
Závěr  

 

Cílem uvedeným na začátku této práce bylo seznámit čtenáře s problematikou vstupu do 

Hospodářské a měnové unie EU, provést komparaci dvou odlišných způsobů přijetí společné 

měny a následně doporučit českému zákonodárci jednu z forem přístupu k euru a metodu 

procesu přeměny právního řádu. 

Při pohledu na rozbory hlavních právních norem dvou států uvedené v předchozí části, které 

na svém území vyměnily svou tradiční měnu za měnu euro, se potvrdilo, že existují rozdíly 

v procesu přípravy přechodu a přechodu na společnou měnu, ale je zřejmé, že tyto rozdíly 

vyplývají především z různé volby formy přistoupení (viz např. chybějící princip „bez zákazu, 

bez povinnosti“ v slovenském Generálním zákoně z důvodu odlišné formy přistoupení). Jinak 

je proces poměrně značně regulován evropskou legislativou, ať již nařízeními nebo 

nezávaznými, ale respektovanými doporučeními a státy se při přípravě národní legislativy 

příliš nepouštějí mimo rámec těmito normami daný. 

Rozvíjí-li zákonodárce jednotlivé oblasti, dělá to především z důvodu ochrany práv občana, 

spotřebitele a dalších ekonomických subjektů, kdy výrazněji uplatňuje především princip 

bezplatnosti (viz. španělský LSIE, který bezplatnost ve prospěch slabších subjektů uplatňuje 

rozsáhleji, než je doporučeno Evropskou Komisí), princip předcházení zvyšování cen 

v souvislosti se zavedením eura (viz. speciální úprava trestného činu poškozování spotřebitele 

ve slovenském Trestním zákoně) a principy, kterými se řídí zaokrouhlování (viz. slovenský 

Generální zákon, který reaguje na judikaturu ESD v této otázce). Uvedené rozvinuté přístupy 

však mají vždy jednotící prvek, a tím je dodržení principů daných evropskými nařízeními. 

Způsob začlenění národních bank do Eurosystému postupem, kdy kompetence přebírá ECB 

jako důsledek vstupu do eurozóny, bylo také ponecháno na národní legislativě. Na druhou 

stranu ovšem Komise a ECB pečlivě hlídá sladěnost legislativy především v této oblasti. 

Zatímco ve Španělsku byl novelizován přímo zákon o národní bance, na Slovensku je úprava 

obsažena v Generálním zákoně. Tento formální rozdíl, diskutovaný hlavně z pohledu právní 

teorie, neměl vliv na vlastní vstup a EK a ECB doporučily vstup obou států mezi země 

používající euro. 

Zdali přistupující země zvolí pro provedení změny peněžních údajů v právních normách 

metodu jednorázové změny právního řádu, nebo naopak metodu postupné změny právního 

řádu, bylo opět ponecháno na národním zákonodárci, přičemž v této oblasti nenajdeme ani 

žádné doporučení, o které by se dalo při přípravě přistoupení opřít. I když z pohledu teorie by 
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bylo vhodnější uplatnit první metodu (především z důvodu dodržení principu právní jistoty), 

oba státy nakonec použily metodu druhou, kdy novelizovaly pouze právní předpisy, u kterých 

bylo provedení denominace nezbytně nutné již ke dni vstupu do eurozóny, a u ostatních 

předpisů se rozhodly, že změny budou prováděny postupně, využily tedy pro denominaci 

přímého účinku nařízení ES. 

  

Česká rupublika již oficiálně vybrala formu i metodu přistoupení, přípravy na přechod na euro 

tak pokračují určeným směrem a podle daného harmonogramu. Rok 2009 byl využit k dalším 

technickým přípravám na zavedení eura, když byl především dokončován legislativní proces 

zákona o České národní bance, zpracovány metodiky adaptace státní správy na zavedení eura, 

prováděcí metodiky pro první etapu harmonogramu legislativních prací a pracovní verze 

komunikační strategie k zavedení eura. 

Posledním předpokladem pro přijetí je tak určení data přistoupení ke společné měně. Takové 

rozhodnutí ale je možné učinit pouze za situace, že existuje předpoklad splnění ekonomických 

kritérií. V současné době však ČR tuto podmínku neplní, hlavní problém představuje neplnění 

kritéria vládního dluhu, který překračuje hodnotu 3 % HDP. Díky tomu dochází i ke 

zhoršování druého kritéria, kterým je podíl vládního dluhu na HDP. Kritérium kurzové 

stability ČR rovněž neplní a to z důvodu neúčasti v kurzovém mechanismu ERM II1. Na 

druhou stranu ČR je schopna splnit inflační kritérium a kritérium dlouhodobých úrokových 

sazeb.2 

Vedle oficiálních dokumetů vlády ale bývalý ministr financí Eduard Janota ve svém 

rozhovoru pro Hospodářské noviny ze dne 20.dubna 20103 potvrdil, že: „Obrovský schodek 

veřejných financí je dnes jedinou překážkou k tomu, aby Češi mohli během dvou až tří let 

platit eurem.“ I proto Janota a jeho tým začal připravovat státní rozpočet na rok 2011, který 

počítá se snížením schodku veřejných financí pod 4,8 % HDP. Právě tuto hranici nám pro 

příští rok na cestě přibližování k euru schválila Evropská unie. Bohužel v době předvolebního 

boje o voliče zůstával v tomto jistě správném postupu osamocen. Vládní koalice, která se 

formuje po květnových volbách, ale dává naději tomu, že se bude pokračovat Janotovou 

cestou. 

                                                
1Usnesením vlády ČR bylo dne 21. prosince 2009 v materiálu MF a ČNB „Vyhodnocení plnění maastrichtských 
konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou“uvedeno, že ČR se rozhodla neusilovat 
v r. 2010 o členství v kurzovém mechanismu ERM II 
2 Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR schválená usnesením vlády ze dne 19. dubna 2010 
3 Petr Vašek, Eduard Janota: Nebýt dluhů, už jsme mohli mít euro, IHNED.cz, 20. dubna 2010. Přístup z 
internetu: http://domaci.ihned.cz/c1-42717570-eduard-janota-nebyt-dluhu-uz-jsme-mohli-mit-euro 



Na úplný závěr zbývá dodat, že nejen Česká republika má problém udržet vládní dluh ve 

vymezených hranicích. V posledních měsících sledujeme jednu z největších krizí samotné 

eurozóny, kdy neschonost Řecka, Irska, Portugalska, ale i Španělska zvládat své veřejné 

finance vede i k takovým úvahám některých analytiků, jako je vyloučení některých zemí 

z třetí fáze Hospodářské a měnové unie4 či vytvoření menší, zato "tvrdší" a rozpočtově 

ukázněnou měnovou unii.5 Takové kroky by ale vedly k výrazné nestabilitě celé unie a měly 

by dalokosáhlé důsledky pro zúčastněné i nově přistupující6 státy. 

 

                                                
4 Libor Akrman, Řecko je definitivně na dně, premiér požádal o "záchranný kruh", IHNED.cz, 23. dubna 2010. 
Přístup z internetu: http://ekonomika.ihned.cz/c1-42852430-recko-je-definitivne-na-dne-premier-pozadal-o-
zachranny-kruh 
5 Václav Lavička, Německo by mohlo chtít menší a tvrdší eurozónu, IHNED.cz, 20. dubna 2010. Přístup z 
internetu: http://hn.ihned.cz/c1-42713460-nemecko-by-mohlo-chtit-mensi-a-tvrdsi-eurozonu 
6 NKS, Lotyšská vláda stanovila termín zavedení eura, 07. dubna 2010. Přístup z internetu: 
http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/index_1411.html 


