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1 Úvod 
 

K 1. březnu 2002 oficiálně zaniklo dvanáct evropských národních měn. Od tohoto dne je 

zákonným platidlem na území eurozóny euro. Tím byla dokončena mnohaletá snaha 

dvanácti evropských států o vytvoření stabilní měnové unie a integrace států Společenství 

do třetí fáze Hospodářské a měnové unie.  

 

Dne 1. května 2004 se Česká republika stala členským státem Evropské unie (dále jen 

„EU“). Zakončila tak období upevňování vztahů s Evropskými společenstvími, které 

začalo jednáními o vzájemném obchodu a poté se rozšiřovalo směrem k úzké obchodní a 

politické spolupráci. Rozvíjení těsnějších styků s EU ve všech oblastech bylo 

charakteristické především pro samostatnou Českou republiku, která označila vstup do 

EU za jednu ze svých hlavních zahraničněpolitických priorit a svůj cíl v roce 2004 

naplnila.  

 

ČR se v souvislosti se vstupem do EU zavázala přijmout společnou měnu euro v čl. 4 

Aktu o přistoupení ČR k EU. V současné době pro ČR existuje přechodná výjimka pro 

zavedení jednotné měny ve smyslu čl. 139 Smlouvy o fungování Evropské Unie (dále jen 

„SFEU“)1. V důsledku toho se na ni nevztahují některá ustanovení práva EU. Země s 

přechodnou výjimkou je povinna usilovat o zavedení eura v nejbližším možném termínu. 

Podmínkou pro přijetí do eurozóny je splnění vstupních makroekonomických kritérií a 

provedení legislativních úprav včetně přijetí nové legislativy k postavení a působnosti 

centrální banky.  

 

                                                 
1 Lisabonská smlouva změnila k 1.12.2009 zakládací smlouvy EU a to Smlouvu o Evropské unii ( dále jen 
“SEU”) a Smlouvu o založení Evropského společenství (dale jen “SES”), aniž by je sama nahrazovala. 
Lisabonská smlouva přináší celou řadu změn primárního práva EU. Ruší zejména dosavadní pilířovou 
strukturu Unie (III. pilíř představující policejní a justiční spolupráci v trestních věcech bude začleněn do 
komunitárního I. pilíře), zavádí právní subjektivitu Evropské unie, funkce stálého předsedy Evropské rady 
a vysokého představitele Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku.  
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Stejně podstatné jako kroky uvedené v předchozím odstavci  je pak zajištění přechodu na 

euro v oblasti technické, institucionální a legislativní. Vláda České republiky uložila 

usnesením ze dne 23. listopadu 2005 č. 1510 o institucionálním zajištění zavedení eura 

v České republice vypracovat Národní plán zavedení eura v České republice (dále také 

jen „národní plán“). Tento národní plán si klade za cíl umožnit dostatečnou přípravu 

všech subjektů na zavedení eura, popisuje jednotlivé kroky a změny, které bude nutno 

provést, stanoví způsoby řešení těchto změn, doporučuje postupy orgánům státní správy, 

územní samosprávy i subjektům mimo státní správu v procesu přechodu na jednotnou 

měnu euro a stanovuje harmonogram úkolů a dalších kroků směřujících k zavedení eura  

v České republice. 

Tento rámcový dokument byl východiskem pro tuto diplomovou práci, kdy především 

v části Evropská měna, její vývoj a charakteristika, legislativní východiska ovlivňuje 

obsah a řazení jednotlivých kapitol. 

  

Tato diplomová práce poskytuje analýzu právních faktorů přípravy na vstup a analýzu 

vstupu České republiky do euroměnového systému. Jejím cílem je v první řadě 

poskytnout obecné teoretické informace týkající se společné měny euro, kdy obecný 

teoretický úvod je nutný především z důvodu nedostatku literatury, kterým tato 

problematika trpí. Dostupné materiály jsou dnes roztříštěné a jsou revidovány podle 

aktuálního vývoje materie. Majoritním zdrojem tak stále zůstává internet a zahraniční 

literatura. 

Uvedené obecné teoretické informace a postupy budou v dalším textu využity jako 

výchozí principy pro komparaci dvou zvolených sytémů měnového práva, které prošly 

transformací s cílem nahradit národní měny měnou euro. Účelem bude ukázat, jakými 

způsoby lze použít východiska prezentovaná evropským právním rámcem zakotveným 

v evropské legislativě. Tato komparace následně poslouží jako základ pro obecné 

doporučení, jakou cestou by český zákonodárce měl ve svých legislativních přípravách 

postupovat při přechodu z české koruny na euro. Toto doporučení bude zaměřeno na dvě 

nejdůležitější otázky přistoupení, a to na formu přistoupení a metodu denominace. 

Jelikož dodnes nebyl stanoven termín přijetí eura v České republice, který je klíčový pro 

harmonogram procesu přechodu, věnuje se práce problematice obecně, když vychází 
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z primárního předpokladu, kterým je závazek České republiky vůči Evropské unii 

přistoupit k euroměnovému systému. Druhým předpokladem je povinné dodržení 

principů daných sekundární evropskou normotvorbou při procesu transformace. Tato 

povinnost pak může být splněna několika možnými způsoby, když evropské právo 

ponechává prostor pro volbu. Právě uvedený prostor je jedním z předmětů rozboru této 

práce a jeho vyplnění pak jedním z jejích cílů. Závazek přijmout společnou měnu, splnit 

vstupní makroekonomická kriteria a sladit legislativu týkající se národní banky jsou 

povinnosti, které jsou již dnes pro ČR závazné a bez ohledu na současné politické či 

ekonomické prostředí je třeba je plnit. 

Jak vyplývá z názvu práce, byl vybrán poměrně úzký výsek problematiky zavedení eura 

v České republice. Jak bude ukázáno ve vlastním textu práce, právní problematika 

zavedení eura úzce souvisí a je navázána na ekonomickou problematiku. Ekonomické 

činitele podmiňují činitele právní, jsou jejich východiskem, když vytyčují oblasti 

přechodem zasažené a určují materii, kterou je potřeba právními normami přizpůsobit 

faktické situaci, která v hospodářské oblasti nastane. Ekonomické a právní faktory jsou 

především v druhé části práce doplněny ještě o faktor historický, kdy je poukázáno na 

konkrétní historicko-politické události ovlivňující a ovlivněné vývojem ekonomických 

činitelů. 

Pro dosažení vytyčeného cíle budou jednotlivé části a kapitoly této práce strukturovány 

od mezinárodního k vnitrostátnímu a od obecného ke konkrétnímu. Tato struktura 

umožní snazší pochopení zpracované materie a především v části třetí pomůže dosáhnout 

stanoveného cíle komparace, který pak je východiskem pro závěrečnou konkretizaci  

doporučení. 

 

Text práce je rozdělen do čtyř částí. První částí je tento Úvod, ve kterém jsou uvedeny 

cíle práce a postupy k jejich dosažení. 

Účelem druhé části pojmenované Evropská měna, její vývoj a charakteristika, legislativní 

východiska, bude poskytnout obecné teoretické informace o vlastní evropské měně, jejím 

vzniku a postupném rozšiřování, její podobě a označení, institucionálním zajištění, 

formách a metodách zavádění. Určitý prostor bude věnován i jednotlivým fázím 

Hospodářské a měnové unie, významu závěrečné fáze samotného zavedení eura a 
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okrajově i úlohám evropských institucí, které provádějí úkony v procesu přípravy 

přistoupení a přistoupení k euru. Další kapitola druhé části bude věnována českým 

legislativním potřebám zavedení eura a jejich evropským východiskům, kdy budou 

především rozebrána nařízení Evropské unie přímo ovlivňující uvedenou problematiku 

stanovením závazných principů, doporučení Komise nasměrovávající přistupující státy a 

jejich zákonodárce v určitých otázkách směrem, který nebylo vhodné závazně upravovat, 

judikatura Evropského soudního dvora poskytující výklad některým méně jasným 

ustanovením evropské legislativy a konečně dosavadní normotvorné kroky českých 

subjektů a jejich východiska pro pokračování v přípravě přístupu k euru. V poslední 

kapitole druhé části bude provedeno srovnání jednotlivých forem procesu přistoupení se 

zaměřením na dvě nejvýznamnější, použité jednotlivými přistupujícími členskými státy, a 

to na formu Velkého třesku a formu Madridského scénáře. V této kapitole budou také 

porovnány dvě metody změny peněžních údajů, konkrétně jde o metodu jednorázové 

změny a metodu postupné změny právního řádu. Rozhodnutí o formě přistoupení a 

metodě změny je pak východiskem pro harmonogram vlastního procesu přijetí. Jeho 

forma, rozvrh a zhodnocení jednotlivých etap pak uzavře druhou část této práce. 

Třetí část práce, Komparace forem přistoupení a metod změn právních řádů, poskytuje 

srovnání procesů příprav a popisuje přistoupení dvou dnes již členů eurozóny a to 

Španělského království a Slovenské republiky, takže je zaměřená především na 

konkretizaci a národní úpravu principů a postupů uvedených jako východiska v druhé 

části práce. Snahou bude především najít rozdíly v úpravách, existují-li, které by měly být 

důsledkem prostoru ponechaného evropským právním rámcem pro národní zákonodárce 

a rozdílností národních právních řádů těchto členských států. Poslední kapitolou této části 

pak bude doporučení procesu přípravy České republiky na vstup do eurozóny, které se 

bude týkat formy a metody přistoupení. 

Práci uzavře část čtvrtá, Závěr, ve které zhodnotím, zda byly splněny cíle stanovené 

v této úvodní části, zda se podařilo najít předpokládané rozdíly v národních úpravách a 

bylo-li možné na základě těchto odlišností stanovit doporučení pro českou právní úpravu 

problematiky. 
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2 Evropská měna, její vývoj a charakteristika, legislativní východiska 
 
Euro je oficiální měnou Evropské unie. V současnosti používá společnou měnu 16 z 27 

členských států EU. Ze zbývajících 11 zemí má 10 status „členských států, na které se 

vztahuje výjimka“, u nichž se předpokládá přijetí eura poté, co splní podmínky SFEU2. 

Dánsko a Spojené království nejsou povinny euro přijímat. Země, které jsou součástí 

eurozóny jsou Rakousko, Belgie, Kypr, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Irsko, Itálie, 

Lucembursko, Malta, Nizozemí, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.3 

Společná měna se používá také na území zahraničních departmentů, území a ostrovů, 

které jsou součástí některého státu eurozóny nebo jsou s ním spojeny. Euro však 

používají i malé státy  jako např. Monako, San Marino a Vatikán, a to na základě 

formální dohody s Evropským společenstvím, dnes Evropskou unií, a dále Andorra, 

Černá Hora a Kosovo, které ale formální dohodu neuzavřely. 

 

2.1 Vývoj evropské měny 

 
Zavedení jednotné evropské měny není otázkou posledních let. V rámci evropských 

integračních snah se objevila již v roce 1957. Z důvodu tehdejšího postupu v ekonomické 

integraci a existenci rúzných měnových systémů byl vznik jednotné měny odsunut. Zánik 

Bretton-Woodského měnového systému, jehož principem byla vázanost dolaru na zlato, 

přinesl znovuotevření otázky zavedení jednotné měny Společenství. V zájmu států 

Evropského společenství bylo nastolení měnové rovnováhy, tedy omezení kolísání 

jednotlivých měn. Nový evropský měnový  systém začal fungovat na jaře roku 19794. 

 

Počátky společné měnové politiky nejprve vůbec nebyly zakotveny v primárních 

pramenech práva Evropských společenství (dnes primární právo EU)5. Původní znění 

                                                 
2 Plnění „maastrichtských“ konvergenčních kritérií pravidelně hodnotí Komise a ECB v konvergenčních 
zprávách.  
3 Rosenberg, Matt. Euro Countries: 22 Countries use the Euro as their Official Currency, 2009, About.com, 
The New York Times Company.. Přístup z internetu: http://geography.about.com/od/lists/a/euro.htm.  
4 Evropský měnový systém byl založen na základě Nařízení 3180/78 a 3181/78 z 18. prosince 1978 s 
účinností od března 1979. 
5 Primární právo EU vytváří základní právní rámec EU a je tak srovnatelné s českým ústavním pořádkem. 
Sekundární právo, které základní ustanovení primárního práva rozšiřuje a blíže specifikuje (přičemž nesmí 
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Smlouvy o založení Evropského hospodářského společenství (dále jen „Smlouva o 

EHS“) pouze rámcově nastínila podobu mezistátní spolupráce vedoucí k měnovému 

systému ve svém čl. 107, který obsahoval povinnost členských států sledovat svoji 

politiku v oblasti devizových kurzů jako věc společného zájmu. Společná měnová 

politika v této době byla pouze dílčím a podpůrným prvkem záměru sbližování a rozvoje 

hospodářské činnosti jednotlivých členských států, které mělo vést k vytvoření 

společného trhu. 

 

Základní myšlenkou Evropského měnového systému bylo navázání směnných kurzů 

národních měn na uměle vytvořenou jednotku ECU6, kterou tvořil koš národních měn 

členských států. ECU byla pouze virtuální jednotka, nikoli skutečná měna, kterou by bylo 

možno platit za zboží a služby v zemích EU. 

 

Ani Evropský měnový systém se nevyhnul problémům spočívajícím v kolísání některých 

měn. V problémech se ocitla např. i španělská peseta7. To bylo příčinou vyšší aktivity 

evropských politiků, která vyvrcholila přijetím jednotné evropské měny. Plán přijetí eura, 

budování Hospodářské a měnové unie (dále jen „HMU“), byl přijat v polovině roku 

1989. Legislativní zakotvení HMU získala ratifikací Maastrichtské smlouvy, která 

zavazovala členské země EU, s výjimkou Velké Británie a Dánska, usilovat o 

vybudování HMU ve třech na sebe navazujících etapách: 

• 1. etapa (červenec 1990 – prosinec 1993) byla založena na dosažení volného 

pohybu kapitálu, užší hospodářské spolupráci a užší spolupráci mezi centrálními 

bankami členských států, 

• 2. etapa (leden 1994 – prosinec 1998) vytvořila institucionální, ekonomické a 

právní předpoklady, mezi které se řadí založení Evropského měnového institutu, 

Evropské centrální banky a opatření vedoucí ke stabilizaci národních rozpočtů, 

                                                                                                                                                 
odporovat normám primárního práva), tak zaujímá pozici srovnatelnou např. s českými normativními akty 
nižší právní síly. 
6 Nařízení Rady 3320/94 z 22. prosince 1994, které bylo nahrazeno od 1. ledna 1999 článkem 2.2 Nařízení 
Rady 1103/97 z 17. června 1997 
7 Doc. Ing. Mojmír Helísek CSc., Měnové a finanční krize, Krize EMS 1992-93, 2004, Přístup z internetu:  
http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2005/NK_MFK/Met_list_1.txt?fakulta=6410;obdobi=11;kod=NK_MFK 
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• 3. etapa (leden 1999 – prosinec 2001) již představovala samotné zavedení eura a 

měnové unie. Po přechodném tříletém období byl zahájen proces výměny 

oběživa. Po jeho ukončení se euro, které nahradilo národní bankovky a mince, 

stalo jediným zákonným platidlem na území eurozóny. 

 

Výše popsané třetí etapy se zúčastnilo jedenáct států. Velká Británie a Dánsko si 

vyjednaly stálou výjimku o neúčasti v HMU (opt-out) a Řecko a Švédsko se neúčastnily 

z důvodu neplnění požadovaných konvergenčních kritérií. Řecko během třetí fáze 

dokázalo kritéria splnit a ke konci tohoto období se stalo členem eurozóny a přijalo 

společnou měnu euro. 

 

Bankovky a mince denominované v jednotné měně euro byly ve dvanácti členských 

zemích EU zavedeny dne 1. ledna 2002 tzv. Madridským způsobem. Tomuto datu 

předcházelo tzv. přechodné tříleté období, kdy euro existovalo pouze v bezhotovostní 

formě. Dne 1. ledna 2007 bylo euro zavedeno ve Slovinsku. Na rozdíl od původních 

členů eurozóny bylo k jednomu datu zavedeno jak bezhotovostní euro, tak bankovky a 

mince (podle tzv. scénáře Big Bang neboli Velký třesk). Dne 1. ledna 2008 vstoupily do 

eurozóny Kypr a Malta. Posledním novým členem se od 1. ledna 2009 stalo Slovensko.8 

 

2.2 Charakteristika společné měny 

 
Název „euro“ musí být v právních předpisech podle oficiální lingvistiky bez jakékoli 

úpravy zachován v prvním pádě jednotného čísla ve všech jazycích EU. Namísto názvu 

„cent“ je možné v členských státech používat i jiné varianty pojmu, např. „eurocent“. 

Jinak používání názvu „euro“ plně podléhá pravidlům jazyka členských států. 

Pojem euro se do češtiny dostával postupně a v různých platnostech, které je třeba 

odlišovat. U pojmu Euro nejsou dost jasné hranice anglického premodifieru, který se 

neskloňuje a vyslovuje se anglicky, a počeštěného výrazu, který se vyslovuje česky a 

                                                 
8 ECB.int, Používání eura, 2009. Přístup z internetu: http://www.ecb.int/euro/intro/html/index.cs.html 
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podle potřeby se i skloňuje. Pro označení společné evropské měny se ustálilo malé 

písmeno a skloňování podle vzoru město.9 

 

Měnová jednotka euro má mezinárodní zkratku EUR. Jako symbol používá stylizované 

řecké písmeno epsilon (€) odrážející evropský charakter měny. Dvojitá vodorovná čára 

uvnitř tohoto písmene symbolizuje stabilitu nově vznikající měny. 

  

Eurové bankovky a mince mají standardní podobu. Bankovky jsou pro všechny země 

stejné. Mince mají pro všechny země stejný rozměr, hmotnost, sílu, tvar, provedení 

hrany, jednu stejnou (tzv. evropskou) stranu s uvedením hodnoty a jsou zhotoveny ze 

stejného materiálu. Druhá strana (tzv. národní) je v jednotlivých zemích různá. To však 

nemá vliv na použití mincí v jiných zemích eurozóny. Článek 128 SFEU (bývalý článek 

106 Smlouvy o ES) v 1. a 2. odstavci stanoví, že: „Evropská centrální banka (dále jen 

„ECB“) má výlučné právo povolovat vydávání bankovek ve Společenství“. Tyto 

bankovky mohou vydávat ECB a národní centrální banky. Bankovky vydávané ECB a 

národními centrálními bankami jsou jedinými bankovkami, které mají ve Společenství 

status zákonného platidla. Členské státy mohou vydávat mince, objem jejich emise však 

vyžaduje schválení ECB. Rada může postupem podle článku 128 SFES a po konzultaci s 

ECB přijímat opatření k sladění nominálních hodnot a technických specifikací všech 

mincí určených pro oběh v rozsahu nezbytném k umožnění jejich plynulého oběhu ve 

Společenství. 

 

Právní normy, kterými byl vytvořen Evropský systém centrálních bank (dále jen 

„ESCB“)10, tedy Smlouva o založení Evropského společenství a Statut ESCB11, 

předpokládají, že všechny členské státy EU zavedou euro a že veškeré úkoly související s 

jednotnou měnou bude plnit ESCB. Dokud společnou měnu nezavedou všechny členské 

státy, bude hrát hlavní úlohu tzv. Eurosystém. 

                                                 
9 PhDr. Josef Šimandl, Ph.D., Výraz „euro“ v českém jazyce: počátky užívání a výhledy, 2009 ( list 2). 
Přístup z internetu: http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xbcr/euro/Vyraz_euro_v_ceskem_jazyce_pdf.pdf 
10 Viz. článek 127 odst. 1. SFEU 
11 Statut ESCB je stanoven v Protokolu připojeném ke Smlouvě o ES v jejím konsolidovaném znění. 
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Eurosystém je centrálním bankovním systémem eurozóny, skládá se z ECB12 a národních 

centrálních bank šestnácti členských států EU, jejichž jednotnou měnou je euro. 

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí ECB, jako jsou měnová rozhodnutí, se vztahují pouze 

na země v eurozóně, je to ve skutečnosti Eurosystém, který plní pro eurozónu funkce 

centrální banky. 

Při výkonu pravomocí a plnění úkolů a povinností svěřených jim Smlouvou a statutem 

ESCB nesmějí ECB, národní centrální banky ani žádný člen jejich rozhodovacích orgánů 

vyžadovat ani přijímat pokyny od orgánů či institucí Společenství, od žádné vlády 

členského státu ani od jakéhokoli jiného subjektu. Orgány a instituce Společenství a 

vlády členských států se zavazují zachovávat tuto zásadu a nesnažit se ovlivňovat členy 

rozhodovacích orgánů ECB či národních centrálních bank při plnění jejich úkolů. 

Zavedení eura bude vyžadovat převedení některých kompetencí z České národní banky 

(dále jen „ČNB“) na Evropskou centrální banku. Budou to hlavně kompetence v oblasti 

měnové politiky, ale také některé pravomoci související s emisí oběživa. Česká národní 

banka bude vázána pravidly stanovenými Evropskou centrální bankou. Z tohoto důvodu 

je nutné plně harmonizovat legislativu o centrální bance s evropským právem.13 Této 

harmonizace mělo být dosaženo již k datu vstupu České republiky do Evropské unie 

 k 1.květnu 2004. Na neúplnou harmonizaci upozornily konvergenční zprávy Evropské 

komise a Evropské centrální banky v letech 2004, 2006 a 2008. Platným zákonem o ČNB 

bude zharmonizována legislativa upravující postavení národní centrální banky v rámci 

Evropského systému centrálních bank. Tím, že značná část dosavadní působnosti ČNB 

po zavedení eura přechází do kompetence evropských institucí a bude upravena přímo 

účinnou evropskou legislativou, bude nový zákon o ČNB působit paralelně. Z hlediska 

úplnosti a právní jistoty by bylo vhodné uvést euro jako měnu České republiky, to ale 

podle stanoviska Evropské centrální banky není nutné vzhledem k tomu, že euro je 

 v členských zemích zaváděno na základě rozhodnutí evropských orgánů. Platí tedy 

princip priority evropského práva. Nový zákon o ČNB sám o sobě nebude řešit právní 

problematiku zavádění eura v České republice. 

                                                 
12 ECB je postavena na principech Bundesbank a mezi hlavní charakteristiky patří její nezávislost a 
pravomoc rozhodovat společně s Radou EU o společných postojích k otázkám, jež mají zvláštní význam 
pro hospodářskou a měnovou unii dle článku 138 SFEU 
13 Viz článek 131 SFES 
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Česká republika (dále také jako „ČR“) se v současné době nachází v tzv. první fázi 

integrace do evropských struktur, kdy hlavním úkolem je splnění konvergenčních 

kritérií14 upravených ve Smlouvě o fungování EU15. 

Po vstupu České republiky do EU platí pro ČR stejná pravidla jako pro ty členské státy 

EU, které ještě nebyly v této době součástí eurozóny a vztahuje se na ně výjimka na 

zavedení jednotné měny. Podle SFEU je Česká republika zavázána pokládat svoji 

kurzovou politiku za věc společného zájmu. Proto se musí vyvarovat takové kurzové 

politiky, která by mohla ohrozit bezproblémové fungování jednotného trhu. ČR 

prostřednictvím ČNB v současné době sleduje režim řízeného floatingu16, který plně 

vyhovuje členství České republiky v EU v etapě před zapojením ČR do ERM II17. 

 

ČNB vyjádřila své stanovisko k zavedení eura v materiálu "Česká republika a euro - 

návrh strategie přistoupení", který odevzdala na konci roku 2002 k posouzení vládě jako 

materiál pro stanovení nejlepší strategie kombinace měnové a fiskální politiky pro přijetí 

eura. Dalšími kroky byly strukturální reformy zaměřené na zvýšení pružnosti české 

ekonomiky a provedení ustálení systému veřejných financí. V roce 2003 byla schválena 

strategie přistoupení ČR k eurozóně vládou ČR na základě společného materiálu vlády a 

ČNB. Dále bylo rozhodnuto každoročně vyhodnocovat vládou ČR stav plnění 

                                                 
14   Konvergenční kritéria jsou: 
poměr schodku veřejných financí a hrubého domácího produktu nesmí překročit 3 %; poměr veřejného 
dluhu a hrubého domácího produktu nesmí překročit 60 %; musí být zajištěn udržitelný stupeň cenové 
stability a průměrné míry inflace, která po dobu jednoho roku před posuzováním nepřekročí míru inflace tří 
členských států s největší cenovou stabilitou o více než 1,5 %; dlouhodobé nominální úrokové míry nesmí 
o více než dva procentní body přesáhnout úrokové míry tří členských států s nejlepší cenovou stabilitou; po 
dobu posledních dvou let musí být bez vážného napětí dodržováno stanovené fluktuační pásmo dané měny 
v Evropském měnovém systému. O tom, zda jsou kritéria splněna, rozhodují ve svých zprávách Komise a 
Evropská centrální banka 
15 Konvergence v legislativní oblasti obsahuje podmínku nezávislosti centrálních bank včetně zákazu 
financování veřejných institucí ze zdrojů centrálních bank a zákaz zvýhodněného přístupu ke zdrojům 
úvěrových institucí (bývalý čl. 101, 102, 108 a 109 SES, dnes článek 123 a násl SFEU). 
16 Cílem kurzové politiky je zabraňovat nadměrným pohybům směnného kurzu. Je nepřípustné, aby členské 
země používaly jiná kurzová uspořádání, než zavěšení na euro nebo řízený floating s eurem jako referenční 
měnou. 
17 Kurzový mechanismus ERM II (Exchange Rate Mechanism) je mechanismus fixování zúčastněných měn 
na euro v rámci tzv. fluktuačního pásma. Měna účastnící se v ERM II má stanovenu centrální paritu oproti 
euru a šíři fluktuačního pásma pro pohyb devizového kurzu. V případě kurzových tlaků je setrvání kurzu v 
rámci fluktuačního pásma bráněno jak národní centrální bankou, tak Evropskou centrální bankou; 
Příslušná dohoda, stanovující konkrétní podmínky účasti v kurzovém mechanizmu bude podepsána 
prezidentem ECB a guvernérem ČNB. 
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konvergenčních kritérií a stupně sladěnosti ČR s eurozónou.18 Tato analýza je 

zpracovávána ČNB společně s Ministerstvem financí České republiky (dále jen „MFČR“) 

a Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „MPO“). 

Vláda ČR v září 2009 schválila střednědobý rozpočtový výhled, který se ve všech letech 

od roku 2010 do roku 2012 pohybuje v deficitu nad 5% HDP, což výrazně překračuje 

povolenou 3% hranici konvergenčních kritérií a odsouvá možnost zavedení eura. 

Fischerova vláda v únoru 2010 schválila aktualizovanou verzi konvergenčního programu. 

Materiál obsahuje i návrh kroků na snižování schodků veřejných rozpočtů ke třem 

procentům HDP v roce 2013 nebo 2014. Dle vývoje situace v procesu přistoupení jsou 

také zpracovávány zprávy jednotlivých pracovních skupin. Pracovní skupina pro finanční 

sektor v prosinci 2009 aktualizovala svoji zprávu Příprava finančního sektoru na 

zavedení eura, která představuje rozšíření jednotlivých metodik, zejména pak jejich 

doplnění na základě vyhodnocení zkušeností Slovenska v procesu zavádění eura. 

 

Vlastní vstup ČR do eurozóny je dán ustanovením SFEU, konkrétně článku 140. Toto 

ustanovení zakotvuje, že rozhodnutí o tom, zda dojde ke zrušení výjimky na zavedení 

jednotné měny,  je přijato Radou EU19 ve složení ministrů financí (ECOFIN20), a to na 

návrh Evropské komise po konzultaci s Evropským parlamentem a po projednání v 

Evropské radě. 

Rozhodnutí Rady EU vychází ze závěrů konvergenčních zpráv vypracovaných nezávisle 

na sobě Evropskou komisí a ECB, v rámci kterých je hodnocen jednak stupeň 

ekonomické konvergence (plnění konvergenčních kritérií) a jednak míra slučitelnosti 

národní legislativy s legislativou EU. Po tomto rozhodnutí o zrušení výjimky na zavedení 

                                                 
18 CNB.cz, Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti 
České republiky s eurozónou,   21. prosince 2009 (list 12). Přístup z internetu: 
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/menova_politika/strategicke_dokumenty/download/maas
tricht_vyhodnoceni_2009.pdf 
19 Viz článek 140 odst. 2 SFEU 
20 Rada ministrů hospodářství a financí (The Economic and Financial Affairs Council – ECOFIN ) je 
jednou z devíti formací Rady ministrů zemí EU. Rada ECOFIN zasedá jednou měsíčně, předsednictví 
 v Radě rotuje každého půl roku na základě předem schváleného pořadí (Česká republika převzala 
předsednictví v prvním pololetí roku 2009 a předala na konci roku 2009). Společně s Radou pro všeobecné 
záležitosti a Radou pro zemědělství a rybolov patří Rada ECOFIN k nejstarším konfiguracím Rady 
ministrů v historii evropské integrace. Přípravnými orgány Rady ECOFIN je Výbor stálých zástupců 
členských zemí EU (COREPER) a další výbory, zejména Hospodářský a finanční výbor (EFC)  a Výbor 
pro hospodářskou politiku (EPC) . 
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eura Rada EU rozhodne o konkrétním datu vstupu země do eurozóny, tedy o době, kdy 

zrušení výjimky vstoupí v účinnost, a určí přepočítací koeficient21, t.j. kurz národní měny 

vůči euru, kterým po zavedení eura budou přepočítávány peněžní částky. 

 

Vstup do HMU přijetím eura jako národní měny znamená plnění kritérií konvergence 

dlouhodobě. Pro udržení stálého kurzu společné měny je nutná vyrovnaná 

makroekonomická politika všech zemí měnové unie, důvěryhodná společná měnová 

politika a dále rovnováha finančních trhů. Přijetím společné měny se členské státy 

vzdávají vlastní měnové politiky. Tím se pro ně stává úroková míra cizí veličinou a 

měnový kurz z hlediska jedné země eurozóny přestává vyrovnávat vnější šoky 

v ekonomice země. Tuto úlohu narovnávání cyklických výkyvů přebírá politika fiskální. 

Pouze fiskální nástroj se ale může stát pro mnohé země nedostatečným, což se v současné 

době plně projevuje v doznívání ekonomické krize u Řecka, Španělska a dalších zemí 

eurozóny. Tyto individuální problémy jednotlivých zemí působí výrazné tlaky na euro a 

ve svém důsledku ohrožují postavení všech zemí.22 

 

2.3 Legislativní potřeby zavedení eura v ČR 

 
V této části práce je uveden přehled právních předpisů EU týkajících se zavedení eura a 

jejich podstatné rysy. Dále pak zásadní právní předpisy českého právního řádu, které je 

nezbytné přijmout, chce-li ČR přistoupit k eurozúoně. 

Měnová unie spadá do výlučné pravomoci Evropské unie, která stanoví její právní rámec. 

V primárním právu jde o články 127 až 133 SFEU, Protokol o statutu Evropského 

systému centrálních bank a Evropské centrální banky. Pro země, které se na zavedení 

eura chystají, je významné ustanovení čl. 4 Aktu o podmínách přistoupení k EU.  

Mezi sekundární předpisy evropské legislativy patří: Nařízení Rady (ES) č. 974/98 o 

zavedení eura, nařízení Rady (ES) č. 1103/97 o některých ustanoveních týkajících se 

zavedení eura, nařízení Rady (ES) č. 2866/98 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a 

měnami členských států přijímajících euro, ve znění pozdějších předpisů, rozsudek 

                                                 
21 Viz článek 140 odst. 3 SFEU 
22 E15.cz, Jako na houpačce: řecké dluhy hýbou s eurem, vystaveno, 11.2.2010, http://www.e15.cz/burzy-a-
trhy/meny/jako-na-houpacce-recke-dluhy-hybou-s-eurem 
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Soudního dvora (dále jen „ESD“) (velkého senátu) věc C-19/03, rozsudek Soudního 

dvora (druhého senátu) věc C-359/05. Tato nařízení Rady o zavedení eura jsou 

formulována pouze rámcově, konkrétní technické a organizační vymezení  je ponecháno 

na národní legislativě. 

Nařízení ES budou do českého právního řádu inkorporovány, budou tedy reprodukovány 

tak, aby mohly být aplikovány s předpokládanými účinky23. Legisativní technika, kterou 

jsou nařízení prováděna do národních právních řádů, je často kritizována ESD. Technika 

zvolená jednotlivými přistupujícími státy je dle ESD akceptovatelná pouze tehdy, jestliže 

národní norma obsahuje taková ustanovení, jejichž účelem je umožnit bezproblémové 

fungování evropské legislativy vrámci národního právního řádu. 

2.3.1 Právní předpisy Evropské unie vztahující se k problematice 

Jak je patrné z výše uvedeného přehledu, obligatorním východiskem pro všechny národní 

úpravy problematiky přistoupení je v oblasti primárního evropského práva úprava 

Měnové unie. Sekundární úprava je značně rozvinutější a poskytuje formou nařízení 

ucelené a závazné východisko pro promítnutí pravidel do národních právních řádů. Nutno 

doplnit, že nejde pouze o úpravu nařízení, ale jako zdroj inspirace slouží judikatura ESD 

a doporučení, která budou zmíněna v části třetí týkající se srovnání dvou národních úprav 

přechodu na euro. V této části budou na konkrétních případech předvedeny možné 

způsoby, jakým způsobem mohou být zobecněná pravidla zavedená evropskou 

legislativou provedena. 

 
Primární právo 

Články 127 až 133 SFEU upravují Měnovou unii a mezi jinými jednu z nejdůležitějších 

podmínek zavedení eura, a to, že rozhodnutí o zrušení výjimky ze zavedení jednotné 

měny přijímá Rada EU na návrh Evropské komise po konzultaci s Evropským 

parlamentem a po projednání v Radě EU zasedající ve složení hlav státu nebo vlád. 

 

                                                 
23 Rozsudek Evropského soudního dvora z 10. října 1973, 34-73 Celex 61973J0034, Fratelli Variola S.p.A. 
v Amministrazione italiana delle Finanze 
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Nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura24 

Toto nařízení je východiskem a stěžejním právním dokumentem v problematice zavedení 

jednotné měny. Vychází z bývalé Smlouvy o založení ES, konkrétně z článku 123 třetí 

věty. 25 

Nařízení v části druhé stanoví, že: “... euro nahrazuje národní měny členských států, 

které se účastní eurozóny při konkrétním směnném kurzu ...” neboli přepočítávacím 

koeficientu. Upravuje ustanovení vztahující se na členské státy, které zavedou euro v 

budoucnu, a seznam členských států zapojených do eurozóny. Tento seznam je rozšířen, 

jakmile další členské státy splní konvergenční kritéria a přijmou jednotnou měnu. 

Nařízení určuje, že měnovou jednotkou je jedno euro, které se dělí na sto centů, dále pak, 

že euro je zúčtovací jednotkou Evropské centrální banky a centrálních bank zúčastněných 

členských států26. 

Nařízení se v části třetí zabývá tzv. přechodným obdobím v procesu zavádění a stanoví, 

že v jeho průběhu je možné použít jednotné měny i národní měny pro označování cen, 

stejně tak národní legislativy, pokud není v rozporu s tímto nařízením. Během tohoto 

období, kdy právní nástroj27 odkazuje na národní měnovou jednotku, bude mít tento 

odkaz stejnou platnost jako odkazy na jednotku euro, podle přepočítacích koeficientů28, a 

všechny úkony právním nástrojem předpokládané budou provedeny v měně v právním 

nástroji uvedené, nedohodnou-li se strany jinak. 

Přechodné období nemá vliv na závazky dlužníků ani na práva věřitelů a platby tak musí 

být provedeny dle dohod v eurech či národní měně. Během přechodného období 

bankovky a mince znějící na národní měnovou jednotku29 si zachovávají status 

zákonného platidla jako v den před přijetím eura. 

                                                 
24 Nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura. Přístup z internetu: http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&
an_doc=1998&nu_doc=974 
25 Rada přijme na návrh Komise a po konzultaci s ECB kvalifikovanou většinou uvedených členských států 
další opatření nezbytná k rychlému zavedení ECU jako jednotné měny těchto členských států. 
26 jimi se rozumějí členské státy, které přijímají jednotnou měnu v souladu se SFEU 
27 Jde o právní předpisy, správní akty, soudní rozhodnutí, smlouvy, jednostranné právní akty, platební 
nástroje jiné než bankovky a mince a ostatní nástroje mající právní účinek. 
28 neodvolatelně stanovené přepočítací koeficienty, které přijme Rada v souladu s čl. 109 odst. 4 větou 
první Smlouvy 
29 Tj. měnové jednotky zúčastněných členských států, jak jsou vymezeny den před zahájením třetí etapy 
hospodářské a měnové unie. 
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Rozhodne-li se stát pro přijetí eura formou Velkého třesku, což je i situace České 

republiky, bude doba přechodného období snížena na nulu. V takovém případě přijetí 

eura a datum výměny hotového oběživa připadá na stejný den. 

Nařízení dále upravuje tzv. phasing-out období, neboli období, kdy je euro zavedeno 

 k jednomu dni v hotovostní i bezhotovostní podobě a u vybraných právních nástrojů 

(faktury, účetní knihy, účtenky aj.) je však po určitou dobu tolerováno používání národní 

měny. Délka tohoto přechodného období nesmí přesahovat jeden rok. Toto období se 

může vztahovat pouze na členské státy, jejichž přijetí eura a výměna hotového oběživa 

připadá na stejný den. Rozhodne-li se stát pro tuto variantu přechodu, pak odkazy na 

národní měnovou jednotku je třeba chápat jako odkazy na jednotku euro podle 

příslušných přepočítacích koeficientů. Přechodné období a phasing-out období se 

vzájemně vylučují. 

Část čtvrtá je věnována bankovkám a mincím a jejich zavedení. S účinkem od 

příslušného data výměny hotového oběživa zavede ECB a národní centrální banky do 

oběhu bankovky znějící na euro. Tyto bankovky budou nadále jedinými bankovkami, 

které mají status zákonného platidla v zúčastněných členských státech.  Od tohoto dne 

členský sát vydá mince na měnu euro dle příslušných norem Rady dle článku 128 

SFEU30. Tyto mince pak budou jedinými mincemi, které mají status zákonného platidla 

ve všech členských státech. V praxi pak žádná strana právního úkonu nebude povinna 

přijmout více než padesát mincí v rámci jedné platby, bez ohledu na nominální hodnotu 

použitých mincí. S účinkem od příslušného data výměny hotového oběživa národní 

měnové jednotky zanikají a odkazy na národní měnové jednotky v dosavadních právních 

dokumentech by měly být považovány za odkazy na jednotku euro (podle příslušných 

přepočítacích koeficientů), a nadále nebude možné použít odkaz na národní měny u 

připravovaných smluv, protože takové odkazy budou odporovat platnému měnovému 

právu. Bankovky a mince znějící na národní měnovou jednotku zůstanou zákonným 

platidlem v rámci jejich územního vymezení do šesti měsíců od data výměny hotového 

                                                 
30 ECB a národní centrální banky. Bankovky vydávané ECB a národními centrálními bankami jsou 
jedinými bankovkami, které mají ve Společenství status zákonného platidla; členské státy mohou vydávat 
mince, objem jejich emise však vyžaduje schválení ECB. Rada může dle článku 128 SFEU po konzultaci s 
ECB přijímat opatření k sladění nominálních hodnot a technických specifikací všech mincí určených pro 
oběh v rozsahu nezbytném k umožnění jejich plynulého oběhu ve Společenství. 
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oběživa (dále jen “období dvojího oběživa”), tato lhůta může být zkrácena na úrovni 

členských států.  

Vzhledem k rozšiřování eurozóny bylo Nařízení ES 974/98 několikrát měněno. Mezi tyto 

změny patří zejména Nařízení ES 2596/2000 o zavedení eura v Řecku od 1. ledna 2001, 

Nařízení ES 1647 / 2006 o zavedení eura ve Slovinsku od 1. ledna 2007, Nařízení ES 

835/2007 a 836/2007 o zavedení eura na Kypru a Maltě od 1. ledna 2008 a Nařízení ES 

608/2008 o zavedení eura na Slovensku od 1. ledna 2009. 

 

Nařízení Rady (ES) č. 2595/200031 

Nařízení ES 2169/2005 bylo přijato s cílem zajistit jistotu a právní záruky v souvislosti s 

předpisy týkajícími se zavedení eura v dalších členských státech, například seznam 

zúčastněných členských států, které jsou citlivé na změny, po dalších členských státech 

přijímajících euro. 

 

Nařízení Rady (ES) č. 1103/97 o některých ustanoveních týkajících se zavedení 

eura32 

Východiskem pro toto nařízení byl zejména článek 235 SES a článek 123 SES. Nařízení 

upravuje měnové právo členských států přijímajících euro a stanoví základní principy, 

které pak mají být vtěleny do národní legislativy, jež zpracovává otázku přistoupení 

k euru. 

Jde především o princip neutrality, princip zákazu zneužití práv, princip ochrany občana 

a spotřebitele, princip předcházení zvyšování cen, princip kontinuity a pravidla 

zaokrouhlování. Princip neutrality, zákazu zneužití práv, předcházení zvyšování cen, 

kontinuity a zaokrouhlování budou vysvětleny níže ve vztahu ke konkrétním 

ustanovením národních zákonů o zavedení eura a jejich kokrétní užití bude ukázáno 

v kapitole třetí. Je třeba, aby tyto principy byly včleněny českým zákonodárcem 

především do ustanovení připravovaného českého Obecného zákona. 

                                                 
31 Nařízení Rady (ES) č. 2595/2000. Přístup z internetu: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R2595:CS:HTML 
32 Council Regulation (EC) No 1103/97. Přístup z internetu: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R1103:EN:HTML 
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Pravidla zaokrouhlování, stanovená Nařízením ES 1103/97 byla kritizována jako nejasná 

a několikrát je musel vykládat Evropský soudní dvůr v Lucemburku. Jde především o 

rozsudky Verbraucher-Zentrale Hamburg eV v. O2 (Germany) GmbH & Co. OHG33 a 

Estager34. 

 

Rozsudek ESD Verbraucher-Zentrale Hamburg eV v. O2 (Germany) GmbH & Co. 

OHG 

Ve věci Verbraucher-Zentrale Hamburg vyložil Evropský soudní dvůr pravidla 

zaokrouhlování při přepočtu z eur do národní měny tak, že Nařízení ES 1103/97 musí být 

vykládáno způsobem, který nebrání, aby částky jiné než částky, které mají být zaplaceny 

nebo vyúčtovány, byly zaokrouhleny na nejbližší cent, za předpokladu, že tato 

zaokrouhlovací praxe respektuje zásadu trvání smluv zaručenou článkem 3 tohoto 

nařízení35 a cíl neutrality přechodu na euro sledovaný uvedeným nařízením. To znamená, 

že zaokrouhlovací praxí nemají být dotčeny smluvní závazky, které na sebe vzaly 

subjekty, a že nemá nastat reálný dopad na cenu, která má být ve skutečnosti zaplacena. 

Nařízení ES 1103/97 totiž stanoví pravidla pro zaokrouhlování, kterých se použije pouze 

na peněžní částky, na které odkazuje. 

Pokud jde o ostatní ustanovení tohoto nařízení, nestanoví žádné pravidlo pro 

zaokrouhlování týkající se jiných peněžních částek, jakými jsou jednotkové sazby zboží a 

služeb nebo mezitímní částky umožňující výpočet peněžních částek, které mají být 

zaplaceny či vyúčtovány. Nařízení ES 1103/97 totiž zvláště vzhledem k rozdílům v 

hodnotě mezi dřívějšími měnovými jednotkami členských států nemohlo určit jednotně 

pro všechny členské státy přijímající euro, jaký stupeň přesnosti se vyžaduje pro postupy 

zaokrouhlování, které se týkají uvedených sazeb či mezitímních částek. 

Skutečnost, že Nařízení ES 1103/97 nestanoví stupeň přesnosti postupů zaokrouhlování 

ale neznamená, že by se tyto postupy vymykaly z obecné zásady trvání smluv, jejímž 

vyjádřením je článek 3 uvedeného nařízení, ani že by mohly porušovat princip neutrality 
                                                 
33 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 14. září 2004, ve věci C-19/03, Verbraucher-Zentrale 
Hamburg eV v. O2 (Germany) GmbH & Co. OHG 
34 Rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 18. ledna 2007, ve věci, C-359/05 Estager SA v. Receveur 
principal de la recette des douanes de Brive 
35 Zavedení eura nepůsobí změnu jakýchkoli ustanovení právních nástrojů ani osvobození od dluhu, ani 
neopravňuje k nesplnění právních závazků, ani nepřiznává některé ze stran oprávnění takový právní nástroj 
jednostranně změnit či ukončit jeho platnost. Toto ustanovení se použije, nedohodnou-li se strany jinak. 



 21 

přechodu na euro. Pravidlo zaokrouhlovat na nejbližší cent, vyjádřené v první větě článku 

5 Nařízení ES 1103/97, a pravidlo, které jej doplňuje, obsažené v poslední větě téhož 

článku, podle něhož mají být určité peněžní částky zaokrouhleny na celé centy nahoru, 

jsou podle názoru Evropského soudního dvora hospodářským subjektům předepsána 

pouze z důvodu praktické nezbytnosti.36 

 

Rozsudek ESD Estager 

V právní věci Estager bylo podstatou předběžné otázky, zda příslušná Nařízení ES 

1103/97 a 2866/98 brání vnitrostátní právní úpravě, kterou byla při přepočtu daní na eura 

příslušná částka převedena na částku vyšší, než by byla částka vyplývající z použití 

pravidel pro přepočet stanovených v uvedených nařízeních. 

Skutkovým dějem v této věci byla skutečnost, že francouzská daňová správa stanovila 

zdanění krupice a krupičky z měkké pšenice dodanou nebo uváděnou na trh za účelem 

lidské spotřeby ve výši 16 eur, zatímco při důsledném uplatnění přepočítacího koeficientu 

ve smyslu Nařízení ES 2866/98 by tato daň po přepočtu z francouzského franku na eura 

činila 15,24 eur. Společnost Estager se domáhala vrácení takto vzniklého přeplatku na 

daních. 

Francouzský stát na straně žalované namítal, že Nařízení ES 1103/97 a 2866/98 nijak 

nezasáhla do daňové pravomoci členských států a jejich možnosti zvýšit částku svých 

daní. Soud však konstatoval, že daňové pravomoci členských států nemají vliv na 

skutečnost, že přepočet částky daně na eura musí být proveden v souladu s ustanoveními 

Nařízení ES 1103/97, jakož i se zásadou neutrality přechodu na eura. 

Tato zásada zahrnuje zejména požadavky právní jistoty a transparentnosti umožňující 

chránit očekávání hospodářských subjektů při zavádění eura. Pokud tedy členský stát 

současně provede přepočet na eura a zvýší částku daně, jak tomu bylo v případě Estager, 

musí zajistit, aby byla pro hospodářské subjekty zachována právní jistota a 

transparentnost. 

Shodně jako ve věci Verbraucher-Zentrale Hamburg Evropský soudní dvůr došel k 

závěru, že Nařízení ES 1103/97 ze dne 17. června 1997 o některých ustanoveních 

                                                 
36 Michal Tomášek, Nad novým slovenským zákonem o zavedení eura, 18. ledna 2008. Přístup z internetu: 
http://bankovnictvi.ihned.cz/c1-22774900-nad-novym-slovenskym-zakonem-o-zavedeni-eura 
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týkajících se zavedení eura a Nařízení ES 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura 

je třeba vykládat tak, že brání vnitrostátní právní úpravě, kterou byla při přepočtu na eura 

částky daně tato částka převedena na částku vyšší, než by byla částka vyplývající 

 z použití pravidel pro přepočet stanovených v těchto nařízeních. Ledaže toto zvýšení 

splňuje požadavky právní jistoty a transparentnosti zaručené uvedenými nařízeními, což 

znamená, že dotčené právní předpisy umožňují jasně odlišit rozhodnutí orgánů členského 

státu o zvýšení částky daně od postupu při přepočtu této částky na eura. 

V této souvislosti je třeba uvést, že na základě judikatury Evropského soudního dvora 

nově přistupující státy do určité míry rozlišují mezi tzv. konečnými částkami37 a jinými 

částkami38. Pro oba termíny sice platí shodné základní zásady pro přepočet a 

zaokrouhlování, pro skupinu jiných částek ovšem neplatí speciální úprava týkající se 

desetinných míst při přepočtu na eura. 

 

Nařízení Rady (ES) č. 2866/98 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami 

členských států přijímajících euro 

Opět vychází z bývalého článku 123 SES a stanovuje pro zúčastněné členské státy 

konkrétní hodnoty přepočítacích koeficientů. Při převodu korunových hodnot na eura 

bude možné použít pouze přepočítací koeficient, který bude stanoven Radou EU v novele 

tohoto nařízení. Všechny korunové hodnoty se proto budou přepočítávat pouze na 

základě tohoto koeficientu a nebude možné použít kurz jiný. Přepočítací koeficient bude 

stanoven na šest platných číslic a bude vyjadřovat ekvivalent jednoho eura v českých 

korunách (tedy 1 EUR = xx,xxx CZK). Přepočítací koeficient nesmí bý zaokrouhlován 

ani upravován na menší počet platných číslic. 

                                                 
37 Končné částky jsou peněžně vyjádřené částky, které mají být skutečně zaplacené nebo vyúčtované. Mezi 
tyto částky patří např. částky uvedené na výpisech z účtů nebo výpisech účtů o cenných papírech 
38 Jiné částky jako konečné částky jsou všechny peněžně vyjádřené částky, které nepatří mezi konečné 
částky. Mezi jiné částky jako konečné částky patří především jednotkové ceny, jako všechny částky, které 
platné právní předpisy ustanovují pouze jako horní a dolní prahy, limity či hranice určitých sazeb, úkonů 
nebo činností. Např. horní či dolní hranice sazeb sankcí za některé přestupky anebo správní delikty. 
Jednotkové ceny jsou pak speciální skupina jiných částek jako konečných částek. Jednotkové částky jsou 
totiž měrné jednotky množství a všechny další prvky cen anebo jiných majetkových hodnot, které jsou 
vyjádřené v penězích a které slouží jako veličiny nebo základna pro výpočty částek anebo výsledné 
přepočty konečných částek. Jednotkové ceny tak slouží pro výpočet konečných částek, které jsou jejich 
násobkem. Proto správné přepočty jednotkových cen jsou hlavní podmínkou pro správné přepočty 
konečných částek. 
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Problematiky zavedení eura v členských státech se dále týkají doporučení ES, která však 

nemají závazný charakter, a není tak nutná jejích transpozice do právního řádu. Jejich 

účelem je především doporučit subjektům určité postupy. Některé z nich budou zmíněny 

v části třetí této práce. 

2.3.2 Právní předpisy České republiky vztahující se k problematice 

Účelem nově přijímané legislativy je dosáhnout úplné kompatibility českého právního 

řádu s evropským právním rámcem, zohlednit judikaturu ESD a za současného 

respektování Ústavy ČR následně zavést euro jako zákonné platidlo v ČR. Za tím účelem 

je nutné přijmout soubor všeobecně závazných právních předpisů v jednotlivých 

oblastech právního řádu ČR. 

Změna právního prostředí pro zavedení eura v ČR obsahuje především novelizace 

platných právních předpisů hlavně v oblasti práva finančního, ale novelizovat bude např. 

třeba i Trestní zákon vzhledem k ukládání peněžitých trestů anebo Obchodní zákoník 

v souvislosti s právem obchodních společností. Důležité budou též novelizace v oblasti 

předpisů sociálně-právních a pracovních. Tyto změny budou, dle doposud platné strategie 

schválené vládou, promítnuty do tzv. Změnového zákona. 

Nejvýznamnější legislativní práce ovšem budou probíhat v Zákoně o zavedení eura v 

České republice, který byl představen již v první části Národního plánu zavedení eura v 

ČR pod pracovním názvem Obecný zákon o zavedení eura v České republice (dále jen 

„Obecný zákon“) a který bude upravovat základní právní aspekty přechodu na novou 

měnu a deklarovat kontinuitu práv a závazků. Důležitou součástí přizpůsobení právního 

prostředí zavedení eura je též nový zákon o České národní bance, kterým má být 

dokončena implementace práva EU ve věci centrální banky, tedy centrální banky 

členského státu EU po jeho vstupu do eurozóny. Tento zákon, který má upravit pravidla 

jejího fungování po přijetí eura, 10. března 2010 poslanci místo závěrečného schvalování 

vrátili zpět do nového projednání ve druhém čtení. 

Jak již bylo uvedeno výše, Obecný zákon má zajistit dostatečný legislativní rámec pro 

bezproblémový přechod ČR na společnou měnu euro. Navazuje a rozšiřuje na nařízení 

ES uvedená v této části a bere v úvahu judikaturu ESD. 
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Obecný zákon bude také podkladem pro novelizaci dalších právních předpisů, jelikož 

s nejvyšší pravděpodobností bude v legislativě přistoupeno k některým změnám odkazů 

 z národní měny na odkazy na euro, které by měly být obsaženy ve Změnovém zákoně, 

jelikož ČR se v současnosti podle Národního plánu zavedení eura přiklání k variantě 

předložit změnový zákon samostatně. 

 

Obecný zákon 

Připravovaný Obecný zákon bude řešit legislativní problémy všeobecného charakteru. 

Bude obsahovat generální ustanovení o opatřeních souvisejících  se zavedením eura jako 

hotovostní i bezhotovostní měny i zavedení bankovek a mincí znějících na euro jako 

zákonných platidel v České republice. Bude obsahovat zejména odkaz na přepočítací 

koeficient a odkaz na způsob přepočtu z koruny na eura, případně na jiné měny. Norma 

bude postavena na principech, které vycházejí z práva EU, především pak z Nařízení ES 

974/98 a Nařízení ES 1103/97. 

Primárním východiskem pro hladký přechod na euro je dodržení principu neutrality, 

který stanoví, že přechod z původní měny na euro má být pro všechny subjekty 

ekonomicky neutrální, jelikož samotné zavedení eura není důvodem pro zvyšování 

cenové úrovně a reálné finanční hodnoty majetku. Žádný účastník právního vztahu tak 

nebude oprávněn jednostranně vykonat úpravu ekonomické hodnoty vztahu ve svůj 

prospěch, ale dobrovolně může vykonat takovou úpravu ve prospěch ostatních subjektů. 

Tento princip je základem pro celou řadu dalších pravidel, kterými se přechod na euro 

řídí. Pro úplnost je třeba dodat, že v období přípravy přechodu na euro neplatí absolutní 

zákaz zvyšování cen a neplatí ani absolutní zákaz zvyšování daní, poplatků anebo jiných 

plateb, takové zvýšení však není možno vykonat z důvodu přechodu na euro. 

Dalším principem, který vyplývá z Nařízení ES 1103/97, je princip kontinuity právních 

závazků. Tento princip je při přechodu na euro klíčový pro zachování právní jistoty, 

přehlednosti, srozumitelnosti a stability smluvních vztahů. Princip určuje, že zavedení 

společné měny nesmí ovlivnit platnost právních nástrojů, nemění obsah závazků a 

neumožňuje žádné ze stran právního vztahu jakákoliv jednostranná nerespektování, 

změny, výpovědi nebo jiné ukončení takového vztahu z důvodu přechodu na euro. Tím je 
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respektován princip smluvní svobody, kdy nelze měnit reálnou ekonomickou hodnotu 

předmětu právního vztahu bez souhlasu subjektů. 

S tímto principem souvisejí i otázky vznikající v oblasti mezinárodního práva 

soukromého, kdy jako právo rozhodné pro řešení sporu vzniklého z právního nástroje 

není právo členského státu, ale právo státu mimo EU. Zatímco tedy nařízení ES a národní 

právní řád zaručuje právní kontinuitu nástroje, není jisté, zda stejné záruky poskytne i 

právo ostatních zemí. Řešení poskytuje na prvním místě Státní teorie peněz, která zavádí 

základní princip, jenž je vlastní všem právním řádům, kterým je uznána národní 

suverenita měny. Tento princip byl pak potvrzen rozsudkem Stálého dvora mezinárodní 

spravedlnosti: „...obecně platným principem je pak oprávněnost státu regulovat jeho 

vlastní měnu ...“ 39. Tato otázka se tedy nebude řídit závazkovým právem, ale právem 

měnovým. Za druhé je pak třeba zmínit, že zákonodárci některých nečlenských států 

přijali speciální právní úpravu týkající se přechodu na měnu euro v EU. 

S principem kontinuity právních závazků souvisí princip předcházení zvyšování cen v 

souvislosti se zavedením eura, který je součástí principu ochrany občanů a 

spotřebitelů. Z tohoto principu vyplývá, že zavedení eura by nemělo ovlivnit vývoj cen, 

především v okamžiku přepočítání cen pomocí konvergenčního kurzu a v následném 

zaokrouhlování popř. zarovnání. Nařízení ES 1103/97 obsahuje základní pravidla pro 

zaokrouhlování částek, které mají být vyplaceny nebo vyúčtovány po aplikaci 

přepočítacího koeficientu. Zákonodárce by neměl opomenout úpravu kontroly 

dodržování pravidel přepočtu a duálního označování cen a sankcí za jejich porušování, 

jelikož speciálně některým skupinám subjektů a spotřebitelů takový přepočet a 

zaokrouhlení podstatně ztíží posuzování výhodnosti či nevýhodnosti cen. V této 

souvislosti je třeba uvést, že je vhodné zadat k vypracování informační kampaň, aby 

občané a spotřebitelé byli dostatečně, včas a správně informováni o všem, co se jich týká 

vrámci přípravy přechodu a při vlastním přechodu na euro. Níže zmíněná informační 

kampaň Slovenské republiky je vhodným příkladem pro ČR. 

 

                                                 
39 Rozsudek Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti, Serie A (1928-1930) 20/21, 1929, Payment of 
various Serbian loans issued in France, pp. 44  
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Další důležitou materií, kterou by měl obecný zákon upravit, je stanovení obobí, kdy 

budou souběžně cirkulovat bankovky a mince znějící na koruny české a eurobankovky a 

euromince, tzv. duální období. Tomuto období byly Národním plánem přiděleny dva 

týdny, což je poměrně krátká doba, ale dle Národního plánu je žádoucí, aby euro 

nahradilo novou měnu co nejrychleji. Zkušenosti ze Slovenska pak vhodnost takového 

postupu potvrzují. Uplynutím období přestanou být bankovky a mince znějící na české 

koruny zákonnými platidly na území České republiky. 

 

Obecný zákon stanoví také pravidla duálního označování cen. V tomto období se ceny a 

jiné částky budou uvádět jak v českých korunách, tak v eurech. Cílem duálního 

označování cen je umožnit občanům plynule si zvyknout na novou měnu. Zákon bude 

obsahovat zmocnění k vydání podzákonných právních předpisů, které stanoví 

podrobnější pravidla pro duální označování cen, jeho formu a výjimky. Povinnost 

duálního označování cen budou mít povinné subjekty pouze ve vztahu k fyzickým 

osobám, neuplatní se tedy ve vztazích mezi podnikateli. Duální označování cen před a po 

zavedení eura musí vždy vycházet z přepočtu provedeného pomocí přepočítacího 

koeficientu. 

Základním principem v oblasti přepočtu, konverze, peněžních prostředků na účtech, 

 v oblasti bezhotovostního platebního styku, elektronických peněz atd. je princip 

bezplatnosti a informovanosti o podmínkách konverze. Zákon stanoví rovněž pravidla 

pro převedení referenčních úrokových sazeb na sazby platné v eurozóně včetně 

načasování změny úrokové sazby. 

 

Náročným úkolem pak bude vlastní výměna oběživa. Tu bude zajišťovat Česká národní 

banka, bankovní instituce provádějící pokladní operace a další subjekty určené zákonem. 

Zákon určí délku období, po které bude Česká národní banka bankovky a mince znějící 

na koruny české vyměňovat a způsob zúčtování těch bankovek a mincí, které nebudou 

předloženy k výměně. Budou stanoveny povinnosti orgánů státní správy a místní 

samosprávy při zajišťování výměny bankovek a mincí, opět bude třeba ustanovit i 

prostředky kontroly a sankcí. 
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Z hlediska cenných papírů je potřeba stanovit pravidla pro přeměnu jmenovité hodnoty 

jednotlivých druhů cenných papírů s ohledem na podobu cenných papírů.  Kromě 

povinnosti provést rozhodnutí o přeměně za použití stanoveného přepočítacího 

koeficientu a zaokrouhlení půjde i o povinnost předložit listinný cenný papír k vyznačení 

přeměny, povinnost vyznačit přeměnu jmenovité hodnoty na listinném cenném papíru či 

změnit údaj o jmenovité hodnotě v případě zaknihovaných cenných papírů a dále 

především o povinnosti informační a oznamovací.  Povinným subjektem zde bude 

emitent. Budou stanoveny výjimky z obecné povinnosti přeměny jmenovité hodnoty 

cenných papírů např. u dluhopisů se splatností do několika měsíců po datu zavedení eura 

a sankce s těmito otázkami související. 

 

Jak již bylo zmíněno, Obecný zákon nesmí opomenout úpravu kontroly nad jeho 

dodržováním a způsob vynucování povinností spojených s přechodem na euro. Zákon 

upraví, který orgán bude sankce ukládat, vybírat, vymáhat (a podle jakého právního 

předpisu), a také určí, příjmem kterých rozpočtů sankce budou. 

 

Povaha Obecného zákona nespočívá pouze ve výše uvedeném, zároveň se jedná o lex 

generalis ve vztahu k ostatním právním předpisům, které s přijetím eura souvisejí. Tyto 

předpisy lex specialis budou upravovat konkrétní práva a povinnosti, pravděpodobně 

pomocí konkretizace základních ustanovení Obecného zákona jako předpisu 

subsidiárního. Obecný zákon bude mít v celém procesu funkci krátkodobou. 

 

Předkladatelem návrhu Obecného zákona bude ministr financí spolu s guvernérem ČNB. 

Na přípravě bude spolupracovat Ministerstvo financí ČR, ČNB a Národní koordinační 

skupina pro zavedení eura v ČR. 

 

Obecný zákon nemůže, podle obecné zásady „lex posterior derogat legi priori“, 

zavedením peněžní jednotky euro na území České republiky nepřímo měnit právní 

předpis dřívější, neboť v současnosti je vyžadována pouze novela přímá, kdy novelizace 

se provádí vždy novelizací stejného předpisu. Přestože metoda nepřímé novelizace byla 

již v minulosti v souvislosti s měnovou reformou použita při přechodu z československé 
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koruny na korunu českou, o přípustnosti opětovného využití výjimky z pravidla přímé 

novelizace se vedou právní spory. Podklady vypracované NKS proto vycházejí z 

předpokladu odděleného zákona. 

Na druhou stranu je vhodné uvést, že např. slovenský zákon o zavedení eura obsahuje ve 

svém článku 3 až 29 novely právních předpisů a nedodržuje tím výše uvedené pravidlo 

bez podstatného vlivu na slovenský právní řád. 

 

Nový zákon o ČNB 

Velmi významným pro vstup ČR do eurozóny je pak přijetí nového zákona o ČNB. 

Zákon přenese některé rozhodovací pravomoci měnové politiky na Radu guvernérů ECB, 

která bude provádět měnovou politiku EU v ČR s ohledem na cenovou stabilitu v EU a 

zabezpečí integraci ČNB do Evropského systému centrálních bank. 

Zákon upraví povolování emise bankovek jako výhradní pravomoc ECB. ČNB si pak 

zachová pouze účast na vydávání bankovek společné měny tak, že bude na základě 

rozhodnutí a se souhlasem ECB sjednávat tisk bankovek, organizovat dodávky od 

výrobců, kontrolovat kvalitu, dohlížet na ochranu a bezpečnost bankovek, které nebyly 

vydány do oběhu, a na úschovu a ničení tiskových desek, dalších tiskových pomůcek a 

neplatných a vyřazených bankovek. ČNB bude také bankovky uvádět do oběhu a 

stahovat z oběhu na území ČR40. 

Z hlediska mincí bude právo na vydání ponecháno41 ČNB v rámci kompetence dané 

národním právním řádem. Bude ale nutné dodržovat předpisy EU v této oblasti a objem 

emise bude podléhat schválení ECB. ČNB tak bude nadále sjednávat ražbu mincí, 

organizovat dodávky od výrobců, kontrolovat kvalitu mincí a dozírat na ochranu a 

bezpečnost do oběhu nevydaných mincí. Především pak bude mince uvádět do oběhu a 

stahovat z oběhu na území ČR. 

Zákon o ČNB bude plnit dlouhodobě funkci měnového zákona podobně jako nyní platný 

zákon č.6/1993 Sb. Za přípravu návrhu zákona odpovídá guvernér ČNB.42 

 

                                                 
40 MFČR, Národní plán, Legislativní potřeby zavedení eura, Příprava nového zákona o ČNB, 2007. 
41 Smlouva o založení ES 
42 MFČR, Národní plán, Legislativní potřeby zavedení eura, Příprava nového zákona o ČNB, 2007. 
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Změnový zákon 

Můžeme říci, že nejvýznamnější předpisem ze skupiny ostatních předpisů bude Změnový 

zákon. Tento zákon bude souborem novel právních předpisů, které bude v souvislosti s 

přijetím nové měny třeba změnit ke dni vstupu do eurozóny. Zde budou obsaženy již 

výše zmíněné novely různých oblastí právního řádu. Vládou ČR byla vybrána alternativa 

postupného přizpůsobení právního systému, které bude probíhat nejen před zavedením 

eura, ale i po něm. 

 

2.4 Institucionální zabezpečení zavedení eura v ČR 

 

Základním dokumentem, z něhož vychází institucionální rámec zavedení eura v ČR, je 

dokument Ministerstva financí nazvaný Institucionální zajištění zavedení eura v České 

republice schválený usnesením vlády ČR č. 1510 ze dne 23. listopadu 2005.43 Vzhledem 

k významným dopadům zavedení nové měny na celou společnost upravil  tento 

dokument zajištění spolupráce mnoha klíčových institucí a obsahoval popis 

institucionální struktury, který umožnil zpracovat národní plán se zaměřením na kroky 

všech subjektů, které jsou potřeba pro přechod na novou měnu.. Předpokladem úspěšného 

zavedení eura v ČR je tedy pečlivá koordinace postupů v oblasti legislativní, technicko-

organizační a institucionální. Především jde o úzkou spolupráci veřejné správy, konkrétně 

pak Ministerstva financí, které je gestorem za institucionální zajištění, a ČNB pro oblasti 

spadající do její působnosti. 

 

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR (dále jen „NKS“) je ústředním 

řídícím orgánem v čele s Národním koordinátorem zavedení eura v ČR. NKS je přímo 

podřízena ministru financí ČR, který dvakrát ročně informuje vládu o činnosti skupiny. 

Pro potřeby ustavení NKS byly národním koordinátorem osloveny následující instituce: 

Česká národní banka, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo vnitra ČR a bývalé 

Ministerstvo informatiky ČR. Guvernér České národní banky a příslušní ministři 

jmenovali zástupce příslušného resortu do NKS. Národní koordinační skupina koordinuje 

                                                 
43 MFČR, Institucionální zajištění zavedení eura v České republice, 2005. 
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a řídí činnost pracovních skupin a dohlíží na plnění národního plánu. Členy NKS jsou 

pak vedoucí jednotlivých pracovních skupin. NKS byla na základě nominací jednotlivých 

resortů ustavena ke dni 20. února 2006. 

Pracovní skupiny podřízené NKS zpracovaly dle svého oboru činnosti příslušné části 

národního plánu a v rámci tohoto oboru činnost vykonávají. Jsou tvořené zástupci státní 

správy a profesních organizací. Činnost pracovních skupin je řízena určenými gestory, 

kterými jsou úřady příslušných členů NKS. Gestoři jsou odpovědni za plnění úkolů 

stanovených NKS a vládou České republiky. Každý půlrok vyhotovují zprávu o stavu 

příprav v příslušné oblasti a provádějí vyhodnocení uložených úkolů. Tyto informace 

jsou zveřejňovány a je zajištěna aktivní politika informovanosti dotčených subjektů. Pro 

přípravu národního plánu byly zřízeny následující pracovní skupiny s těmito gestory: 

• pro legislativu – gestorem Ministerstvo spravedlnosti ČR 

• pro finanční sektor – gestorem Česká národní banka 

• pro informatiku a statistiku – gestorem Ministerstvo informatiky ČR 

• pro veřejné finance a veřejnou správu – gestorem Ministerstvo financí ČR 

• pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele – gestorem Ministerstvo průmyslu a 

obchodu ČR 

• pro komunikaci – gestorem Ministerstvo financí ČR ve spolupráci s Českou 

národní bankou 

 

Pravidla činnosti NKS a jejích pracovních skupin jsou upravena ve Statutu NKS, 

 v Jednacím řádu NKS a jednacím řádu jejích pracovních skupin. 

 

Národní koordinátor se věnuje koordinaci příprav na zavedení eura v České republice, 

sleduje činnost pracovních skupin a provádí komunikaci s veřejností. Dne 28. března 

2007 vláda jmenovala do funkce národního koordinátora doc. Ing. Oldřicha Dědka, CSc. 

Oldřich Dědek je ekonom přednášející na Institutu ekonomických studií FSV UK a 

bývalý viceguvernér České národní banky. 

Jako zázemí pro tyto instituce funguje Organizační výbor NKS, který administrativně-

technicky podporuje činnost NKS, koordinuje aktivity pracovních skupin a shromažďuje 

a poskytuje praktické informace o aspektech zavádění eura v jiných členských státech. 
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2.5 Formy a metody zavedení eura ovlivňující harmonogram přijetí 

 
Na způsob zavedení eura v přistupujících členských státech se vztahuje několik 

podmínek. Přistoupení musí být v souladu s evropskou legislativou a prostor, který byl 

ponechán národnímu zákonodárci, musí být vyplněn tak, aby neporušoval principy, které 

jsou uvedeny v nařízeních ES, a aby zároveň umožnil co nejhladší přechod na novou 

měnu s co nejnižšími finančními náklady. 

Již v roce 2006 bylo vládou ČR rozhodnuto, že proces přistoupení bude proveden formou 

Velkého třesku. Forma Velkého třesku je jednou ze tří možností zavedení eura, které 

nabízí Nařízení ES 974/98. Je charakteristická tím, že vyžaduje zavedení hotovostního a 

bezhotovostního použití eura v jednom okamžiku. V tomto scénáři se proto neuplatňuje 

tříleté přechodné období, kterým se vyznačoval Madridský scénář aplikovaný v zemích, 

které do eurozóny přistoupily jako první. Forma Velkého třesku je pro občany, 

spotřebitele a ekonomické subjekty náročnější a klade vysoké nároky na koordinaci a 

připravenost členské země ještě před vlastním vstupem do eurozóny. Z hlediska výše 

finančních nákladů se zavedení eura formou Velkého třesku ukazuje, i na základě 

zkušeností Slovinska, Kypru, Malty a Slovenska, pro všechny ekonomické subjekty jako 

levnější.44 

Pro srovnání - Madridský scénář zavedení eura byl použit všemi zakládajícími členy 

eurozóny. Zaváděl tříleté přechodné období, během něhož euro obíhalo pouze 

 v bezhotovostní formě, a to společně s národními měnami používanými pro hotovostní i 

bezhotovostní placení. Tzv. princip „bez zákazu, bez povinnosti“ nechával na uvážení 

ekonomických subjektů, v jaké měně chtějí provádět bezhotovostní transakce. Na národní 

měny bylo z právního hlediska pohlíženo jako na neceločíselné násobky eura. Po 

skončení přechodného období bylo euro uvedeno do oběhu též ve formě bankovek a 

mincí. 

Poslední formou je pak zavedení Období postupného zrušení (Phasing-Out), které je 

možné pouze při volbě formy Velkého třesku. Tato forma stanoví , že po určitou dobu po 

                                                 
44 Scénář Velkého třesku může být doplněn o prvek phasing-out vysvětlený výše. 



 32 

zavedení eura (max. však po dobu jednoho roku) je možné používat vybrané právní 

nástroje znějící na národní měnu. 

 

Dále bylo třeba, aby vláda ČR rozhodla o metodě změny peněžních údajů uvedených 

v právních normách. Toto přizpůsobení bylo možné provést dvěma metodami. První byla 

metoda jednorázové změny právního řádu, druhou pak metoda postupné změny právního 

řádu. O výběru metody bylo již rozhodnuto 30. března 2009, kdy vláda schválila metodu 

postupné změny právního řádu45, přesto je vhodné si obě metody přiblížit a porovnat. 

Metoda jednorázové změny právního řádu předpokládá, že ke dni přijetí eura jako 

nové měny by byly provedeny přímé novely všech právních předpisů, které jsou změnou  

dotčeny. Tímto způsobem se usiluje o dosažení stavu, aby k jednomu dni veškeré právní 

normy obsahovaly částky pouze v nové měně. 

Výhodou této metody je dodržení principu právní jistoty subjektů normám podřízeným. 

Tato jistota spočívá v tom, že ke dni zavedení eura by subjekty znaly eurové peněžní 

částky plynoucí z právních předpisů přímo z těchto předpisů. Tímto způsobem by byly 

minimalizovány nejistoty plynoucí z případných chyb při přepočítávání peněžních částek 

neupravených na eura, jejich zaokrouhlování a zarovnávání samotnými občany či 

podnikatelskými subjekty. Zároveň by byla omezena možnost vzniku právních sporů a 

odpovědnosti státu za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem z důvodu 

nesprávných přepočtů veřejnými institucemi. 

Metoda postupné změny právního řádu spočívá v tom, že právní předpisy, které je 

nezbytné novelizovat k datu zavedení eura, budou novelizovány a na zbývající právní 

předpisy budou aplikovány obecné zásady implementace práva EU. Další změny českého 

právního řádu budou pokračovat i v období po zavedení eura. 

Na rozdíl od metody jednorázové změny tato metoda počítá s tím, že po určitou dobu po 

zavedení eura se v části právního řádu budou stále vyskytovat korunové částky, které si 

subjekty budou muset v případě potřeby samy přepočítávat. Přepočet částek z korun na 

eura při obecně známém přepočítacím koeficientu představuje jednoduchou početní 

operaci, se kterou by neměly být výrazné problémy. 

                                                 
45 Usnesení vlády ČR ze dne 30.března 2009 č. 404 
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Pro obě zmíněné metody pak platí, že všechny subjekty změnou dotčené musí při 

převodu na euro postupovat jednotně. V této souvislosti se metoda postupné změny jeví 

jako méně výhodná. Přeměna právního řádu v tomto případě závisí na subjektivním 

přístupu předkladatele novely, přičemž takové rozhodování může být ovlivněno snahou 

ušetřit si práci a nikoliv dosáhnout účelnosti výsledku. Takový problém by nenastal při 

použití druhé metody, která předpokládá, že přeměna právního řádu by proběhla 

najednou, a to přede dnem zavedení eura přímými novelami všech dotčených ustanovení. 

 

Po výběru metody pro přijetí eura je třeba vlastní proces přijetí pečlivě naplánovat, tzn. 

rozdělit proces na jednotlivé etapy, které na sebe budou navazovat a vzájemně se 

podmiňovat. Národní plán již podává ucelený rozvrh jednotlivých etap. Východiskem je 

den zavedení eura. Ostatní fáze jsou seřazeny tak, jak tomuto dni předcházejí („€-x“, kde 

€ značí den zavedení eura, což představuje začátek určitého kalendářního roku, a písmeno 

x označuje počet měsíců předcházejících tomuto okamžiku).  

Průběh vlastního procesu změn právních norem začíná tím, že každá pracovní skupina 

vytvoří seznam všech obecně závazných právních předpisů, kterých se zavedení eura 

dotkne. Do tohoto seznamu budou patřit zákony, nařízení vlády a vyhlášky. Tento 

seznam by měl být hotov v termínu €-32 měsíců. K tomuto okamžiku je také potřeba, aby 

již byla známa problematika, kterou bude upravovat Obecný zákon. 

Dále bude třeba rozhodnout o věcném řešení dopadu zavedení eura v souvislosti s jinými 

právními normami. U ustanovení obsahujících částky v českých korunách bude nutné 

rozhodnout, jakým způsobem se tyto částky převedou na eura, zda pouhým 

zaokrouhlením podle pravidel stanovených předpisy ES, zarovnáním či převzetím eurové 

částky přímo z předpisu EU. Tato fáze bude dokončena v termínu €-24 měsíců. Při 

metodě postupné změny pracovní skupiny rozhodnou, které právní předpisy budou přímo 

novelizovány před zavedením eura a které zákony zahrnou do Změnového zákona. 

V tomto okamžiku je třeba začít s přípravou paragrafovaného znění novelizovaných 

předpisů. 

Pracovní skupiny dokončí paragrafované znění novel právních předpisů nejpozději v 

termínu €-18 měsíců. V těch ustanoveních, která obsahují peněžní částky, bude na těchto 

místech ponecháno prázdné místo, které bude po oznámení přepočítacího koeficientu 
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doplněno eurovými částkami. Mezirezortní připomínkové řízení k navrhovaným novelám 

právních předpisů tak proběhne s vynechanými částkami v eurech vzhledem k prozatímní 

neznalosti přepočítacího koeficientu. Řízení, ve kterém budou předloženy k připomínkám 

návrhy novel právních předpisů, bude ukončeno v termínu €-12 měsíců. 

Členské státy EU, které přistupují do eurozóny, musí konzultovat s ECB návrhy právních 

předpisů měnového práva. Fáze konzultace s ECB by měla být ukončena v termínu €-9 

měsíců. 

Po oznámení přepočítacího koeficientu Radou EU budou převedeny korunové částky na 

eurové a budou doplněny na příslušná místa do paragrafového znění novel. Doplněním 

vznikne souhrnný vládní návrh Změnového zákona. Tento návrh a související návrhy 

novel nařízení vlády budou předloženy vládě ČR tak, aby je mohla projednat a schválit 

nejpozději v termínu €-4 měsíce. Novel vyhlášek projednají v Legislativní radě vlády a 

předloží k podpisu předkladateli, poté budou zveřejněny. 

V Poslanecké sněmovně bude požádáno, aby vyslovila s návrhem Změnového zákona 

souhlas již v prvém čtení, nebo aby rozhodla o zkrácení lhůty pro jeho projednání. Po 

schválení Změnového zákona Poslaneckou sněmovnou bude tento zákon předložen 

Senátu. Zákon by měl být přijat v termínu €-2,5 měsíce. 

Přijatý Změnový zákon bude předložen k podpisu prezidentu republiky a následně 

vyhlášen ve Sbírce zákonů tak, aby nabyl platnosti nejpozději v termínu €-1 měsíc. 

Účinnost Změnového zákona nastane ke dni €. 

Převedení původních korunových částek na jejich částky v eurech bude pokračovat i po 

zavedení eura, když právní předpisy, které nebyly změněny k datu zavedení eura a které 

svoji přeměnu odvodily od přímé použitelnosti nařízení ES, budou průběžně 

novelizovány. 
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3 Komparace forem přistoupení a metod změn právních řádů 
  

Přestože evropská legislativa poskytuje pouze úzký prostor pro národního zákonodárce 

při úpravě přistoupení ke společné měně, jednotlivé národní rozdíly existují a jsou jistě 

vhodnou inspirací pro budoucí českou právní úpravu. 

Nejvýraznější odlišnosti jsou ve volbě formy přistoupení a metody změny právního řádu, 

jak bude ukázáno níže na dvou konkrétních právních úpravách. 

 

3.1 Srovnání procesu přistoupení Španělského království  a Slovenské republiky 

 

Proces zavedení eura se v jednotlivých členských státech Evropské unie liší. Základní 

právní rámec postupu je dán sekundární evropskou legislativou, která je reprezentována 

již výše zmíněnými nařízeními. V mnoha oblastech byl pro členské státy ponechán 

prostor pro národní úpravu, od které se pouze požadovalo, aby respektovala principy 

dané evropským právem. Některé z principů byly již v této práci zmíněny a budou 

rozebrány níže. Přímý účinek nařízení dále nezabraňuje, aby především otázky 

administrativní upravila národní legislativa způsobem pro každou členskou zemi 

obvyklým.46 

Pro srovnání procesů přistoupení jsem vybral jeden členský stát z těch, které měnovou 

unii založily, a to Španělské království (dále jen „Španělsko“), kde jsem měl možnost 

pobývat na studijním výměnném pobytu Erasmus. Španělský přechod na euro pro tuto 

práci reprezentuje tzv. Madridský scénář zavedení, jako kontrast k již výše uvedenému 

Velkému třesku. V tomto případě je nutné srovnat úpravu španělského zákona 46/1998 o 

zavedení eura a výše zmíněné principy na kterých bude postaven český Obecný zákon. 

Za druhý členský stát pak bylo účelné zvolit Slovenskou republiku (dále jen Slovensko“), 

jakožto zemi nám blízkou nejen svým právní řádem. Slovensko se připojilo k eurozóně 

formou Velkého třesku na začátku roku 2009 jako doposud poslední země a poslouží 

České republice jako vhodná inspirace. 

                                                 
46 TJCE rozhodnutí z 30. listopadu 1978, 31/78, Bussone c.Ministerio italiano de Agricultura 
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Na tomto místě je dobré znovu upozornit na to, že přestože proces přistoupení k euru není 

explicitně upraven v primárním právu, sekundární právo poskytuje a poskytlo dostatečný 

rámec jak pro země, které o přistoupení usilují, tak pro země, které již do eurozóny 

přistoupily. Je tedy vhodné především vyzdvihnout ony odlišnosti jednotlivých procesů, 

tedy prostor, který byl evropským právem ponechán pro národní právní řády k doplnění.  

 

3.1.1 Španělské království  

 
Ve Španělsku, stejně jako ve většině členských států druhé poloviny devadesátých let, 

byla základem pro přípravu procesu přistoupení Zelená kniha vydaná Komisí v květnu 

1995. V červenci 1998 byl představen návrh zákona o zavedení eura (Ley sobre la 

introducción del euro, také známá jako Ley paraguas – Umbrela Act, dále jen „LSIE“)47. 

Na tomto místě je třeba upozornit na rozdílné kompetence španělské vlády a vlád 

autonomních oblastí (Comunidades Autonómas, dále jen „Oblast“) – které se mohly 

zabývat zavedením eura ve své vlastní kompetenci. Tak např. Generalitat de Catalunya 

vypracovala vlastní plán koordinace postupu transformace s ústřední vládou ve vztahu 

k euru, ve kterém upřesnila některé otázky týkající se rozpočtu Oblasti a dluhu Oblasti, 

které by mohly vzniknout v předpokládaném přechodném období.48 

Královským dekretem 363/97 z 14. března 1997 byla ustavena Komise pro přistoupení 

k euru (dále jen „Komise“) (ekvivalent NSK), která byla zodpovědna za koordinaci 

aktivit vztahujících se k procesu přistoupení. Prvním jejím úkolem bylo vypracovat plán 

přistoupení do konce roku 1997, který měl obsáhnout všechny dopady přechodu na 

společnost a poskytnout vhodná řešení. 

 

Národní plán zavedení eura a právní prostředky 

Komise vyhotovila Národní plán zavedení eura (El Plan nacional de transición al euro) 

(ekvivalent Národního plánu zavedení eura v České republice), který byl vládou schválen 

19. prosince 1997.  

 

                                                 
47 Návrh byl prezentován Ministerstvem financí (Ministerio Espanol de Economía y Hacienda)  
48 Xavier Fernández Pons, str. 85 
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Národní plán se skládal ze tří dokumentů: 

• Národní plán, který se zabýval právními aspekty přechodu na euro, 

• Dodatek 1 – Hospodářská a měnová unie49 obsahující principy unie a důsledky 

vzniku pro Španělsko, 

• Dodatek 2 – Euro a poskytování informací50. 

 

Pro vlastní fyzickou výměnu pesety jako hmotného oběživa za euro byl vyhotoven Druhý 

národní plán zavedení eura (II Plan nacional de transición al euro. Oba národní plány 

byly odděleny z důvodu časového odstupu jednotlivých fází přijetí eura. 

Dalším úkolem Komise bylo provést změnu z pesety na euro v právních normách. Stejně 

jako český zákonodárce i španělský měl možnost novelizovat všechny postižené právní 

normy, nebo tuto změnu provést jednou normou, ale rezignovat tím zároveň na princip 

právní jistoty. Byl zvolen postup druhý a zároveň byl dne 17. prosince 1998 přijat Zákon 

46/1998 o zavedení eura ( La Ley 46/1998 sobre introducción del euro). 

LSIE svými ustanoveními změnil národní měnové právo, upravil přechodné období a 

jeho konec a úlohu administrativy v procesu přistoupení, a to formou chronologickou, 

tedy jak bylo třeba změny postupně provádět. Tento zákon může být s výhradami 

vhodným příkladem i pro český Obecný zákon, jelikož obsahuje především principy, 

které přebírá z nařízení ES a promítá do španělského právního řádu, což je také jeden 

z účelů připravovaného Obecného zákona. 

Výše zmíněný zákon ovšem není jediný, který obsahuje normy týkající se procesu 

přistoupení. Je totiž nutné zmínit i změnu na úrovni ústavních zákonů, která na rozdíl od 

České republiky byla ve Španělsku nutná. Ústavní zákon 10/1998 (Ley orgánica 

10/1998)51 ze 17. prosince 1998 tak např. ve svém článku 2 upravuje, že: „odkazy na 

pesetu obsažené v ústavních zákonech se nadále rozumí jako odkazy na euro (...)“ při 

                                                 
49 La Unión Económica y Monetaria 
50 El euro y los sistemas y tecnologías de la información de la Administración 
51 Ley Organica je takový zákon, který je podle ústavy povinen rozvést některá ústavou zaručená práva a 
povinnosti. Od zákonů se liší především materií, kterou reguluje a způsobem, kterým je přijat, když se 
vyžaduje absolutní nebo kvalifikovaná většina. Podle článku 81 odst. 1 Španělské ústavy  tak např. existují 
takové zákony, které rozvíjejí základní lidská práva a svobody, a které opravńují Oblasti vydávat vlastní 
právní normy. 
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respektování pravidel zaokrouhlování LSIE. To samé pak platí na úrovni norem, které 

jsou vydávané Oblastmi. 

 

Princip „bez zákazu, bez povinnosti“ 

Zajímovou odlišností v procesu přistoupení k euru ve Španělsku, která vyplývá 

z uplatnění přechodného období, je princip „bez zákazu, bez povinnosti“ („no 

prohibición, no obligación“), podle kterého subjekty mohou euro volně používat, ačkoli 

jeho užití není povinné. 

Nařízení ES 974/98 stanoví, že od 1. ledna 1999 měnou členských států, které se účastní 

procesu přistoupení, bude euro. LSIE pak na tomto základě upřesňuje, že národní měnou 

je euro, které nahrazuje bez přerušení kontinuity pesetu, a tím je zahájeno přechodné 

období, které potrvá do 31. prosince 2001, tedy do doby, kdy národní měna přetrvává 

jako účetní jednotka52. Původní národní měny tak byly nadále považovány jako 

nedestetinové fragmenty eura.53 

A tak podle výše zmíněného principu mohly subjekty od 1. ledna 1999 volně používat 

euro při svých ekonomických aktivitách, ale zároveň nebylo možné jednostranně 

stanovit, že měnou, ve které má být plněno, je pouze euro. V takovém případě by takové 

ustanovení bylo neplatné a bylo by plněno v národní měně, tedy v pesetě54. 

Princip není v LSIE výslovně zmíněn, ale je obsažen v článku 8 Nařízení ES 974/98, 

které obsahuje princip dvojího užívání měn a princip smluvní volnosti. 

Toto ovšem neplatilo pro platby v hotovosti, jelikož, jak již bylo zmíněno, euro bylo 

puštěno do oběhu až 1. ledna 2002. Do té doby byla jediným oficiálním platidlem pro 

hotovostní platby peseta. 

 

Další principy 

Vedle principu „bez zákazu, bez povinnosti“, který se uplatnil pouze v přechodném 

období, existovaly další principy, kterými se řídil celý proces přistoupení ve Španělsku. 

                                                 
52Viz článek 4.1 LSIE 
53 Podle článku 6.1 Nařízení ES 974/98, kromě toho, že se euro dělí na sto centů, take je rozděleno na 
jednotky národní měny podle přepočítacího koeficientu. 
54 Z tohoto pravidla existovala výjimka del článku 8.4 Nařízení ES 974/98, kdy jednostranné použití eura 
povolovala komunitární legislativa. Šlo například o jednostranný převod veřejného dluhu státu na jednotky 
euro.  
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Princip neutrality vychází z článku 7 Nařízení ES 974/9855 a promítl se do článku 6 

LSIE, podle kterého „nahrazení pesety eurem (...) nemění hodnotu závazku, ani pro 

věřitele, ani pro dlužníka, ať je jeho podstata jakákoli, (...) jeho hodnota zůstává taková, 

kterou měl při sjednání, (...). 

Tento princip provedený do „nemění hodnotu“ je stěžejním prvkem celého procesu 

transformace, je nemyslitelné změnu provést bez ohledu na tato pravidla a stejnětak 

proces přistoupení v ČR bude na tomto principu postaven. 

Princip kontinuity právních závazků je upraven v článku 7 LSIE a stejně jako 

v zamýšleném českém Obecném zákonu určuje, že zavedení eura „nemění obsah závazků 

vyjádřených v pesetách a neumožňuje žádné ze stran právního vztahu k jakýmkoli 

jednostranným změnám nebo ukončení tohoto vztahu.“ Kontinuita je zde reprezentována 

oním „nemění obsah závazků“. 

Z Nařízení ES 1103/97 pak vychází princip předcházení zvyšování cen v souvislosti se 

zavedením eura, který byl promítnut do článku 8 LSIE. Nařízení ve svém článku 4 také 

upravuje formu a způsob užití přepočítacích koeficientů a v článku 5 pak zaokrouhlování, 

jehož detaily ponechává národní úpravě při respektování pravidel daných nařízením. 

LSIE věnoval pak článek 11 zaokrouhlování a stanoví: „Při provádění operace 

zaokrouhlování po přepočtu na jednotku euro budou peněžní částky, které mají být 

zaplaceny nebo vyúčtovány, zaokrouhleny nahoru nebo dolů na nejbližší cent (…). Při 

použití přepočítacího koeficientu k získání požadované částky, vede-li použití koeficientu 

k výsledku nacházejícímu se přesně ve středu, zaokrouhlí se částka nahoru.“. Dále pak 

podle článku 11 odst. 2 „V žádném případě pak není možné měnit částky k zaplacení či 

vyúčtování56 konečného zůstatku (...) z důvodu zaokrouhlovacích operací prováděných 

v průběhu.“ V případě Španělska byl koeficient stanoven na hodnotu 166,386 ptas = 1 

euro57. Španělská legislativa se evidentně inspirovala pravidlem „čím méně 

                                                 
55 Článek 7 Nařízení ES 974/98 Nahrazení měny jednotlivých zúčastněných členských států eurem nemění 
samo o sobě denominaci právních nástrojů existujících ke dni nahrazení. 
56 Pro účetní operace byla zavedena speciální úprava v podobě Královské vyhlášky 2814/1998 ze dne 23. 
prosince, kterou se schvalují pravidla pro účetní aspekty zavedení eura, která např. pro přechodné období 
stanoví: “pokud účetní jednotka v průběhu přechodného období udržuje záznamy v účetních knihách  
v pesetách, ale chtěla by vyjádřit účty v eurech, je možné provést konverzi pro pro pevně stanovené částky 
každé jednotky roční účetní závěrky”  
57 Podle Nařízení Rady ES 2866/98 
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zaokrouhlování, tím lépe“. Stejné pravidlo by měl vzít za své i český zákonodárce. 

Klíčem k tomu bude minimalizovat počet zaokrouhlovacích operací. 

Zároveň ovšem španělský zákonodárce přiznává, že je obtížné obecně upravit všechny 

otázky zaokrouhlování, a často používá metodu kazuistiky pro jednotlivé případy. Jde 

např. o Královskou vyhlášku 2814/1998 ze dne 23. prosince, kterou se schvalují pravidla 

pro účetní aspekty zavedení eura nebo Královskou vyhlášku 2812/1998 ze dne 23. 

prosince o harmonizaci právní úpravy pojištění, penzijních  fondů a plánů v souvislosti se 

zavedením eura. Jde o materii natolik specifickou, že se zřejmě v průběhu zpracování 

LSIE jevilo jako výhodnější ponechat její úpravu stranou a nezasazovat ji do zákona pro 

lepší přehlednost.58 

Princip kontinuity právních nástrojů je převzat do LSIE z Nařízení ES 1103/9759. Do 

článku 10 LSIE byl zapracován způsobem, že nepřímo vyplývá z výše zmíněných 

principů neutrality a zákazu zneužití práv. Tento článek dále rozvíjí principy Nařízení ES, 

když stanoví, že právní úkony týkající se právních nástrojů, jako jsou modifikace, zánik, 

odvolání a výpověď, které by mohly ovlivnit vlastnosti těchto nástrojů, nemohou být 

v procesu přechodu z pesety na euro upřednostňovány a budou posouzeny jako obcházení 

zákona. Zmíněné se ovšem nepoužije, jestliže se strany výslovně dohodnou na opaku. 

Dále zákon v tomto článku výslovně stanoví, že: „Zákon nepřipouští žalovat s cílem 

modifikovat, nechat zaniknout, odvolat nebo vypovědět právní nástroj nebo změnit jeho 

hodnotu z důvodu přechodu z pesety na euro.“ Takové ustanovevní se zdá být ovšem 

minimálně nešťastné a nelze ho doporučit, jelikož jeho užitím by zřejmě, nejen podle 

českého právního řádu, bylo porušeno právo na soudní a jinou právní ochranu60. 

Posledním principem, který je vhodné v případě Španělska zmínit je princip 

bezplatnosti dle článků 9, 15 a 24 LSIE. V době, kdy vedle sebe existovaly pesety a eura 

a kdy probíhal bezpočet převodních operací, bylo nutné zabezpečit, že tyto operace 

                                                 
58 Pilar Gómez Muñoz, str.121 
59 Dle odst. 7 úvodních ustanovení Nařízení ES 1103/97 platí, že: “vzhledem k tomu, že je všeobecně 
přijímanou právní zásadou, že zavedení nové měny neovlivňuje trvání smluv a jiných právních nástrojů; že 
zásada smluvní volnosti musí být zachována; že zásada trvání smluv by měla být slučitelná s tím, na čem se 
strany dohodly, pokud jde o zavedení eura; že pro posílení právní jistoty a srozumitelnosti je vhodné 
výslovně potvrdit, že zásada trvání smluv a jiných právních nástrojů se bude vztahovat jak na nahrazení 
dřívějších národních měn eurem, tak na nahrazení ECU eurem ve smyslu článku 109g Smlouvy a jak je 
vymezeno v nařízení (ES) č. 3320/94; (...) 
60 Článek 36 odst. 1, 2 Listiny základních práv a svobod. 
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nebudou zpoplatněny. Jelikož tato oblast nebyla upravena sekundárním komunitárním 

právem, bylo nakonec Komisí rozhodnuto, že subjekty budou při svých operacích 

usměrněny formou doporučení. Doporučení 98/286/ES z 23. dubna 1998 o bankovních 

poplatcích při přepočtech na euro (Commission Recommendation of 23 April 1998 

concerning banking charges for conversion to the euro, dále jen „Doporučení“) bylo 

adresováno členským státům, bankám a jejich asociacím. Prostřednictvím tohoto 

Doporučení Komise určila, které převodní operace bankovních institucí vycházející 

z nařízení ES by měly být provedeny zdarma. Jde o: 

• poplatek za přepočet došlých plateb znějících na jednotku euro nebo národní 

měnovou jednotku během přechodného období 

• poplatek za přepočet účtů z národních měnových jednotek na jednotku euro na 

konci přechodného období 

• různé poplatky za služby v jednotkách euro a jinak stejné služby v národních 

měnových jednotkách 

 

Komise dále stanovila, že by banky měly pro usnadnění plynulého zavedení eura 

nabídnout následující přepočty bezplatně: přepočet účtů z národních měnových jednotek 

na jednotku euro v přechodném období, přepočet odeslaných plateb z národní měnové 

jednotky na jednotku euro a naopak v přechodném období a výměnu „částek obvyklých 

v domácnosti“ z bankovek a mincí v národní měně na eurobankovky a euromince pro své 

zákazníky v závěrečné fázi.  

Španělský zákonodárce pak šel v této oblasti ještě dále a ustanovil v LSIE bezplatnost 

operací šířeji, než bylo doporučeno Komisí. V článku 15 LSIE uvádí, že „v průběhu 

přechodného období je směna eur na bankovních účtech vedených v pesetách zdarma“ a 

po skončení přechodného období je výměna bankovek a mincí dle článku 24 LSIE 

prováděna také zdarma. Doporučení pro tento případ požaduje pouze přepočet zdarma 

pro klienty bankovních institucí u částek obvyklých v domácnosti. Zbývá dodat, že 

článek 9 LSIE se vztahuje nejen na subjekty, které byly vyjmenovány v Doporučení, ale 

platí jako obecné pravidlo, které je třeba použít, lze-li to opravněně požadovat. Jde tedy o 

situace, kdy operace k zpoplatnění není vyvolána vinou případného dlužníka, ale naopak 
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vychází z objektivně vyvolané výměny peset za eura z důvodu přechodu na novou 

společnou měnu. 

 

Změna denominace ve Španělsku 

Doposud byla zmíněna a kokrétními ustanoveními LSIE (jako ústředního právního 

předpisu) specifikována pravidla, kterými byl ve Španělsku určen rámec přechodu na 

euro. Nyní bude blíže přiblížena druhá, neméně významná otázka, kterou má v ČR 

upravit výše zmíněný Změnový zákon, a to změna denominace.61 

Používání eura jako zúčtovací jednotky si tedy vyžádalo změnu denominace z „peseta“ 

na „euro“ ve všech právních normách španělského právního řádu, přičemž v průběhu 

přechodného období byla denominace charakteru dobrovolného, dle principu „bez 

zákazu, bez povinnosti“, od 1. ledna 2002 byla změna povinná. 

Jak již bylo zmíněno, denominaci provedl LSIE, který v posledním z relevantních článků 

2.3, 23 a 26 stanovil: „Od 1. ledna 2002 budou právní nástroje, které nebyly v průběhu 

přechodného období denominovány, automaticky považovány jako znějící na euro (...)“. 

Tak byly podle článku 15 LSIE ke konci přechodného období automaticky a zdarma 

denominovány bankovní účty (před uplynutím přechodného období dle principu „bez 

zákazu, bez povinnosti“ bylo možné změnu provést se souhlasem obou stran) za použití 

pravidel pro přepočet a zaokrouhlování. 

Narozdíl od denominace účtů a ostatních operací, kdy se vycházelo z principu „bez 

zákazu, bez povinnosti“, neuplatní se tento u denominace nesplacených dluhopisů jako 

závazků státu.62 Podle článku 16 LSIE byla změna těchto dluhopisů provedena formou 

„Velého třesku“ k 1. lednu 1999, došlo tedy k rozdělení formy zavedení u kokrétního 

nástroje. Od tohoto dne všechny zmíněné dluhopisy emitované před 1. lednem 1999 

                                                 
61 Článek 1 písm. J) Nařízení ES 974/98 „změnou denominace“ se rozumí změna jednotky, na niž zní 
částka nesplaceného dluhu, z národní měnové jednotky na jednotku euro, přičemž však tato změna 
denominace nemá za následek změnu jakékoli jiné podmínky tohoto dluhu, protože tato otázka se řídí 
příslušnými vnitrostátními právními předpisy; tomu pak svým zněním odpovídá i článek 2 LSIE 
62 Článek 8 Nařízení ES 974/98 umožnil výjimku z tohoto principu pro některé otázky v průběhu 
přechodného období: “(…) každý zúčastněný členský stát může případně přijmout opatření potřebná 
 k tomu, aby změnil na jednotku euro denominaci nesplacených dluhopisů vydaných vládními institucemi 
tohoto členského státu, jak jsou vymezeny v Evropském systému integrovaných hospodářských účtů, které 
znějí na národní měnovou jednotku tohoto státu a které byly vydány podle jeho vnitrostátního práva. 
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zněly na euro. Stejnou formou pak proběhla změna zúčtovací jednotky na ostatních trzích 

s cennými papíry.63  

U ostatních cenných papírů, jiných než byly zmíněny v předchozím odstavci, bylo 

umožněno podle článku 17 LSIE od 1. ledna 1999 provést denominaci jednostranně, tedy 

bez souhlasu držitele cenného papíru. 

Na volném uvážení společností byla ponechána také denominace základního kapitálu64 

s tím, že od 1. ledna 2002 došlo k automatické přeměně a úpravě na vyjádření v eurech 

doplněné o automatickou změnu zápisu ve veřejném registru, za současného dodržení 

speciálního pravidla uvedeného v článku 28 LSIE nazvaného Úprava jmenovité hodnoty 

akcií a vkladů na nejbližší cent v důsledku denominace základního kapitálu společnosti 

(ekvivalent českého zarovnávání). Toto ustanovení zakotvuje, jakým způsobem dojde k 

úpravě jmenovité hodnoty akcií, podílů a vkladů po denominaci základního kapitálu 

společnosti. Jde o mechanizmus zaokrouhlení dle článku 11 LSIE a zarovnání na dvě 

desetinná místa. Hodnota zapisovaného základního kapitálu společnosti je pak dána 

násobkem počtu akcí a jejich nové jmenovité hodnoty vyjádřené v eurech. Nutno zde ale 

opět zdůraznit, že takováto oprace, která má za následek snížení či zvýšení základního 

kapitálu, bude mít právní účinky pouze za předpokladu, že jejím důvodem bylo 

předmětné zaokrouhlení a zarovnání jmenovité hodnoty. 

 

Uvádění dvojích cen 

Zbývá ještě zmínit, jakým způsobem se Španělsko vypořádalo s uváděním dvojích cen a 

ostatních peněžních částek65. Uvádění dvojích cen není zakotveno komunitární 

úpravou66, ale z důvodu jistoty a průhlednosti pro všechny zúčastněné strany by mělo být 

postupováno podle „pravidel správného postupu“, která Komise vtělila do Doporučení 

Komise ES 98/287 ze dne 23. dubna 1998 o duálním zobrazování cen a která jsou 

adresována členským státům a všem hospodářským subjektům, které mohou uvádět dvojí 

ceny a jiné peněžní částky. 

                                                 
63 Viz článek 18 LSIE 
64 Viz článek 21 LSIE 
65 Článek 1 Doporučení Komise ES 98/287 stanoví, že: „uváděním dvojích cen a ostatních peněžních 
částek“ se rozumí současné uvádění částky v národní měnové jednotce a v jednotce euro. 
66 Komise zde dospěla k závěru, že není vhodné tuto materii upravit právním předpisem na úrovni ES 
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Dle článku 3 tohoto doporučení „uvádění dvojích cen a ostatních peněžních částek by 

mělo tvořit součást celkového komunikačního přístupu, který by zákazníkům a 

zaměstnancům usnadnil přechod na euro.“ Konkretizováno dále: „V maloobchodě by se 

mělo uvádění dvojích částek zavádět postupně, a sice podle nezbytnosti usnadnit 

zákazníkům a spotřebitelům přechod na euro a podle tempa, které si zákazníci a 

spotřebitelé přejí. Zavedení uvádění dvojích cen bude také záviset na typu maloobchodní 

prodejny a na spektru zboží, jakož i na technických důsledcích a nákladech na změnu 

stávajících způsobů uvádění částek.“ 

Na základě tohoto doporučení španělský zákonodárce upravil problematiku v kapitole 

Duální zobrazování cen v pesetách a eurech a práva spotřebitelů, kterou vložil do článku 

35 LSIE. Zmíněný článek stanoví, že veřejné instituce při výkonu svých pravomocí 

vytvoří systém ochrany práv občanů a spotřebitelů pro přechodné období. Zejména je 

třeba podle zmíněného doporučení zabezpečit, aby při takovém zobrazování bylo jasně 

stanoveno, jaká národní jednotka slouží jako základ pro výpočet převodu a pro 

zaokrouhlení. Všechna zobrazení dvojích cen tak byla ve Španělsku provedena tak, že 

výsledkem byla cena v eurech, doplněná o viditelně uvedený přepočítací koeficient a 

zarovnaná na dvě desetinná místa podle článku 11 LSIE při respektování pravidel daných 

doporučením.67 

 

Zvláštní péče nebyla ale omezena pouze na občany a spotřebitele. Velmi významnou 

skupinou, na kterou se zaměřila informační kampaň, byly malé a střední podniky. Jak 

vyplývá z dalšího doporučení Komise ES 98/288 ze dne 23. dubna 1998 o dialogu, 

sledování a informování k usnadnění přechodu na euro, profesní organizace, obchodní a 

živnostenské komory, instituce, které jsou s těmito subjekty ve styku, měly svou 

informační činnost provádět pomocí cílených opatření a měly klást důraz na potřebnou 

konkrétní přípravu, např. formou poradenství a jíné pomoci. Zde Doporučení uvádí, že by 

měl být stanoven „standard správné praxe“ v uvádění dvojích částek a plateb, aby tak 

byly stanoveny minimální normy pro informování zákazníků. 

 

                                                 
67 Viz článek 2 odst. 1 písm. B) “uvádění dvojích cen a ostatních peněžních částek by nemělo být zatíženo 
příliš mnoha číslicemi. (…)” 
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3.1.2 Slovenská republika 

Slovensko je jednou ze čtyř zemí, které vstoupily do eurozóny mimo první vlnu.  

Přípravy začaly již v roce 2003, tedy před vstupem Slovenska do EU. Dne 8 září 2004 

byla vládou SR přijata konkretizace strategie přijetí eura v SR68 a byl určen rok 2009 jako 

rok zavedení společné měny na Slovensku. Ústředním řídícím orgánem vláda ustavila 

Národní koordinační výbor zavedení eura na Slovensku (dále jen „NKV“), který byl 

pověřen vypracováním Národního plánu zavedení eura na Slovensku69. Stejně jako v ČR 

bylo koordinací procesu zavedení eura pověřeno Ministerstvo financí. 

Dalším důležitým krokem byl dne 28. listopadu 2005 vstup do kurzového uspořádání 

ERM II.70 V březnu 2008 pak byla splněna maastrichtská kritéria a Slovensko požádalo 

Evropskou Komisi a ECB o zhodnocení dosavadních kroků vzhledem k záměru vstoupit 

do eurozóny v lednu 2009. V Konvergenčních zprávách z května 2009 následně tyto 

instituce doporučily vstup Slovenska mezi země používající euro. 

Dne 8. července 2008 Rada EU na úrovni ministrů financí členských států EU stanovila 

nařízením přepočítávací koeficient mezi eurem a slovenskou korunou na úrovni  

1€ =30,1260 Sk71.  Nařízení bylo oficálně vyhlášeno v Úředním Věstníku EU až 24. 

července 2008 a od 24. srpna 2008 sloužil kurz pro účely duálního zobrazování cen72. 

Jeho účinnost pro přepočet a výměnu slovenských korun nastala 1. ledna 2009, kdy 

Slovensko zavedlo euro jak v bezhotovostním, tak v hotovostním peněžním režimu, a byl 

zahájen duální oběh slovenské koruny a eura. Ten skončil dne 16. ledna 2009 a subjekty 

si během něho zvládly vyměnit koruny za eura. K tomu použily především bankovní 

instituce.73 I po tomto dni bylo do konce června 2009 možné bankovky a mince 

                                                 
68 Usnesení vlády SR ze dne 8. září 2004 č. 862 
69 Národní plán zavedení eura na Slovensku byl schválen usnesením vlády č. 525/2007 z 6. července 2005 a 
ostatní aktualizace usnesením vlády č. 236/2008 z 16. dubna 2008. 
70 Slovensko tím zafixovalo postavení slovenské koruny k euru ve fluktuačním pásmu ± 15% 
71 Rozhodnutí Rady č. 2008/608/ES z 8. července 2008, nařízení Rady (ES) č. 693/2008 z 8. července 
2008, kterým se mění a doplňuje nařízení (ES) č. 974/98, ve věci zavedení eura na Slovensku (Ú. v. EÚ L 
195, 24. 7. 2008) a nařízení Rady (ES) č. 694/2008 z 8. července 2008, kterým se mění a doplňuje nařízení 
(ES) č. 2866/98, ve věci přepočítávacího koeficientu 
eura pre Slovensko (Ú. v. EÚ L 195, 24. 7. 2008). 
72 Doporučení EK 2008/78/ES z 10. ledna 2008, kde Ek doporučuje začít duální zobrazování co nejdříve po 
oficiálním schválení přepočítávacího koeficientu. 
73 Ing. Martina Marhefková, PhD., Prvé skúsenosti s eurom, 31. ledna 2009. Přístup z internetu: 
http://www.financnymanazment.sk/2009/2-2009-1/Prve-skusenosti-s-eurom/ 
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vyměňovat v komerčních bankách a do konce roku 2013 tato možnost trvá v Národní 

bance Slovenska. 

Evropská Komise dne 20. dubna 2009 zveřejnila hodnocení zavedení eura na Slovensku a 

v něm zkonstatovala, že se na Slovensku osvědčil scénář Velkého třesku. Stejně jako ve 

Slovinsku se ukázalo, že při řádné přípravě je duální období 14 dní postačující pro 

bezproblémový přechod na novou měnu. Svědčí o tom i zjištění, že 91% obyvatel 

Slovenska se nesetkalo během duálního oběhu  s problémy při opatřování si nové měny. 

 

Legislativní zakotvení eura na Slovensku pak, podobně jako ve Španělsku, bylo 

provedeno pomocí speciálního zákona, který upravil všeobecný právní rámec zavedení. 

Jde o zákon č. 659/2007 Z.z. o zavedení měny euro v Slovenské republice a změně a 

doplnění některých zákonů (Zakon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších, dále jen „Generální zákon“), 

kterým byla dosáhnuta slučitelnost slovenského právního pořádku s evropským právem. 

Generální zákon obsahuje tři oblasti legislativních úpav. 

 

První oblast tvoří článek 1, který obsahuje všeobecná pravidla o přípravách na zavedení 

eura a o přechodu na euro na Slovensku, uplatňované principy a zásady, ustanovení 

týkající se hotovostního peněžního oběhu, bezhotovostních peněžních operací a 

platebního styku, postup při denominaci majetkových hodnot v souvislosti s kontinuitou 

právních vztahů, duální označování cen, dohled nad dodržováním pravidel a povinností 

při přípravě na přechod a při přechodu na euro. 

Na rozdíl od španělského LSIE se mezi základními principy nevyskytuje princip „bez 

zákazu, bez povinnosti“, a to z již uvedeného důvodu odlišné formy přistoupení k euru. 

Ostatní principy se shodují, jelikož vycházejí z obecně závazného sekundárního práva 

EU. 

 

V článku druhém je pak obsažena novela zákona o Slovenské národní bance74. Tato 

úprava postavení a kompetencí národní banky byla klíčová pro zabezpečení plného 

souladu slovenského právního řádu s evropským právním rámcem. 

                                                 
74 Zákon NR SR č. 566/1992 Zb. ve znění pozdějších předpisů 
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Ekvivalent článku 2 Generálního zákona naopak chybí ve španělském LSIE. Ve 

Španělsku byla problematika upravena zvláštní novelou Zákona 13/1994 o španělské 

národní bance75. Zde je vhodné poznamenat, že ani český zákonodárce podle národního 

plánu nepočítá s novelou Zákona o ČNB obsaženou v Obecném zákoně. 

 

Třetí oblast úprav obsahují novely 27 zákonů, o kterých bylo rozhodnuto, že je vhodné je 

kvůli přípravě na zavedení nové měny upravit ke dni přechodu na euro a které tvoří 

články 3 až 29. Mezi jinými šlo o Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadě SR, Obchodní 

zákoník, Zákon o dohledu nad finančním trhem, Zákon o cenných papírech, Zákon o 

dluhopisech, Zákon směnečný a šekový, Zákon o bankách, Devizový zákon, zákony 

oblasti sociální, Zákon o hazardních hrách nebo např. Zákon o cenách. 

Ve velkém počtu jde o novely technického charakteru, kdy jsou nahrazovány částky ve 

slovenských korunách na částky v eurech, a dále druhy skloňování slovního spojení 

„slovenská koruna“ jsou nahrazeny slovem „euro“. Překvapující pak je ovšem četnost 

ostatních novel, kdy slovenský zákonodárce prováděl v předpisech změny nejen 

související s přechodem na euro, přičemž ve slovenském národním plánu bylo 

doporučeno se takových novel vyvarovat. Příkladem může být zákon Zákon č. 171/2005 

Z. z. o hazardných hrách, který se ve slovenštině mění a doplňuje takto: 

„1. V § 3 ods. 1 prvej vete sa za slovo „hráč“ vkladajú slová „po zaplatení vkladu“. 

2. V § 3 ods. 4 písm. c) sa slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „na úrovni 50 

eurocentov“. 

3. V § 3 ods. 4 písm. f) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „na úrovni 

1 500 eur“. 

4. V § 5 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V každom kasíne 

musí byť umiestnených najmenej päť hracích stolov.“. 

5. V § 5 ods. 1 druhej vete sa za slovo „aj“ vkladá slovo „videohry,“ “ 

 

Bod 1., 4. a 5. z pěti evidentně nesouvisí se zavedením nové měny. Český zákonodárce 

by se takovému postupu měl vyhnout. 

                                                 
75 Ley 12/1998 z 28. dubna, kterým se reformoval Ley 13/1994, z 1. června 1994 Autonomía del Banco de 
España 
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Principy, na kterých stojí Generální zákon 

Podobně jako ve španělském LSIE a připravovaném českém Obecném zákoně je ve 

slovenském Generálním zákoně na prvním místě upravena problematika právních 

principů, které je třeba uplatňovat jak v období přípravy na přechod na euro, tak po jeho 

zavedení. Jejich cílem je zajistit kontinuitu právních vztahů, neutralitu, transparentnost, 

právní jistotu pro občany, spotřebitele a další ekonomické subjekty v souvislosti 

s přechodem na novou měnu. Tyto cíle se odrážejí především v principech neutrality, 

kontinuity a ochrany ekonomických zájmů občanů a spotřebitelů, které jsou výslovně 

upraveny v § 2 odst. 176 Generálního zákona. 

Princip neutrality při přechodu na euro znamená, že přechod ze slovenské koruny na 

euro byl pro všechny subjekty finančně neutrální.77 Generální zákon pak v § 23 odst. 1 

stanoví, že: „Právnické osoby a podnikatelia sú povinní pripraviť a vykonať opatrenia, 

pravidlá a postupy, ktorými pri výkone svojej činnosti zabezpečia plynulý a nerušený 

prechod na euro. (...), pričom z dôvodu nákladov a výdavkov súvisiacich so zavedením 

eura sa nesmú zvyšovať ceny vrátane jednotkových cien, ani poplatky alebo iné finančné 

plnenia, prípadne vyžadovať osobitné poplatky, príplatky alebo iné plnenia na úhradu 

nákladov súvisiacich so zavedením eura vrátane nákladov súvisiacich s premenou 

majetkových hodnôt zo slovenskej meny na eurá.“ Dále jsou pak uvedeny změny a 

doplnění jednotlivých zákonů slovenského právního pořádku. 

Princip kontinuity právních závazků pak v § 2 odst. 1 určuje, že přechod na euro nemá 

žádný vliv na ty ekonomické parametry právních vztahů, které není bezpodmínečně nutné 

přizpůsobit nahrazení slovenské koruny eurem, když stanoví: „(...) ako aj princíp 

kontinuity existujúcich právnych vzťahov pri rešpektovaní zásady zmluvnej slobody, bez 

zmeny reálnej finančnej hodnoty predmetu právnych vzťahov a bez zmeny ich subjektov, 

platnosti alebo ostatného obsahu, ak sa všetci dotknutí účastníci príslušného právneho 

                                                 
76 Generální zákon § 2 odst. 1 stanoví: “Na účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro, 
vrátane duálneho zobrazovania, sa vo všetkých vzťahoch uplatňuje princíp ochrany ekonomických záujmov 
občanov a spotrebiteľov, princíp neutrality pri premene a prepočtoch peňazí, cien, platieb a iných hodnôt zo 
slovenskej meny na eurá, ako aj princíp kontinuity existujúcich právnych vzťahov pri rešpektovaní zásady 
zmluvnej slobody, bez zmeny reálnej finančnej hodnoty predmetu právnych vzťahov a bez zmeny ich 
subjektov, platnosti alebo ostatného obsahu, ak sa všetci dotknutí účastníci príslušného právneho vzťahu 
nedohodnú inak alebo ak zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak. 
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vzťahu nedohodnú inak alebo ak zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak“ 

Přechod na euro tak neměl podle tohoto ustanovení žádný vliv na platnost, účinnost, 

lhůty anebo termíny splatnosti, popř. jiné vlastnosti právního nástroje, které nebyly 

výslovně změněny subjekty vztahu nebo stanoveny zákonem. 

Princip ochrany občanů a spotřebitelů zakotvený také v §2 znamená, že v celém 

procesu přípravy a přechodu na euro je třeba mít na zřeteli ekonomické zájmy slabších 

subjektů. Na ochranu těchto subjektů je pak především třeba dbát při přepočítávání a 

zaokrouhlování konečných částek ze slovenských korun na eura: „(...) aby čiastkové 

výpočty a výsledné prepočty konečných peňažných súm zo slovenskej meny na eurá boli 

čo najpresnejšie a bez vplyvu na zvýšenie ich reálnej finančnej hodnoty a cenovej úrovne 

...“ . Tento princip je důležitým doplňkem výše uvedených principů. 

Princip ochrany si zároveň vyžádal vypracování a prezentování informační kampaně 

zaměřené na občany, spotřebitele a další ekonomické subjekty, jichž se přípravy a 

přechod na euro dotkly. Národní koordinátor tak mezi dalšími zadal k vyhotovení 

informační portál euromena.sk, (ekvivalent zavedenieura.cz), informační letáky pro 

veřejnost78 a informační brožury79, které byly součástí eurozásilky pro všechny 

domácnosti na Slovensku. Nutno poznamenat, že tyto dokumenty nebyly vyhotoveny 

pouze ve slovenštině, ale také v maďarštině, romštině a angličtině. 

Generální zákon také reguluje principy pro přepočty a zaokrouhlování částek při 

přechodu na euro. Vychází z evropského právního rámce a zakotvuje tuto problematiku 

především v § 2 odst. 2 až 7, § 18 a § 24, kdy reguluje všeobecné zásady pro přepočty a 

pro zaokrouhlování konečných částek a jiných částek ze slovenských korun na euro, které 

se provádějí za účelem přípravy a přechodu na euro, a to v průběhu celého období 

duálního označování cen. Východiskem je již zmíněný § 2 odst. 2, který stanoví: „Na 

účely súvisiace s prípravou na prechod a prechodom na euro, vrátane duálneho 

zobrazovania, sa prepočty a premeny všetkých súm zo slovenskej meny na eurá povinne 

vykonávajú výlučne podľa konverzného kurzu, pravidiel pre zaokrúhľovanie a ďalších 

pravidiel pre prechod na euro a postupom podľa tohto zákona a osobitných 

                                                 
78 NKÚ, Leták ECB a NBS o eurových bankovkách a minciach, ochranných prvkoch bankoviek a výmene 
hotovosti, 2008. Přístup z internetu: http://www.euromena.sk/publikacie/1678s 
79 NKÚ, Brožúra Ministerstva financií SR a Národnej banky Slovenska so všetkými potrebnými 
informáciami pre občanov, 2008. Přístup z internetu: http://www.euromena.sk/publikacie/1678s 
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předpisov(...).“ V případě Slovenska byl přepočítávací koeficient stanoven na hodnotu 

30,1260 Sk = 1 euro. 

Zásady pro přepočítávání a zaokrouhlování ze slovenských korun na eura jsou obsaženy 

především v § 2 ods. 3 až 7 a § 18 ods. 3 Generálního zákona. Podstatou zaokrouhlení dle 

§ 2 odst. 3 je „(...) celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý je nižší ako polovica 

jedného eurocenta, sa podľa osobitného predpisu zaokrúhľuje nadol na najbližší 

eurocent a celkový vypočítaný zvyšok konečnej sumy, ktorý sa rovná polovici alebo je 

vyšší ako polovic jedného eurocenta, sa podľa osobitného predpisu zaokrúhľuje nahor na 

najbližší eurocent, ak sa účastníci právnych vzťahov nedohodnú inak, alebo ak tento 

zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak.“ Zaokrouhlování konečných částek a 

jiných částek se podle obecných pravidel provedlo na dvě desetinná místa, jednotkové 

ceny (částky pro výpočet konečných částek ) naopak dle § 2 odst. 5 Generálního zákona 

nepodléhaly povinnému zaokrouhlování, což však nebránilo jejich dobrovolnému 

zaokrouhlování.80 

Posledním principem, který zbývá zmínit, je podobně jako ve Španělsku princip 

bezplatnosti. Slovenský zákonodárce se s touto otázkou vyrovnal následovně, když v § 3 

odst. 6 generálního zákona stanoví: „Výmena slovenských bankoviek a slovenských mincí 

za eurá sa uskutočňuje vo forme ich bezodplatnej výmeny v hotovosti za eurobankovky a 

euromince, alebo ich bezodplatným zložením v banke vo forme peňažného vkladu na 

bežný účet alebo vkladový účet (...), prípadne ich bezodplatným zložením v banke vo 

forme peňažného vkladu potvrdeného vkladnou knižkou, vkladovým listom alebo iným 

listinným cenným papierom (...).“ Žadateli o výměnu se tak nesmí účtovat žádný 

poplatek, náklady ani protiplnění za výměnu, zpracování, přepočet, vklad na účet ani za 

žádné jiné úkony anebo činnosti, které přímo souvisí s výměnou slovenských bankovek a 

mincí, bez omezení s jedinou výjimkou - tou je: „Národná banka Slovenska a aj banka  

má od druhého pracovného dňa po uplynutí obdobia duálneho hotovostného peňažného 

obehu právo (pozn . tedy od 20. ledna 2009) obmedziť bezodplatnú výmenu slovenských 

bankoviek a slovenských mincí za eurá v závislosti od počtu vymieňaných slovenských 

                                                 
80 Generální zákon § 2 odst. 5 stanoví: “Jednotkové ceny, ktoré sú vyjadrené v slovenskej mene a ktoré 
slúžia ako veličiny alebo základňa na čiastkové výpočty alebo výsledné prepočty konečných súm, 
nepodliehajú po prepočte na eurá povinnému zaokrúhľovaniu, ak tento zákon alebo osobitný predpis 
neustanovuje inak.” 
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bankoviek a slovenských mincí pri jednej výmene, pričom však limit na bezodplatnú 

výmenu nesmie byť pri jednej výmene nižší ako celkovo 100 kusov bankoviek a 100 kusov 

mincí.“ Tak i při pozdější výměně bylo možné dosáhnout toho, aby všechny výměny 

byly bezplatné. 

 

Tyto principy Generálního zákona určují právní rámec přípravy přechodu a vlastní 

přechod na euro na Slovensku. Tyto principy byly klíčové pro denominaci majetkových 

hodnot a peněžních částek, jmenovitých hodnot základních jmění, jmenovitých hodnot 

akcií a pro přepočty speciálních peněžních údajů. 

Východiskem se pak pro každou z výše uvedených oblastí stalo ustanovení odstavce 

prvního každého z paragrafů 9 až 17. Tímto způsobem tak Generální zákon např. v § 9 

odst. 1 uvádí: „Majetkové hodnoty znejúce na slovenskú menu, okrem slovenských 

bankoviek a slovenských mincí, sa odo dňa zavedenia eura považujú za majetkové 

hodnoty znejúce na eurá, a to v prepočte a so zaokrúhlením ich peňažného vyjadrenia 

podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod na euro (...)“ nebo v § 10 odst. 

1 stanoví „Menovité hodnoty základného imania obchodných spoločností alebo družstiev, 

kmeňového imania štátnych podnikov, nadačného imania nadácií alebo iného obdobného 

imania (...) právnických osôb, (...), ktoré existujú na základe osobitných predpisov a ktoré 

znejú na slovenskú menu, sa odo dňa zavedenia eura považujú za menovité hodnoty 

znejúce na eurá, (...)“. Podobným způsobem byla provedena denominace např. u 

jmenovitých hodnot cenných papírů81, denominace oblasti práva sociálního a další. 

Paragraf 17 Generálního zákona potom podrobně upravuje denominaci referenčních 

úrokových sazeb, kurzů a indexů, když v odst. 1 uvádí, „Kde sa v iných všeobecne 

záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách alebo 

iných právnych prostriedkoch používa pojem „základná úroková sadzba Národnej banky 

Slovenska“, „diskontná sadzba Národnej banky Slovenska“, „diskontná úroková 

sadzba“ alebo „diskontná sadzba Štátnej banky česko-slovenskej“, odo dňa zavedenia 

eura sa tým rozumie základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, (...)“. 

  

 

                                                 
81Viz. Generální zákon § 13 odst. 1 
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Změna denomince v Generálním zákoně 

V článku druhém až dvacátém devátém Generálního zákona pak slovenský zákonodárce 

upravil změnu denominace ze „slovenské koruny“ na „euro“ v případech, které uznal za 

vhodné z pohledu principu právní jistoty. S tím provedl některé další související (ale i 

nesouvisející) změny, jak bylo zmíněno výše. 

 

Duální zobrazování cen na Slovensku 

Duální zobrazování cen, plateb a jiných hodnot, jehož podstatou je jejich současné 

uvedení v slovenských korunách a zároveň v eurech, je upraveno v článku 1 v § 18 

Generálního zákona, přičemž před 1. lednem 2009 byla rozhodující částka ve 

slovenských korunách a po 1. lednu 2009 pak v eurech. 

Jak již bylo zmíněno na začátku této kapitoly, období povinného duálního označování 

cen začalo v neděli 24. srpna 2008 a skončilo 1. ledna 2010. Duální zobrazování bylo 

provedeno na základě přepočítávacího koeficientu a pravidel zaokrouhlování, § 18 odst. 3 

výslovně stanoví: „Duálne zobrazovanie sa povinne vykonáva výlučne podľa celého 

konverzného kurzu, pravidiel pre zaokrúhľovanie a ďalších pravidiel pre prechod na 

euro vrátane ustanoveného počtu desatinných miest pri duálnom zobrazovaní cien, 

jednotkových cien, platieba iných hodnôt.(...)“ s tím, že všechny přepočty musely být 

provedeny co nejpřesněji a duální zobrazení musela být přesným zrcadlovým 

ekvivalentem rozhodujících peněžních částek, aby nebyla zkreslena reálná peněžní 

hodnota zboží či služeb. Zároveň je v tomto paragrafu stanoveno, že: „(...)Všade, kde sa 

vykonáva duálne zobrazenie, musí byť viditeľne sprístupnený aj konverzný kurz.“ Podle 

této věty tak byl přepočítávací koeficient vystaven ve všech obchodech či jiných 

podnikatelských prostorách, které měly styk s veřejností. 

Na druhou stranu slovenský Generální zákon vytvořil i početnou skupinu výjimek 

z povinného duálního zobrazování cen. Mezi výjimky uvedené v § 18 odst. 7 patří 

především peněžní sumy uváděné v ustanoveních všeobecných právních předpisů i 

rozhodnutí orgánů veřejné moci. Duálnímu zobrazování cen nepodléhají ani částky 

uváděné výlučně mezi právnickými osobami, případně mezi podnikateli navzájem při 

jejich podnikatelské činnosti, dále pak převodní příkazy, doklady o vkladu, doklady o 

výplatě, poštovní poukázky, jiné platební doklady, žádosti a tiskopisy finančních institucí 
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a jiných subjektů. Takové zobrazování se také nevyžaduje u peněžních částek uváděných 

v kolkových známkách nebo na poštovních známkách. Povinnost se dále podle 

slovenského zákona nevztahuje ani na fyzické osoby, které nejsou podnikateli, a to při 

příležitostním nájmu movitých věcí, při příležitostním prodeji vlastních použitých věcí a 

výrobků v přiměřeném množství mezi fyzickými osobami, anebo při příležitostním 

prodeji lesních plodin, hub anebo rostlinných a živočišných produktů vlastní výroby. 

Na výše uvedených příkladech uvádění duálního označování je zřetelně vidět snaha 

slovenského zákonodárce dodržet především princip ochrany občanů a spotřebitelů, ale 

zároveň umožnit těmto méně chráněným subjektům provádět bez povinnosti duálního 

uvádění cen určité drobné ekonomické aktivity, které ale ve svém důsledku nemohou mít 

negativní vliv na ostatní občany a spotřebitele. Je zřejmé, že uvalení této povinnosti i na 

tyto subjekty by nebylo spravedlivě požadovatelné a negativní dopady takové povinnosti 

by byly větší než její přínosy. 

V souvislosti s duálním označováním lze také uvést, že tato ustanovení Generálního 

zákona platila pro futuro, tedy neměla retroaktivní účinky a duální zobrazování se tedy 

nevztahovalo na smlouvy a jiné právní dokumenty vytvořené nebo přijaté před začátkem 

období povinného duálního označování.  

 

Kontrola a dohled při přechodu na společnou měnu 

Kontrola a dohled nad dodržováním povinností pro přechod na euro je upravena v § 19 až 

22 Generálního zákona. V § 19 Generálního zákona je tato pravomoc svěřena Národní 

bance Slovenska, Slovenské obchodní inspekci, kontrolním orgánům cen, orgánům 

ochrany spotřebitele. V případě nemožnosti určení pravomocného orgánu tak výkon 

dohledu a kontroly provede Slovenská obchodní inspekce. Generálním zákonem tedy 

nebyl vytvořen žádný speciální orgán dohledu, nutno říci, že bez vlivu na kvalitu 

prováděných kontrol. 

Za účelem předcházení růstu cen přijalo Slovensko celou řadu opatření, mezi které patří 

zavedení tzv. etického kodexu, kontroly Slovenské obchodní inspekce a činnost tzv. 

cenového výboru či aktivity spotřebitelských sdružení. Etický kodex spočíval v 

dobrovolném závazku obchodníků respektovat pravidla pro přepočet cen z národní měny 

na euro a nezneužívat tyto operace ke zvyšování cen. Prodejní místa respektující etický 
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kodex byla vybavena logem, které na tuto skutečnost upozorňovalo spotřebitele. 

Slovenská obchodní inspekce kontrolovala správnost duálního označování cen od 

počátku jeho zavedení, tj. od 24. srpna 2008. Ke konci ledna 2009 provedla více než 25 

tisíc kontrol. Dále byly řešeny stížnosti občanů, kdy ze 420 stížností byla jen jedna 

shledána jako oprávněná. Cenový vývoj byl konečně monitorován také vládou zvlášť 

zřízeným tzv. cenovým výborem. Pokud dospěl tento výbor k názoru, že v určitém 

segmentu trhu došlo k růstu cen, mohl výbor navrhnou vládě cenovou regulaci dotčeného 

zboží nebo služby. 

V této souvislosti je třeba dodat, že Slovensko v rámci příprav na přechod na euro 

reagovalo na možný, v některých případech už před začátkem období duálního 

označování cen pozorovatelný vliv přípravy zavedení eura na růst spotřebitelských cen 

zboží a služeb schválením kontroverzní novely Trestního zákona. Tato novela rozšiřovala 

ustanovení trestného činu poškozování spotřebitele a umožňovala udělit trest odnětí 

svobody od šesti měsíců až do tří let osobám, které nepřiměřeně zvýší ceny v souvislosti 

s přijetím eura. Takovýto postup a jeho pozitivní vliv na ochranu spotřebitele je 

diskutabilní a naráží na ústavou a evropskými předpisy zaručené principy svobodného 

trhu a volné tvorby cen. Dále je třeba dodat, že existují jiné mechanizmy než úprava 

v Trestním zákoně, které jsou schopné podobnou ochranu poskytnout, např. úprava 

přestupkového práva. Českému zákonodárci tento postup proto nelze doporučit. 

 

Součástí předmětu kontroly a dohledu bylo i duální označování cen, denominace, 

přepočet a zokrouhlování peněžních částek a majetkových hodnot ze slovenské koruny na 

euro. 

Na výkon dohledu a kontroly řízení a rozhodování se vztahují ustanovení speciálních 

právních předpisů82, které upravují postup orgánů dohledu, jestliže Generální zákon 

nestanoví jinak. 

                                                 
82 Například zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o 
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona 
Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame, zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 178/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších 
predpisov, a další 
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Za zjištěné nedostatky při přípravě na přechod a při přechodu je podle § 20 odst. 2 

Generálního zákona je možné uložit podnikateli nebo právnické osobě pokutu až ve výši 

30.000,- eur (přibližný ekvivalent 750.000,- Kč) a při opakovaném či závažném porušení 

pravidel až 60.000,- eur. Je ovšem možné uložit pokutu i odpovědné fyzické osobě, která 

zapříčinila porušení právního předpisu právnickou osobou. Navíc tomu, kdo bez 

závažného důvodu ztěžuje výkon dohledu a kontroly, lze na základě § 22 odst. 1, písm. a) 

písm b) uložit pořádkovou pokutu až do výše 1.500,- eur pro fyzické osoby a 15.000,- eur 

pro právnické osoby, a to opakovaně. 

 

Společná pravidla při přechodu na euro 

Závěr prvního článku Generálního zákona pak obsahuje některá důležitá společná 

pravidla pro přípravu na přechod a pro přechod na euro. 

Speciálně § 23 zákona ukládá všem právnickým osobám a podnikatelům povinnost 

připravit a vykonat opatření, pravidla a postupy, kterými při výkonu své činnosti 

zabezpečí plynulý a nerušený přechod na euro. Zmiňuje již dříve uvedený princip 

bezplatnosti přechodu a vyjadřuje se k otázce právních nástrojů, které se řídí cizím 

právním řádem a používají slovenskou korunu pro vyjádření hodnoty takového nástroje. 

Uvádí také, že: „Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté 

pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky 

z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa 

doterajších predpisov.“83 Cílem tohoto ustanovení je přispět k přizpůsobení se právních 

vztahů vnějším okolnostem, které vznikly v důsledku nahrazení slovenské koruny eurem. 

Generální zákon v této části v § 24 odst. 2 až 4 také upravuje některé terminologické 

změny. Jde o změnu terminologie, která existovala a používala se před vstupem do 

eurozóny a mezi zavedenou novou terminologií, která je důsledkem přechodu na euro. 

Jde ale navíc o některé redefinice pojmů či definic. Tyto změny byly jednak nutné 

z důvodu souladu s právním rámcem EU a jednak z důvodu kompletní změny úhlu 

pohledu na měnové právo Slovenska, kdy euro jako národní měna je společná měna 16 

členů eurozóny. 

 

                                                 
83 Viz. Generální zákon § 24 odst. 1 
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Slovenský zákon o přípravě na přechod a přechodu na euro nabyl účinnosti 1. ledna 2008, 

klíčová ustanovení však byla aplikována od 24. srpna 2008 a nejdůležitější z nich pak od 

1. ledna 2009. 

 

3.2 Doporučení pro českého zákonodárce o formě přistoupení a metodě změny 

právního řádu  

 

V poslední kapitole třetí části této práce zbývá poskytnout doporučení, jakou cestou by se 

ČR měla vydat při přípravě zavedení a při vlastním zavádění eura. Bez ohledu na již 

podniknuté kroky vládou ČR se toto doporučení zabývá volbou formy přistoupení a 

metodou provedení změny denominace. Rozhodnutí pro jednotlivé volby mezi 

možnostmi jsou odůvodněny a doplněny o některé další související otázky, které dosud 

nebyly jmenovány. 

  

V současné době, na základě zkušeností zemí, které přistoupily až v dalších vlnách 

rozšíření, jako je příklad Slovenska, je zřejmě nejvýhodnější zvolit formu Velkého třesku 

pro zavedení eura v České republice. Tato forma, je-li dobře připravena, umožňuje rychlý 

přechod na novou měnu jak v oblasti bezhotovostní, tak v oblasti hotovostní. Evropská 

komise zatím u všech takto přistupujících zemí ve své hodotící zprávě konstatovala, že se 

tato forma přistoupení osvědčila, a následně společně s ECB doporučila vstupy těchto 

zemí do eurozóny. 

Pro vlastní provedení existuje především jedno velké úskalí. Jde o osvojení si nové měny 

občany, spotřebiteli, zaměstnanci a ostatními ekonomickými subjekty. Právě z tohoto 

důvodu byl u dříve přistoupivších zemí zvolen Madridský scénář s tříletým přechodným 

obdobím. V ostatních oblastech pak má vláda ČR a NKS povinnost uspět, jelikož se 

nepřipouští neúspěch z důvodu chybné nebo nedostatečné připravenosti veřejných 

institucí. 

Jmenovanému prvnímu problému lze předejít pouze výbornou informační kampaní, 

kterou Česká republika musí pro subjekty připravit. Informační kampaň by měla oslovit 

všechny cílové skupiny obyvatelstva a odpovědět na všechny otázky, které by mohly být 

obyvatelstvem položeny. Oblast komunikace, jež je spojena se zavedením eura v České 
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republice, řeší pracovní skupina pro komunikaci, která je ve společné gesci Ministerstva 

financí a České národní banky. V současnosti tato informační kampaň probíhá 

prostřednictvím speciální internetové stránky http://www.zavedenieura.cz zaměřené na 

informování o problematice eura a jeho zavedení. Dotazy občanů jsou připraveni 

zodpovědět pracovníci Ministerstva financí na adrese euro@mfcr.cz . Je ale zřejmé, že 

tato podoba informování obyvatelstva je více než nedostatečná a je důležité minimálně 24 

měsíců přede dnem zavedení eura v ČR nastartovat intenzivní komunikaci ze strany 

NKS, ministerstev, ČNB, spotřebitelských a profesních organizací. Tato kampaň by měla 

být vedena především prostřednictvím mass-mediálních prostředků, informačních brožur, 

informačních letáků a v neposlední řadě je vhodné, po vzoru Slovenska, připravit i tzv. 

„startovací balíček“, což by měla být sada zobrazení nejběžněji používaných bankovek a 

mincí, aby si každý subjekt podobu nové měny osvojil dříve, než ji začne používat ke 

svým ekonomickým aktivitám.84 

Z vlastní zkušenosti téměř ročního studijního pobytu v zahraničí mohu potvrdit, že přijetí 

nové měny za vlastní je otázkou několika dní, jelikož k běžnému každodennímu užití se 

nepoužívá celá škála bankovek a osvojení mincí je v obvyklém peněžním styku velmi 

rychlé. Především zpočátku je ovšem problematické rozpoznat navzájem jednocentové a 

dvoucentové mince, podobně jako deseticentové od dvaceticentových. Je také třeba 

zmínit, že budou existovat mezigenerační rozdíly v rychlosti osvojení si nové měny. 

Proto by budoucí kampaň měla přizpůsobit svou formu provedení odděleně na jednotlivé 

skupiny adresátů. Rovněž lze doporučit přípravu těchto materiálů nejen v českém jazyce. 

Z hlediska právního úhlu pohledu je pro tuto oblast nejdůležitější přijetí Obecného 

zákona, který bude respektovat všechny výše uvedené principy přechodu na euro formou 

Velkého třesku dané evropskými nařízeními (princip neutrality, kontinuity, ochrany 

občana a spotřebitele, princip bezplatnosti a principy zaokrouhlování) a který vezme 

v úvahu také přijatá doporučení Komise a rozsudky ESD. Český Obecný zákon by měl 

upravovat pouze pravidla pro přípravu přistoupení a vlastní proces přistoupení, neměl by 
                                                 
84 V prosinci 2009 byla schválena Komunikační strategie k zavedení eura v České republice, která bude 
rozprostřena do období 3,5 let před zavedením eura a rozdělena do 4 základních vln: 
1. vlna (první rok tříletého přípravného období) – Vzbuzování zájmu o euro 
2. vlna (od začátku druhého roku přípravného období do okamžiku stanovení přepočítacího koeficientu) – 
Jak se připravit na euro? 
3. vlna (zbývající část roku do zavedení eura) – Přípravy na euro vrcholí 
4. vlna (první polovina roku, v němž euro bylo zavedeno) – Členství v eurozóně 
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po vzoru Slovenska obsahovat novely ostatních zákonů, ať už jde o mimořádně důležitou 

novelu zákona o ČNB nebo o neméně podstatné ostatní novely. Tyto by měly být 

provedeneny samostanými právními předpisy, lépe pak jedním právním předpisem. 

 

Při výběru metody zavedení eura pak nelze souhlasit se strategií přijatou vládou České 

republiky, tedy se zvolenou metodou postupné změny. Evropská komise ve svých 

nařízeních a doporučeních pro přípravu přistoupení a vlastní přistoupení vždy zdůrazňuje 

soulad s principy, které jsou obsaženy v sekundární legislativě, hlavně pak princip 

ochrany občana, spotřebitele a ostatních subjektů. Stejně tak ESD ve svých rozhodnutích 

potvrzuje zachování požadavků právní jistoty a transparentnosti umožňující chránit 

očekávání hospodářských subjektů při zavádění eura. Metoda postupné změny není 

s těmito principy v rozporu, jejich naplnění ovšem lépe splňuje metoda jednorázové 

změny. 

V kontinentální právní kultuře je právní řád východiském pro právní jednání subjektů. 

Právní jistota těchto subjektů vychází z předpokladu, že zveřejněné a účinné právní 

normy poskytují základ pro rozhodování těchto subjektů při jejich ekonomických 

aktivitách. Princip ochrany občana, spotřebitele a jiných slabších subjektů vychází 

z principu právní jistoty a transparentnosti, mj. je tedy předpokladem pro to, že takový 

subjekt je sám, bez pomoci odborníka, schopen po přečtení právního předpisu rozhodnout 

o finanční náročnosti právního jednání, které chce podstoupit. Především tyto subjekty se 

pak snaží snižovat náklady svých právních jednání tím, že si provádějí právní a 

ekonomické rešerše samy. V tomto okamžiku jsou ovšem postaveni do situace, kdy 

provádění jejich honocení je komplikováno neprovedenou změnou denominace 

v právním řádu jako celku. „Jednoduchost početní operace převodu na euro“, kterou 

zvládne každý, jak je uváděno v oficálních dokumentech, zde nelze brát jako argument 

rovnocenný právní jistotě a transparentnosti právního řádu. 

Jako východisko pro zvolení metody postupné přeměny právního řádu je v dokumentech 

vlády dále uváděno, že provedení novel je časově a technicky náročné a naplnění účelu 

právní jistoty je ohroženo případnými chybami. Tyto námitky ovšem nejsou 

opodstatněné. V první řadě ČR zatím nestanovila datum zavedení eura, proto časová 

náročnost zde není argumentem a dle současného vývoje ekonomických faktorů 
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ovlivňujících přistoupení k euru je zřejmé, že času zbývá dostatek. Technická náročnost a 

případná chybovost by také neměla být zmiňovaným argumentem proti. Tak zásadní 

rozhodnutí jako je přechod na novou měnu si vyžaduje vyšší technické, ekonomické a 

administratiní nároky. Jde o záležitost zcela zásadní v dosavadní existenci České 

republiky a jejího obyvatelstva, proto by mělo být přijato dostatek odborníků, právníků, 

kteří budou schopni provést metodu jednorázové změny právního řádu správně a včas. 

K výše uvedenému zbývá dodat, že v žádném případě pak nelze souhlasit s prováděním 

novel zákonů, které přímo nesouvisí s přechodem na euro. I když se tento postup zdá 

výhodný (provést zamýšlené změny se změnami nutnými pro přijetí eura), je třeba mít na 

paměti, že účelem novelizací je přechod na euro. Jelikož není pochyb o nutnosti těchto 

legislativních změn (zákonodárce je nucen takové novely přijmout z důvodu dřívějšího 

rozhodnutí ohledně přechodu na euro), není pochyb o jejich schválení. Budou-li však 

součástí i změny nesouvisející s přípravou a přechodem na euro, jen stěží bude zabráněno 

přijetí úprav, které budou výsledkem účinného lobbyingu. Kdyby byly naopak v průběhu 

jednotlivých čtení zákonů takové novelizace z důvodu nesouvisejících změn 

zpochybněny, dojde k ohrožení celého procesu přijetí nové měny, což si Česká republika 

nemůže z mezinárodněpolitického pohledu dovolit. 

S touto otázkou souvisí i hledisko jednotnosti přístupu subjektů, které budou přeměnu 

právního řádu provádět. Metoda jednorázové změny zabraňuje subjektivnímu přístupu 

rezortů, jelikož by nezavedla dělení na dvě kategorie právních norem, první přímo 

novelizovaných před a druhou přímo novelizovaných po zavedení eura. Bylo by nutné 

přijmout jednotící pravidla pro dosažení účinné koordinace, jelikož novelizované 

předpisy by byly v prvé řadě v kompetenci i odpovědnosti jednotlivých rezortů. 

Zákonem obsahujícím tento rozsáhlý soubor novel by pak byl Změnový zákon, který by 

tak umožnil provést zvolenou formu Velkého třesku ve své čisté podobě. 

 

Po prostudování materie a zvážení kladných a záporných faktorů je třeba doporučit 

českému zákonodárci provést přípravu přechodu a přechod na euro formou Velkého 

třesku a metodou jednorázové změny právního řádu. 
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4 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. 
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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 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 II85. Na druhou stranu ČR je schopna splnit inflační kritérium a 

kritérium dlouhodobých úrokových sazeb.86 

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

rozhovoru pro Hospodářské noviny ze dne 20.dubna 201087 potvrdil, že: „Obrovský 

schodek veřejných financí je dnes jedinou překážkou k tomu, aby Češi mohli během dvou 

                                                 
85Usnesením 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 
86 Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v ČR schválená usnesením vlády ze dne 19. dubna 2010 
87 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 
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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. 

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 unie88 či vytvoření menší, zato 

"tvrdší" a rozpočtově ukázněnou měnovou unii.89 Takové kroky by ale vedly k výrazné 

nestabilitě celé unie a měly by dalokosáhlé důsledky pro zúčastněné i nově přistupující90 

státy. 

                                                 
88 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 
89 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 
90 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 
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Abstract  

 
Legal issues of euro introduction in the Czech Republic 

 

On 1st March 2002 the euro has been established as an official currency of 12 European 

Union countries.  As of today the number of EU countries using it has grown to 16 out of 

27. When entering the EU the Czech Republic has also pledged to introduce the euro, as 

is clearly stated in article 4 of the European Union Act. However, the Czech Republic 

enjoys a temporary exemption from introducing the euro in accordance with article 139 

of the European Union treaty, which will last until all the economic criteria are fulfilled 

and the country can thus enter the monetary union. 

Introducing a common European currency is not a matter of the last few years. Indeed, 

the first steps towards it have been considered as early as 1957. Back then the idea was to 

link the exchange rates of national currencies to an artificially created unit called ECU, 

which in turn has been based on a range of currencies of member states. The plan for euro 

introduction was, however, accepted as late as 1989. It has been later embedded in the 

Maastricht Treaty, where member states, with the exception of United Kingdom and 

Denmark, pledged to drop their national currencies. 

The Maastricht Treaty, however, is not the main source of rules for euro introduction in 

the newly entering countries. It is true the rules and regulations of European institutions 

do establish the basic principles and policies for the introduction process. Most 

importantly, they handle the principles of neutrality, continuity, rights protection, prize 

rise prevention, et cetera. These and other necessary changes will be incorporated into the 

Czech law through General act, Act on the Czech National Bank and Changing Act. 

For the newly entered members the set rules are obviously binding. On the other hand 

they can still choose the method of changing their law the way they consider more 

convenient. 

Two examples are used to describe the specific changeover that is introducing the 

necessary principles and policies and form and method selection: Spain and Slovakia, 

which both opted for a different way. 
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The ‘Madrid Scenario’ establishes a three-year transitional period, when the euro is used 

only in its virtual form along the national currency, and has been put in practise by all the 

founding member states. One of the typical features of this approach is the fact that it is 

the economic subject who chooses the form of his payment. Only the conversion rate has 

always been set for each particular national currency. 

The other, so-called ‘Big Bang’ scenario requires no such transitional period and euro is 

used both in cash and virtual form at the same time. The coexistence of the two 

currencies is limited. 

Concerning the necessary law amendments, however, both countries used the method of 

‘gradual change’ - the strictly necessary changes are introduced prior to euro changeover 

and the rest is superseded by the European law. 

It is understandable as the other option of ‘once-and-for-all’ law amendment would make 

it necessary to attend to every single regulation affected by the changeover prior the 

introduction of common currency itself. But even the gradual way does end up with the 

law containing only the new currency eventually. 

Based on the comparison of Spain and Slovakia the essay suggests some general 

recommendations, which could be used when switching from the Czech crown to the 

euro.  
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