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Záver 
 

Téma mojej dizertačnej práce, čiže Česká národná banka a  Národný plán 

zavedenia meny euro v  Českej republike, je v  istom slova zmysle témou 

nevyčerpateľnou, keďže sa tento vzťah neustále mení.  

Táto téma je o to vzrušujúcejšia, a o to je hlbšou studňou na vedecké bádanie, 

pretože stále žijeme v neistote, kedy a či vôbec pristúpi Česká republika k prijatiu 

spoločnej európskej meny euro. 

Táto možno pre iných neistota však, dáva obrovský priestor na vedecké bádanie, 

z nášho právnického uhlu pohľadu pripravovať možné právne scenáre de lege ferenda, 

v tejto oblasti. 

 Veď to, ako by sme sa mohli na daný možný právny vývoj pozrieť, z ktorého 

uhlu pohľadu, na ktoré špecifiká sa zamerať, čo vyzdvihnúť a naopak čo aj opomenúť, 

nám poskytuje toľko rôznych variácií, že nie je to možné vtesnať do monografie typu 

dizertačnej práce. 

 Tento objem by úplne ľahko postačil k celoživotnému štúdiu, a aj tak by sme 

v tejto oblasti, ak by som použil rétoriku indických mníchov, nedosiahli stav ,, 

všeobecného poznania.“ 

Veď aj sami sme dnes svedkami, že európske štáty, ktoré tvoria európske 

spoločenstvo, sami riešia svoju dilemu, či spoločná európska mena je výhra a či prehra. 

Či im jednotná mena bude dostatočnou ochranou v dnešných už veľmi pohnutých 

ekonomických časoch, kedy sme svedkami nebývalých ekonomických turbulencií, 

bankrotov nielen veľkých bankových domov, či poisťovní ale aj dokonca štátov. 

 

Táto situácia je o to kritickejšia, že badať v európskych štátoch, ktoré tvoria 

európske spoločenstvo aj obavy z možného vývoja, nakoľko vychádzajú na povrch 

kauzy a prípady, klamania európskych inštitúcií, zatajovaniu vážnych ekonomických 

problémov, nepredkladaniu pravdivých ekonomických správ a informácií. Tak ako sme 

to boli svedkami v prípade Grécka, a okrajovo aj Maďarska. 

 

Česká republika je dá sa povedať, ešte len čerstvým členom európskeho 

spoločenstva, kedy aj Česká republika vynaložila nemalé úsilie, aby vstúpila do EÚ, 

a už dnes musí aj s ohľadom na vyššie závažné právne skutočnosti, riešiť dilemu nie tak 
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ako doteraz že kedy prijme spoločnú európsku menu. Ale musí riešiť otázku, či vôbec 

prijať spoločnú európsku menu. 

 

Aj v Českej republike v poslednom období silnejú hlasy a je počuť právne názory 

o neprijímaní spoločnej európskej meny eura v Českej republike. Celkom chápem 

predmetné hlasy, chápem aj ich obavy, veď situácia je dnes v európskom spoločenstve 

naozaj vážna. Avšak ako som už spomínal vyššie má Česká republika oproti ostaným 

štátom, ktorí už spoločnú menu euro prijali. Niekoľko veľmi dobrých komparatívnych 

výhod. 

Tak za prvé, žiadna sila neprinúti Českú republiku prijať spoločnú menu euro, ak 

by to nemalo byť pre Českú republiku výhodou. Česká republika má teraz výnimočnú 

pozíciu, kedy z postavenia nečlena eurozóny, si rieši svoju menovú politiku samostatne, 

o môže pokojne analyzovať výhody či nevýhody spoločnej meny. 

 

Za druhé Česká republika má obrovskú výhodu, že v poslednom období sa 

eurozóna rozrástla o nových členov, vrátane Slovenskej republiky, kedy Česká 

republika podrobne sleduje tieto transformačné postupy. Môže sa poučiť z chýb, 

s ktorými sa stretali a trápili tieto štáty, kedy, ak  sa Česká republika rozhodne prijať 

spoločnú menu euro, tak o to ľahšia cesta, po technickej stránke ju čaká. 

 

V mojej dizertačnej práci som sa snažil poukázať na tie oblasti, ktoré vytvárajú 

právny základ, pre prijatie meny eura v Českej republike, a to hlavne vzťahu  Českej 

národnej banky a Národného plánu zavedenia meny euro v Českej republike.  

 

Súčasná právna úprava, ktorá sa kreovala v priebehu času, a ktorá sa vždy pri tom 

snažila prispôsobiť zmeneným spoločenským podmienkam, je z hľadiska dnešných 

požiadaviek, a dnešných okolností de lege lata, aspoň podľa môjho názoru 

dostačujúca, aj keď v súlade s tým, čo som podotkol aj v rámci príslušných kapitol, 

vedel by som si de lege ferenda predstaviť v príslušných oblastiach zmeny, a naopak 

v niektorých oblastiach len posilnenie súčasného právneho stavu. 

Ako som už uvádzal aj vyššie, vznikne Všeobecný zákon o zavedení eura 

v Českej republike, ktorý bude hlavným právnym predpisom o zavedení eura v Českej 

republike. Ďalej vznikne nový zákon o Českej národnej banke, ktorý v príslušnom 
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rozsahu nahradí súčasne platný zákon č. 6/1993 Sb., v znení neskorších právnych 

predpisov, ktorý upraví zmenu postavenia a funkcie Českej Národnej banky.  

Myslím si, že s pomocou dokumentu Národného plánu zavedenia meny euro 

v Českej republike, ako aj s ohľadom na ďalšie pramene, ktoré som použil pri tvorbe 

tejto mojej dizertačnej práce, som dostatočným spôsobom priblížil predmetnú 

problematiku.  

Avšak s ohľadom na všeobecne známu právnu skutočnosť, a tou je fakt, že euro 

day, nie je ešte v Českej republike stanovený, je súčasná právna úprava dostatočná, 

v niektorých oblastiach dokonca mám pocit, že  predbehla aj politický status. 

Aj s tohto dôvodu moju prácu vnímam ako snahu čo najviac priblížiť predmetnú 

problematiku, keďže stopercentný exkurz, s týchto objektívnych príčin nie je dosť 

dobre možný. 

Napriek tejto pre moju prácu nepriaznivej právnej skutočnosti mi však nedá aby 

som aspoň nepoukázal na najdôležitejšie zmeny v právnom postavení Českej národnej 

banky s ohľadom na prijatie spoločnej meny euro. 

 

V zmysle ustanovenia čl. 98 Ústavného zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy Českej 

republiky, v znení neskorších predpisov, je ustanovené, že Česká národná banka je 

ústrednou bankou štátu. Hlavným cieľom jej činnosti je starostlivosť o cenovú stabilitu, 

a do jej činnosti je možné zasahovať iba na základe zákona. Postavenie, pôsobnosť, 

a ďalšie podrobnosti ustanoví zákon. 

Po zavedení eura v Českej republike dôjde k ukončeniu autonómie Českej 

národnej banky v oblasti riadenia menovej politiky, pretože menovo - politické 

rozhodnutia, ktoré sa týkajú eurozóny prijíma výhradne  Rada Guvernérov Európskej 

centrálnej banky. Tá sa skladá z členov Rady riaditeľov ECB a guvernérov centrálnych 

bánk eurozóny. Obmedzenie právomocí Českej národnej banky by na druhej strane 

mohlo vyvážiť získanie vplyvu na rozhodovacom procese v rámci Eurosystému. V tejto 

súvislosti musím upozorniť na závažnú právnu skutočnosť, na ktorú bude treba brať 

zreteľ, a tou je fakt, že následne guvernér Českej národnej banky nesmie byť 

považovaný za zástupcu svojej krajiny v Rade guvernérov, pretože bude 

spolurozhodovať o jednotnej menovej politike celej eurozóny.  Podľa môjho názoru, si 

táto situácia následne aj de lege ferenda vyžiada i zmenu čl. 98 Ústavy Českej 

republiky.  
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Následne prijatie meny euro v Českej republike s ohľadom na Českú národnú 

banku, si vyžiada zaiste aj novelizáciu zákona č. 21/1992 Sb. o bankách, v znení 

neskorších právnych predpisov. 

Tu sa v ustanovení § 1 ods. 8 jasne ustanovuje, že ,, právne postavenie Českej 

národnej banky upravuje zvláštny zákon“. Okrem tohto právneho odkazu, je v tomto 

zákone uvedený vzťah Českej národnej banky k ostatným bankám, to, že Česká 

národná banka vydáva opatrenia a vyhlášky, ktoré obsahujú podmienky pre vstup do 

bankového sektoru a obozretné pravidlá v jednotlivých oblastiach podnikania bánk. 

Ďalej podľa súčasne platnej legislatívy môže Česká národná banka požadovať zmenu 

navrhovanej obchodnej firmy zakladanej banky, rozhoduje o udelení bankovej licencie, 

je oprávnená vyžiadať si opis z evidencie Registra trestov osôb, ktoré sú zakladateľmi 

banky, alebo sú navrhovaní na vedúce pozície zakladanej banky, môže v súlade 

s medzinárodnou zmluvou vyhláškou rozšíriť okruh štátov, ktorých banky používajú pri 

podnikaní na území Českej republiky rovnaké výhody ako banky so sídlom v členských 

štátoch Európskej únie a mnoho iných ustanovení. 

Mám za to, že aj tento zákon si s ohľadom na prijatie meny euro v Českej 

republike vyžiada novelizáciu. 

Novelizácie sa zaručene nebude možné vyhnúť ani v prípade zákona č. 6/1993 

Sb.  o Českej národnej banke, v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 

219/1995 Sb. devízového zákona, v znení neskorších právnych predpisov,  ako aj 

zákonu č. 57/2006 Sb. o zmene zákonov v súvislosti so zjednotením dohľadu nad 

finančným trhom, v znení neskorších právnych predpisov, ako aj iných, ktoré sa priamo 

alebo sekundárne týkajú postavenia a činnosti Českej národnej banky, a jej činností 

v rámci jej pôsobnosti, tým mám na mysli napr. postavenie Českej národnej banky 

s ohľadom na ustanovenia zákona o zriadení ministerstiev a iných ústredných orgánov 

štátnej správy Českej republiky, zákona o Komisii pre cenné papiere, zákona 

o podnikaní na kapitálových trhov, a mnohých ďalších. 

 

Čo sa týka právneho základu na potrebné legislatívne zmeny vo vnútroštátnom 

právnom poriadku Českej republiky, s ohľadom na vstup Českej republiky do 

Eurozóny, by som rád, ešte záverom zhrnul najdôležitejšiu oblasť európskej právnej 

úpravy, na základe ktorej po záväznom stanovení dňa na prijatie meny euro v Českej 

republike, bude nutné vychádzať. 
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Česká republika má na základe čl. 4 Aktu o podmienkach pristúpenia, a čl. 122 

Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, prechodnú výnimku pre zavedenie eura. 

Ak bude táto výnimka zrušená, bude to znamenať, že pre Českú republiku sa stanú 

záväznými ďalšie ustanovenia Zmluvy, ktoré sa týkajú len štátov Eurozóny. V súčasnej 

dobe v oblasti sekundárneho práva EU upravujú zavedenie eura a jeho používanie 

predovšetkým tri základné nariadenia Rady prijaté v rokoch 1997 až 1998. Tieto 

nariadenia boli následne novelizované. Konkrétne sa jedná o tieto nariadenia: 

-    Nariadenie Rady ( ES), č. 1103/97 zo dňa 17. júna  1997, o niektorých 

ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura, v znení nariadenia Rady č. 

2595/2000 zo dňa 27. novembra 2000, ktoré upravuje niektoré 

súkromnoprávne aspekty zavedenia eura, hlavne princíp právnej kontinuity 

zmlúv a iných právnych nástrojov. Ďalej ustanovuje pravidlá pre použitie 

prepočítavacích mechanizmov, a koeficientov medzi eurom a národnými 

menami a pravidlá pre zaokrúhľovanie. 

-    Nariadenie Rady (ES)  č. 974/98 zo dňa 3. mája 1998, v znení nariadenia 

Rady (ES) č. 2596/2000 zo dňa 27. novembra 2000, 

-    Nariadenie Rady (ES) č. 1647/2006, pričom toto nariadenie považujem za 

kľúčové v tomto právnom procese. 

 

Tieto nariadenia, ktoré sa týkajú zavedenia meny euro v Českej republike, ako 

také  budú na území Českej republiky odo dňa zavedenia meny euro priamo záväzné 

a priamo aplikovateľné. Ich implementácia do právneho poriadku Českej republiky 

bude prevedená v súlade s pravidlami pre implementáciu práva EU do právnych 

predpisov Českej republiky. 

 

Ako som už uviedol vyššie za najdôležitejší právny akt, považujem tzv. 

Všeobecný zákon o prijatí eura v Českej republike a nový zákon o Českej národnej 

banke. Samozrejme bude nasledovať množstvo potrebných novelizácií jednotlivých 

zákonov a to základe podrobného posúdenia od jednotlivých ministerstiev a ústredných 

orgánov štátnej správy, kedy tieto musia vyhodnotiť dopady implementácie na ich 

zverené rezorty a agendy. 

Tieto legislatívne zmeny však musia byť prijímané s dostatočným časovým 

predstihom, samotná príprava legislatívnych zmien by mala byť dokončená čo najskôr, 

avšak najneskôr dva roky pred dňom zavedenia meny euro v Českej republike. 
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Jednotlivé zákony tak musia vstúpiť v platnosť, najneskôr jeden rok pred dňom 

zavedenia eura, pričom mám za to v prípade potreby právnych úprav právnych úprav 

s rozsiahlejším dopadom by mala byť táto doba dlhšia.    

Právne predpisy, ktoré bude potrebné novelizovať, alebo ako nové zákony prijať, 

by sme mohli rozdeliť do dvoch základných skupín, a to s ohľadom na dátum 

nadobudnutia ich účinnosti. 

V prvej skupine budú právne predpisy, ktoré nadobudnú účinnosť najneskôr 

dňom zavedenia eura. Niektoré z ich ustanovení však už nadobudnú účinnosť o niečo 

skôr. Naviac, v súvislosti so zavedením eura budú prijaté aj celkom nové právne 

predpisy. 

V druhej skupine pôjde o novely  právnych predpisy, ktoré je nutné zmeniť 

s účinnosťou ku dňu zavedenia meny euro. Tu budú patriť napríklad daňové zákony, 

právne predpisy z oblasti účtovníctva, sociálneho zabezpečenia, verejného zdravotného 

poistenia, a ďalšie právne predpisy. 

 

Ak by som chcel ďalej zhrnúť legislatívne zmeny v rámci jednotlivých právnych 

oblastí, tak jednotlivé oblasti čakajú tieto zmeny. 

Čo sa týka oblasti bánk a ostatných subjektov finančného sektoru, tak tu budú 

mať zmeny dopad v dvoch fázach.  

Prvou fázou mám na mysli, prevedenie úprav v Českom právnom poriadku, aby 

Česká republika splnila podmienky na zavedenie meny euro. To znamená, že je nutné 

vytvoriť právne podmienky na plnú integráciu národnej centrálnej banky do 

Európskeho systému centrálnych bánk v zmysle a duchu Eurosystému. V praxi to bude 

znamenať predanie rozhodovacích právomocí z Českej národnej banky na Európsku 

centrálnu banku. Hlavne sa to bude dotýkať menovej politiky, správy oficiálnych 

devízových rezerv, podpory fungovania platobných systémov, a peňažného obehu. Na 

druhej strane sa však Česká národná banka stane výkonnou zložkou Eurosystému, 

pričom bude rozhodnutia Európskej centrálnej banky realizovať na území Českej 

republiky. Dohľad nad finančným trhom ako aj ďalšie iné úlohy, ktoré dovtedy 

realizovala Česká národná banka, sa nebudú meniť. Úpravy potrebné pre vstup Českej 

republiky do eurozóny budú prevedené v rámci nového zákona o o Českej národnej 

banke. Účinnosť tohto nového zákona o Českej národnej banke nastane k dátumu 

zavedenia meny euro v Českej republike. 
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Druhú fázu reprezentujú legislatívne opatrenia, ktoré budú slúžiť vlastnému 

procesu zavedenia meny euro v Českej republike. Novo prijatý Všeobecný zákon 

o zavedení eura by mal pokrývať najzávažnejšie právne aspekty zavedenia meny euro 

v Českej republike a samozrejme aspekty, ktoré sú spoločné pre viaceré oblasti. Vedľa 

tohto právneho predpisu budú prijímané tak ako som už uviedol vyššie právne normy 

v pôsobnosti jednotlivých rezortov, ktoré budú upravovať jednotlivé  konkrétne právne 

aspekty prijatia eura v príslušnej oblasti. Čo sa týka finančného sektoru pôjde najmä 

o oblasť prepočtu čiastok z českej koruny na euro, ako aj oblasť na odstránenie 

nezlučiteľností, ktoré by po zavedení eura vznikli ( napr. u úrokových sadzieb 

stanovených Českou národnou bankou) 

 

Pre oblasť verejných financií, verejnej správy a samosprávy, ktoré vykonávajú 

svoju právomoc na základe jednotlivých právnych predpisov, bude tieto nutné 

novelizovať a prispôsobiť a nastaviť na používanie spoločnej meny euro. V tejto 

súvislosti budú mať hlavnú úlohu jednotlivé príslušné rezorty. V ich kompetencii je na 

základe Vládou Českej republiky stanoveného harmonogramu pripraviť zodpovedajúce 

podmienky na prijatie eura. Potrebné legislatívne zmeny čo sa týka oblasti verejných 

financií, verejnej správy a samosprávy sa budú hlavne týkať hlavne sociálnej oblasti, 

štátneho rozpočtu, rozpočtu územných samosprávnych celkov, či stanovovania sankcií. 

Taktiež bezo zmeny nebudú môcť zostať ani miestne vyhlášky, ktoré stanovujú výšku 

miestnych poplatkov. 

 

V oblasti nefinančného sektoru a sektoru ochrany spotrebiteľa, pre zaistenie 

úspešného prechodu na menu euro bude mať veľký význam vzťah dôvery medzi 

jednotlivými podnikmi a spotrebiteľmi. Svoju nezastupiteľnú roľu tu bude zohrávať 

morálka a slušné správanie zainteresovaných subjektov.  Pri prechode na euro bude 

zavedená ako som už aj spomínal v príslušnej kapitole mojej dizertačnej práce , tzv. 

duálna cirkulácia. Tieto okolnosti budú ustanovené všeobecným zákonom o prijatí 

meny euro, a s ním súvisiacimi právnymi predpismi, nad ktorými drží patronát  

Ministerstvo financií Českej republiky. Pričom úspešný prechod na menu euro bude 

hlavne závisieť na tom, ako podnikateľské subjekty v obchode a službách zvládnu 

všetky úlohy spojené so zavedením meny euro hlavne konverziu cien, duálne 

označovanie cien tovaru, informačné stratégie, a s tým spojenú cenovú stabilitu.    
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Viem, že môj názor môže byť menšinový, ale myslím si, že v súčasnosti by 

Českej republike, a to sa snažím na to pozrieť z čo najširšieho uhlu pohľadu, ani prijatie 

spoločnej meny euro, moc neprospelo. 

Podľa mňa, je ďaleko vhodnejšie zvoliť taktiku vyčkania, kým sa rozbúrené 

európske more neutíši.   

Nehovorím, že by prijatie spoločnej meny euro neprinieslo Českej republike 

žiadne výhody, ale v súčasnosti mám za to, že prevyšujú nevýhody. 

A už nehovoriac o tom, že na rozhodnutie na prijatie spoločnej meny je nutná 

patričná dávka politického konsenzu, a aj konsenzu v odborných kruhoch, takže 

v blízkej budúcnosti sa takéhoto kroku s veľkou pravdepodobnosťou nedočkáme. 

  

Myslím si, že Česká republika po stránke príprav na prijatie meny euro, je na tom 

porovnateľne s ostatnými európskymi štátmi, v štádiu ich príprav, a v dnešnej úrovni 

príprav za nimi v ničom nezaostáva. 

 

Hneď v úvode mojej dizertačnej práce som si stanovil čo bude jej cieľom, v práci 

som sa snažil cieľ dodržať, a mám pocit, že som ho aj naplnil, avšak do akej miery 

a nakoľko je to pravda, tak to nechám na láskavom posúdení vás všetkých, ktorý ju 

budete čítať. 

 

V tejto súvislosti musím však znova podotknúť, že s ohľadom na hĺbku 

a rozmanitosť  právnej problematiky vzťahu Českej národnej banky a Národného plánu 

na zavedenie meny euro v Českej republike, ktorá sa mi z mojej úrovne poznania javí 

ako takmer ako nevyčerpateľná, ako aj na fakt, že nie je stanovený euro deň  v Českej 

republike,  je nutné mnou ponúkaný pohľad na túto problematiku aj vnímať. 

 

 
 
 
 
 
 

 


