
Abstrakt 

 

Tato rigorózní práce se zabývá vlivem zavedení eura na český právní řád zejména s 

ohledem na otázky finančního práva. Popisuje základní právní předpisy upravující euro na 

evropské a národní úrovni spolu s poslední judikaturou Soudního dvora Evropské unie, 

Nejvyššího soudu ČR a Vrchního soudu v Praze. I když jsou unijní nařízení přímo použitelné 

v ČR, na ČR se vztahuje výjimka z jejich aplikace podle čl. 139 SFEU, jelikož jako členský 

stát EU nezavedl ještě euro. ČR má určité zkušenosti se zavedením nové měny – rozpadem 

České a Slovenské federativní republiky v roce 1992 byla provedena měnová odluka a česká 

koruna se stala oficiální českou měnou. 

 

Hlavní část této práce podrobně analyzuje české právní předpisy z oblasti finančního 

práva, které jsou dotčeny zavedením eura. V této souvislosti by mělo být novelizováno asi 

310 zákonů. Hlavní důvody změny právních předpisů jsou tyto: (i) právní předpisy obsahují 

částky v korunách, které nelze automaticky přepočítat použitím čl. 14 Nařízení (ES) č. 974/98 

ze dne 3. května 1998, (ii) právní předpisy obsahují odkazy na úrokové sazby vyhlašované 

ČNB nebo jiné nekonzistentní odkazy a (iii) transpozice unijních směrnic byla provedena 

před několika lety a částky přepočtené z eur na koruny jsou značně odlišné od dnešního 

směnného kurzu EUR/CZK. S ohledem na komplexnost upravované problematiky bude nutné 

přijmout některé nové zákony (zejména nový zákon o ČNB, jehož účinnost bude odložena do 

dne zavedení eura a obecný zákon o zavedení eura, který bude obsahovat obecné pravidlo pro 

dotčená ustanovení jiných předpisů jako např. předpisy o zaokrouhlování, pravidla duálního 

oběhu a pravidla přepočtu korunových částek.) 

 

Zavedení eura bude mít značný dopad i na fungování ČNB. Tato práce se zabývá i 

hlavními úkoly ČNB a komerčních bank před a po zavedení eura. Jsou dále rozebrány 

praktické dopady záležitostí souvisejících se zavedením eura jako zaokrouhlování částek, 

duální oceňování, výměna bankovek a mincí, nahrazení referenčních sazeb a jiné.  
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