1,90 -0,22 

- předkrizové 1,253 4,04 -1,15 

- krizové 1,116 3,96 0,29 

HUF/EUR   

- výchozí  9,730 31,70 0,16 

- předkrizové 9,170 30,07 -0,65 

- krizové 17,45 63,75 1,03 

PLN/EUR   

- výchozí 0,069 0,25 -0,13 

- předkrizové 0,167 0,53 -1,28 

- krizové  0,397 1,27 1,77 

 
Prameny:  

www.cnb.cz (Kurzy devizového trhu); www.mnb.hu (Devizaárfolyamok); www.nbp.pl (Archiwalne kursy 

walut). Výpočty vlastní.  
Poznámky:  Směrodatná odchylka vyjadřuje stupeň rozptýlení kurzu v jednotlivých měsících okolo jeho průměru 

v celém sledovaném období. Variační rozpětí vyjadřuje rozdíl mezi minimální a maximální hodnotou kurzu ve 

sledovaném období.  Průměrný koeficient růstu vyjadřuje průměr procentních měsíčních změn kurzu (ve 

srovnání s předchozím měsícem).  

 

6) Regionální pohled investorů: jejich nedůvěra vůči koruně nemusí být vyvolána faktickým 

nepříznivým vývojem české ekonomiky, ale pouhým iracionálním dojmem o nepříznivém 

vývoji regionu SVE. Koruna, i když „fundamentálně zdravá,“ je z globálního pohledu 

investorů nestabilní měnou SVE, euro naopak dodává ekonomice z pohledu investorů 

důvěryhodnost.  

 

6. Floatingový režim koruny vs. ERM II 
 

1) Před měnovou krizí nezachrání českou korunu ani floatingový režim jejího kurzu. Měny 

v těchto režimech nejsou vůči krizím imunní, krize jsou pouze méně časté. Podle výzkumu 

http://www.mnb.hu/Resource.aspx?ResourceID=mnbfile&resourcename=hu0301_arfolyam
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html
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MMF došlo v letech 1990-2001 v rámci celkem 196 identifikovaných případů měnových krizí 

ve 27 % ke krizi u měn, udržujících floatingový režim.
14

 Některé floatingové režimy jsou 

k měnové krizi dokonce více náchylné, než určité režimy pevného kurzu.  

 

Tab. 6 specifikuje různé formy pevného a pohyblivého kurzu a jejich vztah k měnové krizi. 

Frekvence krizí vyjadřuje výskyt krizí v rámci příslušného kurzového režimu jako procentní 

podíl na celkových pozorováních (celková pozorování lze přibližně vyjádřit jako počet měsíců 

ve sledovaném dvanáctiletém období krát počet sledovaných zemí):  

 nejvyšší frekvenci krizí vykazují všechny formy kurzu soft peg a také forma silně 

řízeného floatingu,  

 nejspolehlivější jsou naopak pevné kurzy ve formě hard peg.  

V rámci režimu pevného kurzu je šance na vypuknutí měnové krize v podmínkách soft peg   

2-3krát vyšší, než v podmínkách hard peg.  

 

Tab. 6: Kurzové režimy a měnové krize 

 
Typ kurzu Forma kurzu Podíl daného režimu 

na 196 krizích (%) 

Frekvence krize   

v daném režimu 

 

Pevný kurz 

(peg) 

Hard peg: 7,1  

- formální dolarizace 0,0 0,00 

- měnová unie 5,6 0,40 

- currency board 1,5 0,55 

Soft peg: 66,2  

- fixní kurz 39,8 1,54 

- pásmo oscilace  11,2 1,26 

- posuvné zavěšení 10,2 1,18 

- p. o. s posuvným z. 4,6 0,90 

Pohyblivý kurz 

(floating) 

- silně řízený 
1)

 7,1 1,04 

- slabě řízený 
2)

 8,7 0,66 

- volný 11,2 0,78 

 
Poznámky:  

1)
 Floating s udržováním dráhy kurzu. 

 
2)

 Floating bez předem určené dráhy kurzu (v originále označený jako „other managed floating“). 

Pramen: Bubula – Otker-Robe (2003), s. 13; upraveno.  

 

2) Povinnost setrvání národní měny minimálně dva roky v mechanismu ERM II, tj. udržovat 

relativně stabilní kurz. ČNB proto (Strategie přistoupení, 2003): 

 požaduje setrvat v ERM II pouze nezbytně nutnou dobu  

 varuje před rizikem „měnových turbulencí.“ 

 

3) Ve specifickém případě  ERM II je však pravděpodobnost úspěchu spekulačního útoku, a 

tím i útoku samotného, nízká. Existuje několik argumentů ve prospěch intenzivní obrany 

kurzu: 
15

 

 jde o prestižní záležitost centrálních autorit, o udržení jejich důvěryhodnosti, 

 podlehnutí spekulačnímu tlaku a následná devalvace by znamenala nový začátek 

dvouleté lhůty setrvání v ERM II, 

                                                 
14

 Bubula – Otker-Robe (2003). Studie zkoumala všechny členské země MMF v letech 1990-2001. Krize byly 

identifikovány pomocí indexu tlaku na devizovém trhu (EMP index), složeného z měnového kurzu a úrokové 

sazby.  
15

 Helísek (2008).  
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 intervence při dosažení hranice fluktuačního pásma jsou neomezené ze strany národní 

centrální banky i Evropské centrální banky  (pokud není ohrožena cenová stabilita), 

 existuje možnost administrativní kontroly mezinárodního pohybu kapitálu. 

 

7. Vstup do eurozóny je složitější  
 

1) Fiskální kritéria: podle prognózy z konce r. 2008 (Tab. 7) by kritéria veřejných financí 

měla být ve výhledu několika let s velkou pravděpodobností splněna. O příznivém vývoji 

v této oblasti svědčila (podle tehdejšího pohledu) skutečnost, že v červnu 2008 byla zastavena 

procedura o nadměrném schodku, vedená s ČR od r. 2004.  

 

Tab. 7: Kritérium veřejných financí (hodnocení z konce r. 2008) 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Saldo veřejných financí (v % k HDP) 

Kritérium - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 - 3,0 

ČR - 3,6 - 2,7 - 1,0 - 1,2 - 1,6 - 1,5 - 1,2 

Veřejný dluh (v % k HDP)  

Kritérium 60 60 60 60 60 60 60 

ČR 29,8 29,6 28,9 28,8 27,9 26,8 25,5 

 
Pramen: Vyhodnocení, 2008, s. 11 – 12 (podle ČSÚ a Konvergenčního programu 2008).  

Poznámky: 2008 – odhad, 2009 – 2011 prognóza. 

 

Finanční krize a ekonomická recese však komplikují zejména plnění  kritéria deficitu 

veřejných financí. Tab. 8 vyjadřuje výraznou změnu prognózy vývoje rozpočtových deficitů, a 

to: 

 jednak ve srovnání s prognózou z konce r. 2008, 

 jednak ve srovnání prognózy z května resp. srpna  r. 2009 s prognózou z podzimu 

téhož roku. 

 

Tab. 8: Rozpočtový deficit (v % k HDP)   

 
 

Prameny:  

MF ČR: Fiskální výhled ČR, květen 2009, s. 24; říjen 2009, s. 22 (MF ČR; deficit salda vládních institucí). 

ČNB: Zpráva o inflaci III 2009 (schválená 13. 8. 2009), s. 54; IV 2009 (schválená 12. 11. 2009), s. 52 (ČNB, 

saldo veřejných financí ESA 95). 

 

2) Podmínky přijetí eura se komplikují: 

 

A) Ekonomická recese vyvolává v některých zemích rostoucí zájem o urychlené přijetí eura. 

Paradoxně k tomu dochází v podmínkách složitějších, než před finanční krizí. Před krizí bylo 

pro země, snažící se vstoupit do eurozóny, hlavním problémem inflační kritérium, nyní jsou 

to rostoucí deficity veřejných financí a veřejný dluh. Problémem jsou také vysoké úrokové 

sazby, které se snaží udržet v domácí ekonomice portfoliové investice (koncem r. 2008 splnily 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 

MF ČR -1,5 / -2,1  

 

-4,5 / -6,6 

(předpověď) 

-5,1 / -5,3  

(výhled) 

-4,9 / -5,6  

(výhled)  

-4,2 / -5,4  

(výhled)  

ČNB - 1,4 / -2,0 - 5,1 / -6,0  

(prognóza) 

- 6,4 / -4,9  

(prognóza) 

- 5,9 / 5,6  

(prognóza) 
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toto kritérium pouze ČR a SR). 
16

 To vede k úvahám, zda by v zájmu rychlého rozšíření 

eurozóny neměla být zmírněna kritéria pro schválení jejího rozšíření. Návrh MMF z počátku 

dubna 2009 – uvolnění podmínek vstupu do eurozóny, spojené s „polovičním“ členstvím 

v eurozóně (nová členská země by neměla zastoupení v ECB). Návrh byl odmítnut jak 

Komisí, tak i ECB.  

 

B) ECB se k názorům o zmírnění kritérií vyslovila naprosto jednoznačně: nejen, že závazné 

požadavky na vysoký stupeň udržitelné konvergence jsou stále platné, nýbrž navíc kritéria 

konvergence budou vykládána a uplatňována striktním způsobem. 
17

  

 

C) Další komplikace, a to návrhy na doplnění maastrichtských kritérií, konkrétně 

dodatečnými požadavky na sledování kvality bankovní soustavy kandidátské země.
18

  

 

Závěr  
 

V ČR již byla schválena řada zásadních opatření, připravujících zavedení eura:  

- Strategie přistoupení ČR k eurozóně a její aktualizace (2003, 2007), 

- v říjnu 2006 vláda ČR rozhodla o zavedení eura v ČR cestou velkého třesku (big-

bang), tj. jednorázové zavedení hotovostního i bezhotovostního eura,  

- v dubnu 2007 schválila vláda Národní plán zavedení eura v ČR, 

- každoroční Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně 

ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou,  

- dále je každoročně  schvalován Konvergenční  program ČR (MF).  

 

Nejbližším možným termínem (z hlediska nutné účasti v ERM II) vstupu do eurozóny je r. 

2013, a to s následujícím postupem:  

- na jaře 2010 podání žádosti o vstup do ERM II, 

- vstup do ERM II k 1. 7. 2010 (minimální dvouleté setrvání do konce června 2012; ke 

konci dvouletého období požádat o mimořádnou konvergenční zprávu EK a ECB), 

- rozhodnutí Rady EU o „stažení výjimky“ na podzim 2012, stanovení přepočítacího 

koeficientu, 

- duální označování cen (měsíc po stanovení přepočítacího koeficientu až do uplynutí 

jednoho roku po zavedení eura),  

- zhruba tříměsíční „přípravná fáze“ k dokončení technických příprav, zahájení výroby 

eurové hotovosti, 

- přechod k euru k 1. 1. 2013, 

- dvoutýdenní období duální cirkulace koruny a eura, stahování korunové hotovosti.  

 

V tomto případě by vyhodnocovaným fiskálním rokem byl rok 2011. Doznívající důsledky 

recese v této době, jak je zřejmé, zdaleka nebudou zanedbatelné (vysoké rozpočtové deficity) 

a vstup do eurozóny oddálí za hypotetický rok 2013. Podle současných prognóz je nejbližší 

možný rok, splňující kritérium deficitu veřejných financí, teprve rok 2013. Zavedení eura by 

v tomto případě bylo reálné až v roce 2015. Ke vstupu do ERM II by v tomto případě muselo 

dojít nejpozději v polovině r. 2012. 

 

                                                 
16

 Szapáry (2009), s. 134.  
17

 Projev člena výkonné rady ECB Jürgena Starka na konferenci k možnosti zavedení eura na Islandu. Stark, 

2008.  
18

 Návrhy byly vysloveny na konferenci centrálních bankéřů uspořádané ECB u příležitosti 10 let eura ve 

Frankfurtu v listopadu 2008 (Berglof, 2008, s. 38).  
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Příloha:  

 

Tab. P1: Veřejné mínění o euru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pramen: vlastní zpracování podle Eurobarometr 70 (2009), s. 35-36, 64-65.  

Pozn.: Studie byla realizována v říjnu - listopadu 2008 konsorciem Taylor Nelson Sofres a EOS Gallup Europe. 

Zpráva byla zveřejněna 11. 2. 2009. V ČR bylo zapojeno 1026 respondentů. 

 

Otázka: jste pro společnou měnu euro? 

(podzim 2008) 

 Pro Proti Neví 

Průměr EU (27) 61 32 7 

Země eurozóny (15) 70 25 5 

Země EU bez eura (12) 46 44 10 

ČR 53 40 7 

SR  76 21 3 


