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Abstrakt

Tato studie se zabývá reflexí teorie optimální měnové oblasti (Optimal currency area –

OCA) ve veřejné diskuzi dvou nejsilnějších českých politických stran, ČSSD a ODS, o vstupu 

ČR do eurozóny. Přestože eurozóna před začátkem zkoumaného období nesplňovala kritéria, 

daná OCA, vstupovaly obě politické strany do voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 

v květnu 2010 s více či méně proevropským volebním programem navzdory klesajícímu 

trendu veřejné podpory přijetí eura v ČR. Jak ČSSD, tak ODS však ve své argumentaci pouze 

omezeně zohledňovaly nedostatky evropské měnové unie, vyplývající z neplnění kritérií OCA

a svůj postoj vysvětlovaly pomocí jiných témat. Zatímco ČSSD svou proevropskou rétoriku 

udržela i po volbách, u ODS došlo k postupnému odklonu, který vyústil až v požadavek 

strany o referendu o zavedení eura v ČR. Sociální demokraté pak v předvolebním období 

drželi hlavní linii debaty o vstupu ČR do evropské měnové unie, po volbách však ze svých 

pozic ustoupili a drtivou většinou svých veřejných prohlášení pouze reagovali na výroky či 

skutky představitelů ODS.

Abstract

This essay is about the theory of optimal currency areas (OCA) and its reflection in public 

discussion of two biggest political parties in Czech Republic – ODS and ČSSD, about Czech 

Republic entering the European Monetary Union (EMU). Although EMU hadn’t met the 

criteria of OCA before the examined period, both parties entered the elections in May 2010 

with more or less pro-european program despite decreasing support of eurozone in Czech 

public opinion. ČSSD, as well as ODS, only limitedly mentioned the OCA in their 



argumentation whereas they explained their attitude with other reasons. While ČSSD

remained loyal to its pro European policy even after the election, ODS started diverting from 

their European agenda right after them. This process ended with their demand for referendum 

about the entry of Czech Republic to the Eurozone. Before the elections, Social Democrats 

were the ones to discuss this topic the most, but afterwards their rhetoric limited mostly to 

reactions to public statements and actions of ODS only.
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1. Úvod

Evropská měnová unie (EMU) je bezpochyby jedním z nejsmělejších integračních 

projektů na světě. Členské státy se nevzdaly pouze jednoho ze svých tradičních národních a 

historických symbolů: měny. Přičleněním se k eurozóně přišly v prvé řadě o možnost 

provádět monetární, čili měnovou, politiku. Jednotlivé centrální banky již nemohou aktivně 

ovlivňovat kurz měny, užívané v dané zemi k hotovostnímu i bezhotovostnímu styku, a 

pružně tak reagovat na ekonomický vývoj zhodnocováním či znehodnocováním měny. 

Otázka, zda je směr tohoto vývoje žádoucí, či nežádoucí, již dlouhodobě rozděluje jak 

ekonomy, tak politiky a štěpí nejenom akademickou veřejnost na několik názorových skupin: 

euroskeptickou, požadující přinejmenším zpomalení integračního procesu, v nejextrémnějších 

případech pak až nastolení dezintegračního kurzu, a proevropskou. Ta vnímá celkové přínosy 

měnové unie jako větší nežli celkové náklady a projekt eurozóny podporuje – i tento proud 

má své „extremistické názory“, volající po prohloubení integrace až do podoby federalizace a 

utvoření jakýchsi „Spojených států evropských“. 

Od vypuknutí dluhové krize v eurozóně se diskuze mezi těmito tábory rozhořela             

o poznání intenzivněji. Paradoxně se však hlavní výtky EU obou skupin opírají o stejné 

východisko: EMU stojí pouze na jedné (monetární) noze, zatímco druhá, pro zdravé 

fungování jakékoliv měnové unie nezbytná část (fiskální, čili rozpočtová), chybí. Za takovéto 

situace nemůže projekt nikdy dlouhodobě a udržitelně fungovat a dříve či později musí přijít 

zásadní obrat, který ukáže skutečnou integritu EU. Je nicméně zřejmé, že na žádoucí podobě 

onoho obratu panují značné neshody. 

Pro Českou republiku (ČR), přestože není členem EMU, je otázka budoucí podoby a 

přežití EMU naprosto klíčová ze dvou důvodů. V prvé řadě se jedná o skutečnost, že je tato 

země malou otevřenou ekonomikou, orientovanou na export. Vzhledem k faktu, že je české 

hospodářství velice silně navázáno nejen na největší ekonomiku EU – Německo, ale na EU 

jako celek1, je Česká republika po hospodářské stránce velice silně závislá na dění v EMU a 

jakékoliv změny se velice záhy odrazí v místní ekonomické realitě. Případný pád eurozóny a 

krach tamních ekonomik by i ČR způsobil obrovské problémy a způsobil by v zemi do 

dlouhotrvající recesi. Zadruhé, i pokud odhlédneme od nejčernějšího scénáře – rozpadu EMU, 

                                                            
1 V roce 2010 dosáhlo saldo zahraničního obchodu s EU 598,5 mld. Kč a zaznamenalo tak meziroční nárůst o 
114,3 mld. Kč (respektive 23,61%). Viz „Zahraniční obchod“, www.czso.cz,  
http://www.czso.cz/csu/2011edicniplan.nsf/t/1A003EBF7C/$File/t-6008-11.pdf, (staženo, 2. 5. 2012).
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je český export silně provázaný se stavem eura a jakýkoliv kurzový výkyv na straně jednotné 

evropské měny se u českých exportérů projeví mnohamiliónovými ztrátami, případně i zisky.

Z těchto důvodů je v zájmu ČR podrobně sledovat vývoj v EMU, ať již zastáváme 

proevropské či euroskeptické stanovisko. S tím je pak také spojena otázka samotného členství 

ČR v EMU. 

ČR přistoupila k EU 1. května roku 2004. V přístupové smlouvě, podepsané 16. dubna 

2003 v Athénách a schválené občany v referendu, se země zavázala přijmout euro za svou 

oficiální měnu. Článek 4 Aktu o přistoupení ČR k EU uděluje novým členským zemím

dočasnou výjimku na zavedení eura, a přestože není nikterak časově omezená, vyplývá z ní i

tento závazek.2

I na české scéně probíhá ona výše popsaná diskuze o přínosech či nákladech členství 

v EMU, která byla opět značně rozvířena po vypuknutí měnové krize. Ozývají se názory, že 

Česká republika by měla po vzoru Velké Británie zažádat o trvalou výjimku a odmítnout tak 

celý projekt EMU.3 Zastánci českého členství v EMU naopak požadují co nejtransparentnější 

postup vlády: oznámení data přijetí eura a jasné vytyčení cesty, která by k němu měla vést. 

V mé bakalářské práci se zaměřím na část této diskuze, vedenou mezi dvěma

politickými stranami, Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou 

stranou. Tyto dva subjekty jsou totiž výraznými hráči na české politické scéně a silně

ovlivňují nejenom podobu veřejné diskuze, nýbrž také veřejné mínění jako takové. Na 

základě analýzy těchto názorových proudů se pokusím vysledovat, která strana držela hlavní 

linii veřejné diskuze o zavedení eura v ČR a zda se jejich argumenty opíraly o odborné 

argumenty či populistická hesla.

K tomu mi pomůže teorie optimální měnové oblasti (Optimal Currency Area, dále jen 

OCA), která po teoretické stránce zkoumá měnové unie a udává, jak by taková oblast měla v 

ideálním případě vypadat. Nejprve tedy vymezím za pomoci ekonomické literatury kritéria 

této teorie. Vzhledem k výzkumné otázce mé práce, do jaké míry reflektují dvě přední české 

politické strany ekonomický model OCA ve své argumentaci, je důležité dát do kontextu 

                                                            
2
„Nejčastější otázky“, www.zavedenieura.cz,  http://www.zavedenieura.cz/cps/rde/xchg/euro/xsl/otazky.html, 

(staženo, 6. 5. 2012).
3„Česko by mělo mít trvalou výjimku z přijetí eura jako Británie, tvrdí Klaus.“, www.idnes.cz, 
http://ekonomika.idnes.cz/cesko-by-melo-mit-vyjimku-z-prijeti-eura-jako-britanie-tvrdi-klaus-1cv-
/ekonomika.aspx?c=A110830_180854_ekonomika_fih, (staženo, 6. 5. 2012).
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výchozí stav EMU na začátku zkoumaného období s tehdejší rétorikou těchto stran a 

porovnat, jestli se v průběhu volebního období argumenty proměnily, případně, v jaké rovině 

se debata o zavedení eura v ČR v podání těchto dvou stran odehrávala – zda se stále držela 

věcné roviny o přínosech, či se transformovala do podoby diskuze o celkové roli ČR v EU. 

Práce si tedy klade za cíl přehledně zmapovat stanoviska čelních představitelů ODS a 

ČSSD ve vytyčeném období a vysledovat určité charakteristické rysy jejich argumentace. V 

porovnání s reálnou situací EMU před zkoumaným obdobím pak získám odpověď na otázku, 

zda tyto dvě přední politické strany v diskuzi o členství ČR v EMU vycházejí z doložitelných 

argumentů, či se zastřešují populistickými hesly a jsou řízené vzrůstající euroskepsí v ČR.4

Přestože EMU existuje od 1. ledna 20025 a ČR je vnímána jako její budoucí členská 

země od 1. 5. 2004, omezím zkoumání diskuze na kratší časový horizont. Pro současnost je 

totiž daleko důležitější období po začátku dluhové krize, kdy začal hrozit řecký bankrot a 

rozšíření dluhové nákazy do dalších zemí EMU. Jak se postupem času šířily problémy 

s veřejnými rozpočty i do dalších částí eurozóny6, stávala se otázka případného českého 

vstupu stále aktuálnější a čím dál více se začaly objevovat rozpaky nad vstupem ČR do EMU.

Obě politické strany musely nastalé situaci uzpůsobit svou argumentaci. Jako výchozí 

bod mého zkoumání jsem zvolil volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

na konci května roku 2010, respektive několik předcházejících měsíců, během nichž se 

formoval program, se kterým strany do voleb vstupovaly. Koncovým bodem pak bude 

evropský summit v Bruselu na přelomu ledna a února roku 2012, během kterého se český 

premiér Petr Nečas odmítnul připojit k fiskální smlouvě, na níž se shodly (vyjma Velké 

Británie) ostatní členské státy EU. 

V práci jsou užity dvě základní metodiky. První – studium a analýza literatury a 

použitých zdrojů, na jejichž základě dojde k formulování kritérií teorie optimální měnové 

oblasti a zodpovězení otázky, zda EMU na počátku zkoumaného období tato kritéria 

splňovala. Komparativní metodou pak porovnám argumentaci dvou zkoumaných politických 

subjektů a východiska z teorie optimální měnové oblasti.  

                                                            
4
„Euroskepse roste: Češi důvěřují EU nejméně v historii.“, www.e15.cz, 

http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/euroskepse-roste-cesi-duveruji-eu-nejmene-v-historii-753085, (staženo, 
6. 5. 2012).
5

V hotovostním styku, respektive 1. 1. 1999 v bezhotovostním styku.
6

Hlavně do skupiny zemí, médii pojmenované PIGS – Portugalsko, Itálie, Irsko, Řecko, Španělsko
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Problematice EMU a jejího fungování v praxi se věnuje celá řada odborných 

publikací, studií a článků. Za velice fundovanou publikaci na toto téma považuji knihu 

Ekonomie Evropské integrace od Richarda Baldwina a Charlese Wyplosze.7 Autoři zde 

zkoumají všechny ekonomické aspekty projektu EU, základními mikroekonomickými nástroji 

počínaje a společnou zemědělskou politikou konče. Více jak třetina knihy se však věnuje 

samotné měnové integraci, kde jsou dále rozvedeny jednotlivé nástroje Evropské centrální 

banky (ECB), kterými může ovlivňovat a řídit ekonomické dění v EMU. Tato publikace mi 

byla velice cenným zdrojem při sestavování teoretického rámce v úvodní části knihy.

Podrobněji pak toto téma rozvádí Měnová integrace od Lubora Laciny a kol.8 Kniha 

velice obšírně seznamuje s OCA, která musí být nedílnou součástí jakékoliv odborné diskuze 

o eurozóně. Je navíc velice přehledně rozdělená do dvou částí, kdy v první části představuje 

teoretické předpoklady fungování jednotné měnové oblasti, ve druhé pak rozepisuje samotný 

průběh vývoje měnové unie a principy, na kterých EMU funguje. 

Naopak s větším odstupem na problematiku nahlíží kniha Antje Wienerové a Thomase 

Dieze European Integration Theory.9 Jak již samotný název napovídá, tento text se věnuje 

tématu evropské integrace obecně a neomezuje se pouze na její ekonomickou část. Poskytnul 

mi však velice cenný pohled na danou tématiku, jelikož vnesl do mé práce i čistě teoretický 

vhled, díky kterému jsem mohl lépe představit fungování EMU.

Samotnému zavádění jednotné měny euro v ČR se pak věnuje studie Mojmíra Helíska 

a kol. Euro v ČR z pohledu ekonomů.10 I když kniha vyšla v roce 2009 a nezohledňuje tak 

dluhovou krizi, jež v EMU vypukla jako následek globální finanční krize, musí být přesto do 

celkového zkoumání diskuze zahrnuta. Po porovnání s pozdějšími názory se dá velice dobře 

vysledovat vývoj argumentace jednotlivých stran, což mou práci značně obohatí.

Jelikož je pozdější vývoj diskuze záležitostí poměrně čerstvou, budu se muset v tomto 

ohledu spolehnout na jiné nežli vázané zdroje. Cenným pramenem mi budou volební 

programy obou stran, dostupné na oficiálních webových stránkách. Jak ČSSD, tak ODS navíc 

vydaly množství programových materiálů, které se věnují jednotlivým částem jejich politické 

                                                            
7

Richard Baldwin a Charles Wyplosz, Ekonomie evropské integrace (Praha: Grada Publishing, 2008), 478 s.
8

Lubor Lacina et al. eds., Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. (Praha: C. H. Beck, 2007), 
538 s., str. 254.
9

Thomas Diez a Antje Wiener, European Integration Theory, (Oxford: Oxford university press, 2009), 291 s.
10

Mojmír Helísek et al. eds., Euro v ČR z pohledu ekonomu, (Plzeň: Aleš Čeněk, 2009), 339 s., str. 251.
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agendy podrobněji. Ty poskytují ucelený pohled na přístup těchto politických subjektů k 

Evropské unii, respektive ke vstupu České republiky do eurozóny. Budu také odkazovat na 

osobní stránky jednotlivých představitelů stran, na kterých je k dohledání velké množství 

komentářů a rozhovorů. 

2. Teorie optimální měnové oblasti

2.1. Kritéria optimální měnové oblasti

Teorie optimální měnové oblasti (Optimum Currency Area – OCA) popisuje 

„systematický způsob, jakým rozhodnout, zda má smysl, aby se skupina zemí vzdala svých 

národních měn.“11 I nejradikálnější příznivci EMU totiž musí souhlasit, že postoupení 

nástrojů v podobě měnových kurzů a snížení pravomocí centrální banky není bez následků. 

Otázka tedy zní, za jakých okolností je tento krok oprávněný? V první podkapitole se 

zaměřím na tuto stránku, přičemž v její první části prozkoumám logiku OCA, ve druhé se pak 

pokusím zodpovědět, zda EMU dostála předpokladům, které z OCA vyplývají. OCA totiž 

přináší kritéria, na jejichž základě „je možné posoudit náklady a potřebnost sdílení jedné 

měny.“12

Na úvod je nutné představit pojem asymetrický hospodářský šok. Pro potřeby této 

práce si vystačím s konstatováním, že asymetrický hospodářský šok je takový, který zasáhne 

jednotlivé části měnové unie rozdílně – jedna část je postižena více, než ostatní. V oblasti se 

sdílenou měnou to pak může způsobit přelévání krize do dalších částí a celkové škody mohou 

být daleko horší než v případech, kdy by země jednotnou měnu nesdílely.

Samotná kritéria se dají rozdělit na politická a hospodářská. Pojem OCA byl prvně 

formulován Robertem Mundellem, jehož myšlenka vycházela z předpokladu, že náklady 

sdílení jedné měny budou sníženy, pokud by došlo k celkové mobilitě produkčních faktorů –

konkrétně kapitálu a pracovní síly – přes hranice. Jelikož se obecně předpokládá, že kapitál ve 

21. století mobilní je, hlavním problémem zůstává otázka pracovní síly, na jejíž ochotu 

                                                            
11 Richard Baldwin a Charles Wyplosz, Ekonomie evropské integrace (Praha: Grada Publishing, 2008), 478 s, str. 
369.
12

Ibid, str. 373.
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stěhovat se v reakci na hospodářské šoky se soustředí Mundellovo kritérium.13 Vychází 

z otázky, z jakého důvodu by měla nezaměstnanost v jedné části měnové oblasti růst, zatímco 

v ostatních částech by firmy z důvodu nedostatku pracovních sil nemohly rozšiřovat výrobu a 

uspokojovat tak poptávku. První kritérium se tak dá shrnout, že „Optimální měnové oblasti 

jsou takové oblasti, v jejichž rámci se lidé snadno pohybují.“14

Toto hospodářské hledisko je však teoretickým východiskem, které nezohledňuje 

reálné problémy, se kterými se lidé ve snaze migrovat za prací potýkají. Současné měnové 

oblasti se totiž v drtivé většině případů shodují s národními státy, v rámci nichž je z kulturních 

a jazykových důvodů přesidlování kvůli rozdílné zaměstnanosti v různých regionech 

pochopitelně jednodušší. Z ekonomického hlediska tak není národní měna pouhým symbolem 

státnosti, bývá ale také ztotožňována s mobilitou pracovní síly. Vedle kulturních a jazykových 

překážek bývají velice často problémem i institucionální překážky, kdy legislativy 

jednotlivých zemí brání pracovní síle v efektivním přemísťování. 

Druhým, čistě praktickým problémem při zkoumání mobility lidských zdrojů, je 

způsob výroby. V zemi A mohou být pracovní postupy zcela odlišné, nežli v zemi B a 

zaškolení zaměstnanců potrvá určitý čas, za který může hospodářský šok dávno vyprchat –

přínos pro měnovou unii by se tak o to zmenšil. Dá se tak konstatovat, že „mobilita pracovní 

síly není všelékem, ale pouze faktorem snižujícím náklady asymetrického hospodářského šoku 

v měnové unii.“15

Dalším kritériem obohatil OCA ekonom z Princetonské univerzity Peter Kenen, který 

se zaměřil na diverzifikaci výroby a klade si otázku, jaké jsou nejčastější příčiny závažnějších 

hospodářských šoků. Pokud odhlédneme od velkých finančních a ekonomických krizí, většina 

hospodářských šoků bývá spojována se změnou preferencí spotřebitelů, což může mít za 

následek rozdílnou strukturu výdajů a pokles dotčeného odvětví, či s technologickým 

pokrokem přinášejícím nové výrobky, které vytlačují starší produkty. K takovýmto 

hospodářským šokům dochází prakticky neustále, aby však způsobily větší problémy 

v jednotné měnové oblasti, musí být veliké a asymetrické. Nejvíce zasažené bývají takové 

                                                            
13

Robert A. Mundell, „A Theory of Optimum Currency Area.”, www.sonoma.edu,  
http://www.sonoma.edu/users/e/eyler/426/mundell1.pdf, (staženo, 31. 3. 2012).
14Richard Baldwin a Charles Wyplosz, Ekonomie evropské integrace (Praha: Grada Publishing, 2008), 478 s, str. 
374
15

Ibid.
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země, které se specializují na výrobu úzkého sortimentu zboží, jejichž pokles těžce 

poznamená celou ekonomiku.16

Druhé Kenenovo kritérium tedy říká, že ekonomiky jednotlivých členských zemí 

měnové unie musí být diversifikované, v ideálním případě by měly produkovat stejné druhy 

zboží. Tehdy je velice pravděpodobné, že hospodářské šoky, způsobené výkyvem poptávky 

po určitém druhu zboží, budou buď symetrické, nebo jejich následky nebudou tak dramatické, 

což sníží potřebu kurzových manipulací. 

Třetí kritérium přidal Ronald McKinnon ze Stanfordské univerzity a vychází z úvahy, 

zda je měnový kurz prospěšný při vyrovnávání se s asymetrickými šoky. V případě, že 

nikoliv, není tak obtížné akceptovat jeho ztrátu. I v opačném případě ale existuje celá řada 

běžného zboží, které je snadno zastupitelné, ať již se jedná o kancelářské potřeby, běžné 

potraviny či nádobí. Díky konkurenci v rámci obchodu je zaručené postupné vyrovnávání cen 

těchto výrobků, což má za následek, že změna měnového kursu již neovlivňuje ani 

konkurenceschopnost, ani ceny. McKinnon tak formuloval předpoklad, že OCA je tvořena 

zeměmi velmi otevřenými obchodu a úzce mezi sebou obchodujícími.17

Politická kritéria jsou troje: transferové kritérium, kritérium jednotnosti priorit a 

kritérium soudržnosti. První z nich nám říka, že OCA tvoří země, které se dohodly na 

vzájemné kompenzaci nepříznivých hospodářských šoků. To může být uskutečněno pomocí 

fiskálních transferů, kdy země A, asymetrickým šokem nepostižená, finančně odškodní zemi 

B, s níž sdílí měnovou unii. Že je to i v jejím zájmu, je zřejmé – v oblasti se sdílenou měnou 

postihne v případě recese jednoho regionu ten druhý konjunktura. Podobným transferem si 

navíc země A zajistí do budoucna obdobnou finanční pomoc od země B – finanční transfer 

v tomto případě funguje jako jakási forma pojištění proti škodlivým hospodářským šokům.18  

Velice důležitým politickým aspektem jsou jednotné priority, bez kterých je fungování 

jednotné měnové unie jen stěží představitelné. Výše zmíněné modely jsou jen teoretickými 

konstrukcemi, na kterých nikdy nebude fungovat stoprocentní shoda. Vždy se najdou 

                                                            
16Peter Kenen, „What can we learn from the theory of Optimum Currency Areas.” http://www.hm-
treasury.gov.uk/d/adkent03_14to23ra_381.pdf (staženo, 31. 3. 2012).
17

Linda S. Goldberg, „Is Optimum Currency Area Theory Irrelevant for Economies in Transition?”, 
www.ny.frb.org http://www.ny.frb.org/research/economists/goldberg/irrelevantoptcurrtheory.pdf, (staženo, 
31. 3. 2012).
18 Richard Baldwin a Charles Wyplosz, Ekonomie evropské integrace (Praha: Grada Publishing, 2008), 478 s, str. 
379.
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jednotliví politici, ekonomové či bankéři, kteří budou požadovat jiná opatření a jiný způsob 

boje proti recesi. V realitě to znamená, že každý člen měnové unie bude požadovat, aby 

centrální banka (CB) prováděla jinou politiku. Jakýkoliv krok, který pak CB uskuteční, 

zanechá některý ze členských států nespokojený, což může v lepším případě vést k zášti a 

vzrůstajícímu množství sporů, v tom horším však až k zániku samotné unie. Je zřejmé, že 

k jednomyslnému postoji v realitě nikdy nedojde, páté kritérium nám ale říká, že jednotlivé 

rozdíly by měly být co nejmenší.

Šesté kritérium, kritérium soudržnosti, pak doplňuje to předchozí, jelikož udává, že;

„Když společná měnová politika vyvolává konflikty mezi národními zájmy, země, které tvoří 

měnovou oblast, musí přijmout tyto náklady ve jménu společného osudu.“19 Všechna politická 

kritéria jsou, jak vidno, založena na soudržnosti v rámci členských států, které musí být 

ochotny akceptovat případné negativní dopady na vlastní ekonomiku v zájmu prospěchu 

měnové unie jako celku.

2.2. Je EMU optimální měnovou oblastí?

V této podkapitole aplikuji výše představený teoretický model na současnou podobu 

EU. Nejdříve se zaměřím na pojem otevřená ekonomika, který je definovaný jako: 

„ekonomika zapojená do zahraničně ekonomických vztahů. V důsledku toho je část domácí 

produkce vyvážena a spotřebovávána v zahraničí a naopak část domácího důchodu je 

věnována na nákup dováženého zboží ze zahraničí (čtyř-sektorový model – domácnosti, firmy, 

stát, zbytek světa)“20 V našem případě tak budeme zkoumat podíl vývozů na HDP 

jednotlivých členských zemí.

Jak nám již zběžný pohled na tabulku v příloze 1 napovídá, jednotlivé členské státy 

jsou v porovnání se dvěma velkými měnovými oblastmi, USA a Japonskem, otevřené. 

Z uvedené tabulky se pak také dá vysledovat nepřímá úměra, kdy jednotlivé ekonomiky jsou 

tím více otevřenější, čím jsou menší. EU 27 je jako celek se 47% spíše uzavřená, vzhledem 

k výše zmíněné skutečnosti, že mírou své otevřenosti převyšuje ostatní velké měnové oblasti, 

se však toto pravidlo dá považovat za splněné. 

                                                            
19 Ibid, str. 377.
20

Pavel Hembera, „Otevřenost ekonomiky a vývojové tendence zahraničního obchodu ČR na přelomu století“ 
(Diplomová práce (ing.), Masarykova univerzita v Brně, 2005), str. 25.
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Dalším důležitým zkoumaným aspektem bude mobilita pracovní síly. Idea Evropské 

unie stojí na myšlence jednotného trhu, který pro své fungování přeshraniční stěhování 

lidských zdrojů bezesporu potřebuje. Při pohledu na tabulku, určující vývoj nezaměstnanosti 

v zemích EU v průběhu let 1998 – 2005 je patrný trend celkového poklesu nezaměstnanosti 

v zemích EU. V jednotlivých státech však pohyb těchto čísel nebyl již tak jednoznačný: 

například v Německu, Nizozemí a Rakousku nezaměstnanost rostla, zatímco v Itálii, 

Španělsku či Irsku klesala.

„Evropská hospodářská a měnová unie sice vytváří podmínky pro mobilitu práce, 

realita je ale jiná. Přispívají tomu samozřejmě i jiné okolnosti, jako jsou kulturní zvyklosti, 

jazykové znalosti, odloučení od rodiny a jiné důvody, které vedou občany k tomu, že se za 

prací nestěhují v takové míře, která by odpovídala měnové oblasti.“21

Liberalizace pohybu kapitálu v rámci EU probíhala daleko pomaleji, nežli liberalizace 

pohybu zboží a osob. Až smlouva o EU přináší jasnou legislativní úpravu, zakazující 

jakákoliv omezení pohybu kapitálu mezi členskými státy s výjimkou pohybu kapitálu při 

styku s třetími zeměmi. Pružnost kapitálového trhu se dá také zkoumat z pohledu množství 

kapitálu investovaného do mezinárodních portfólií. Funguje zde vztah přímé úměrnosti, kdy 

se vzrůstající propojeností mezinárodních trhů roste diversifikace investovaného kapitálu a 

s tím i míra mezinárodního sdílení rizika. „Flexibilní kapitálový trh a mezinárodní sdílení 

rizika by měly přispět k endogenitě optimální měnové oblasti. Trh kapitálu je, stejně jako trh 

zboží, relativně pružný a splňuje tak jednu z podmínek pro optimální měnovou oblast.“22

Fiskální transfery zažívají v době vzniku této práce bouřlivý a dramatický vývoj, jehož 

vyústění se dá jen velice těžko předvídat. Při posuzování tohoto hlediska se tak zaměříme na 

situaci před vypuknutí krize. Jak bylo vysvětleno výše, fiskální transfery mají sloužit jako 

obrana proti asymetrickým hospodářským šokům, kdy dojde k přelití finančních prostředků 

do zasažených oblastí. Tyto mechanismy fungují automaticky v rámci většiny zemí, 

považovaných za měnové oblasti. Pro lepší pochopení nedostatku evropského systému 

fiskálních transferů v roce 2008 použiji příměru k situaci v USA. Tam byl dle odhadů 

jakýkoliv výpadek příjmů ve státě nahrazen federálními finančními transfery, které činí 10% 

                                                            
21 Iveta Čechová, „Je Evropská unie optimální měnovou oblastí?“ (bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v 
Praze, 2006), str. 51.
22

Ibid, str. 52
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až 40% ztráty.23  V EU však žádný takovýto mechanismus nefunguje. Malý rozpočet (okolo 

1% HDP) rozděluje téměř všechny prostředky mezi tři složky: „provozní náklady Komise, 

Společnou zemědělskou politiku a strukturální fondy, které podporují chudší regiony bez 

ohledu na to, zda byly zasaženy hospodářskými šoky či nikoliv.“24. Před vypuknutím krize tak 

o splnění kritéria fiskálních transferů v rámci OCA nemohla být ani řeč.

Se stejným problémem se budeme potýkat, pokud se zaměříme na jednotné priority, 

respektive míru solidarity mezi členskými státy. Současná situace je v tomto ohledu naprosto 

odlišná nežli stav před třemi lety a jakékoliv stanovisko k dnešnímu stavu může být za dva 

měsíce zcela milné. I zde se tedy zaměřím na analýzu předkrizové situace v knize Ekonomie 

evropské integrace. Na základě rozdílných měr inflace v Itálii, Německu a Řecku autoři 

dochází k závěru, že existuje určitá propast v přístupu politických reprezentací jednotlivých 

členských zemí k fiskální politice státu. Ta je dána celou řadou aspektů, v prvé řadě však 

politické instituce reagují na množství podnětů, pro daný region unikátních a v každé zemi se 

tak liší. Veliký vliv na samotný rozhodovací proces mají exekutiva a parlament, politické 

strany, odborové organizace a mnoho jiných. V důsledku toho propukají i neshody mezi 

jednotlivými vládami na mezinárodní úrovni. „Z toho můžeme vyvodit, že určitá heterogenita 

mezi národními prioritami přetrvává. Kritérium je tedy splněno pouze z části.“25

Jak tedy vyplývá z této kapitoly, EMU zdaleka nesplňuje všechna kritéria OCA, 

respektive některé z nich nesplňovala před krizí, vypuknuvší v září 2008. Důležité je ale při 

diskuzi o OCA zmínit, že pro formování EMU byly rozhodující politické faktory. 

Představitelé, kteří o jejím utvoření rozhodovali, vůbec neuvažovali z hlediska teorie OCA. 

Hlavním cílem bylo utvořit ECB odolnou politickým tlakům a novou měnu stejně silnou jako 

německá marka – s tím se také pojily tvrdé vstupní podmínky do EMU. Motivy pro vznik 

EMU pak byly čistě politické: „Základní silou pohánějící evropský integrační proces od 

konce 40. let 20. století byla víra, že tisíc (či více) let válek musí skončit a že řešením je ještě 

hlubší hospodářská integrace.“26

                                                            
23

Richard Baldwin a Charles Wyplosz, Ekonomie evropské integrace (Praha: Grada Publishing, 2008), 478 s, str. 
384.
24 Ibid.
25

Ibid.
26

Ibid., str. 389.
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3. Vývoj veřejného mínění o zavedení eura v ČR

Důležitou součástí zkoumaného tématu je názor veřejnosti na případný vstup České 

republiky do EMU. Díky analýze získaných dat a jejich srovnání s rétorikou dvou 

zkoumaných politických stran budu moct dojít k závěru, do jaké míry je veřejná debata těchto 

dvou politických stran ovlivněna postojem obyvatelstva.

Dubnový výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (dále jen CVVM) z roku 2010 

ukázal soustavně klesající trend podpory veřejnosti zapojení se ČR do EMU. Zatímco v roce 

2001 se pro přijetí eura za měnu České republiky vyjádřilo 52% dotázaných, proti bylo pouze 

23% a podpora tohoto projektu v ČR dosáhla svého maxima o dva roky později, v listopadu 

2003 (58% pro oproti 31% proti), od té doby souhlas veřejnosti vytrvale klesá. K překlopení 

došlo mezi lety 2006 a 2007, kdy se odpůrci ocitli poprvé se 48% ve většině oproti 45% 

zastánců. Po následující dva roky podpora eura v ČR stagnovala, k dalšímu skokovému 

poklesu došlo mezi lety 2009 a 2010. Zatímco ještě na jaře roku 2010 byl rozdíl mezi zastánci 

a odpůrci pouhá 3% (44% pro oproti 47% proti), v dubnu 2010 to již bylo 17%, když se 27% 

respondentů vyjádřilo „rozhodně nesouhlasí“, 28% „spíše nesouhlasí“, zatímco pouhých 12% 

„rozhodně souhlasí“ a 26% „spíše souhlasí“.27 Je zřejmé, že tento skokový pokles nastal v 

souvislosti s problémy, ve kterých se EMU ocitla.

Autorka grafu dále uvádí, že mezi zastánce eura patří statisticky významně častěji 

voliči ODS, vysokoškoláci, mladí lidé do třiceti let a lidé s dobrou životní úrovní. Odpůrci 

jsou pak daleko více voliči ČSSD a v mnohem větší míře voliči KSČM, dále pak senioři, 

vyučení a lidé se špatnou životní úrovní. (Šalamová 2010 : 5)

Podle výzkumu agentury STEM, probíhajícího v lednu 2011, tato čísla meziročně ještě 

poklesla. Rozhodných zastánců bylo pouze 6%, zatímco pevných odpůrců téměř polovina, 

konkrétně 43%. Celková podpora byla s 22% nejnižší za uplynulá léta, během kterých 

agentura názory veřejnosti na euro v ČR sledovala. Rozložení odpůrců v populaci bylo 

takové, že pro přijetí eura jsou častěji stoupenci ODS (32%), TOP 09 (30%) a VV (43%), 

méně často pak příznivci ČSSD (17%) a KSČM (10%). Pro zavedení eura v ČR jsou také 

častěji lidé ve věku 18-29 let (37 %) a obyvatelé dobře materiálně zajištění (27 %). Občané 

                                                            
27

Gabriela Šalamová, „Občané o členství České republiky v Evropské unii.“, www.cvvm.cas.cz, 
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101034s_pm100429.pdf, (staženo, 2. 5. 2012).
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starší 45 let jsou naopak častěji proti (pro je pouze 15 %), stejně jako lidé s nízkou životní 

úrovní (pro je pouze 19 %).28

Problematiku postojů jednotlivých skupin obyvatel ve stejném období ještě blíže 

zkoumala agentura Médea Research, která došla k pouhým 15% zastáncům eura, ze kterých 

bylo jen 7% odpovídajících „určitě ano“. Rozhodně proti se vyjádřilo celých 57%, spíše proti 

pak 20% - to dává dohromady více jak 3/4 obyvatel České republiky (77%) nesouhlasících se 

vstupem ČR do EMU. Rozdílné výsledky však dosáhli voliči jednotlivých stran. Zatímco u 

příznivců TOP 09, ODS a KSČM byl trend potvrzen, počet zastánců eura v ČR z řad voličů 

Věcí veřejných zaznamenal ve výzkumu agentury Médea dramatický pokles, kdy s pouhými 

šesti procenty příznivců byli ještě více „protieurovští“ než voliči KSČM (11% pro). Voliči 

ČSSD vyjádřili v tomto průzkumu podporu euru v 18%, čímž prakticky zůstali na stejné 

úrovni jako ve výzkumu agentury STEM, vzhledem k nižšímu počtu celkových zastánců eura 

však zaujímají jejich větší část.29

V červnu 2011 poklesl dle CVVM odpor proti euru v ČR na 68%, jeho podpora se ale 

nezvedla a zůstala na 21% populace. Zajímavý je pak pohled na tabulku očekávaných výhod a 

nevýhod ze vstupu ČR do EMU. Jako hlavní výhodu označilo 29% dotázaných „Sjednocení 

měny, jedna společná měna po celé Evropě, se Slováky, Němci, Rakušany“, 25% pak 

„Jednodušší cestování, nebude třeba měnit peníze při cestě do zahraničí, na dovolené“. 

Oproti tomu 45% dotázaných označilo za největší nevýhodu přijetí „Zdražení, vyšší ceny, 

inflace, znehodnocení úspor“, 12% pak „Pokles životní úrovně, budou nízké platy a důchody 

v eurech“.30 Je tedy zřejmé, že spíše než reálné ekonomické dopady členství ČR v EMU na 

národní ekonomiku se na názorech populace podílí dopady na každodenní život jednotlivců.   

Údaje z dubna 2012 agentury CVVM ukazují, že pokles podpory vstupu ČR do EMU 

neustále trvá, když klesla na 19% zastánců při 76% odpůrců.31 Přehledně celý vývoj 

zachycuje graf v příloze 3.

                                                            
28„Podpora zavedení eura v ČR klesá.“, www.stem.cz,  http://www.stem.cz/clanek/2114, (staženo, 2. 5. 2012).
29

“Postoj k přijetí eura v ČR.“, www.datrix.cz, 
http://www.datrix.cz/Shop/GetFile.axd?id=10222021104&doc=Postoj-ceske-verejnosti-k-prijeti-eura, (staženo, 
2. 5. 2012).
30

Tereza Sojková, „Občané o přijetí eura – červen 2011“, www.cvv,-cas.cz Dostupné na www: 
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101175s_pm110725.pdf, (staženo, 2. 5. 2012).
31

Jan Červenka, „Občané o přijetí eura – duben 2012“, 
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101278s_pm120425.pdf, (staženo, 2. 5. 2012).



16

Z výše uvedených údajů vyplývá, že za posledních deset let došlo ke značnému 

zmenšení podpory občanů zavedení eura v České republice. Nejdramatičtější pokles se dá 

vysledovat s vypuknutím dluhové krize v eurozóně, která notně otřásla důvěrou Čechů v 

projekt společné evropské měny a integrace jako takové. Na začátku roku 2012 dosahovala 

podpora členství ČR v EMU historicky nejnižších hodnot. Zastánci eura jsou hlavně voliči 

ODS a TOP 09, u ČSSD a Věcí veřejných se jednotlivé zdroje rozchází. Je však nepochybné, 

že podpora eura v ČR u voličské základny ČSSD má vzrůstající tendenci. Příznivci KSČM 

jsou pak v drtivé většině odpůrci eura v ČR. Jakým způsobem a zda vůbec se tato fakta 

promítnula do rétoriky dvou nejsilnějších politických stran, se ukáže na následujících 

stránkách. 

4. ODS 

Občanská demokratiká strana (ODS) je nejsilnější a největší česká pravicová strana, 

vládní v rozmezí let 1992 – 1996, 1996 – 1997, 2006 – 2009 a naposledy po květnových 

volbách v roce 2010. V nich se strana umístila se ziskem 53 poslaneckých mandátů (20,22%) 

až na druhém místě za vítěznou ČSSD, vzhledem k neschopnosti socialistů utvořit kabinet s 

většinovou podporou to však byla ODS, která byla pověřena sestavením vlády. Od 13. 4. 

2010 stranu vede jako předseda Petr Nečas, který se také stal v roce 2010 premiérem. 

4.1. Předvolební rétorika a program ODS

Postoj samotné ODS, respektive jejích členů, k jednotné měně euro a projektu 

evropské integrace, se dá ve dvacátém prvním století označit za kritický či realistický. Již na 

ideové konferenci ODS před vstupem ČR do EU v roce 2003 se strana začala dělit na dva 

názorové proudy: euroskeptický a eurorealistický. 32 Oba dva přitom zastávaly ve vztahu k EU 

značně opatrný přístup, ať již pro hrozící oslabení atlantické vazby, oslabování státu v ryze 

národních oblastech politiky či kritice vize unie po ekonomické stránce.33

K daleko zřetelnějšímu názorovému rozkolu uvnitř strany v pohledu na EU došlo při 

hlasování o Lisabonské smlouvě v PSP, kdy se poměr hlasujících poslanců rozdělil téměř na 

                                                            
32Lenka Ryjáčková, „Euroskepticismus a Občanská demokratická strana: stranická platforma?“ (bakalářská 
práce, Universita Karlova v Praze, 2010).
33

Ibid.
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polovinu.34 Toto hlasování se dá interpretovat jako vyjádření úrovně podpory prohloubení 

evropské integrace uvnitř poslaneckého klubu ODS. Přestože nelze rozdílnost pohledů 

poslanců za ODS na Lisabonskou smlouvu interpretovat jako výrazný názorový rozkol uvnitř 

strany a nesouhlas s Lisabonskou smlouvou zaměňovat s odmítáním evropské integrace, tento 

moment zcela zřetelně naznačil rostoucí neochotu uvnitř ODS delegovat více a více státních 

pravomocí na úroveň EU. To koneckonců potvrdil i programový dokument ODS „Vize 2020“

ve kterém byl tento postoj jasně definován; ODS podporuje Evropskou unii ve své obecné 

podstatě, nesouhlasí však s prohlubováním evropské integrace a případnou federalizací EU: 

„(...) máme výhrady k neblahým jevům, mezi něž patří federalistické tendence, velká míra 

regulace, snaha o daňovou harmonizaci či jednotná imigrační politika.(…) Proto požadujeme 

návrat ke kořenům.“35

Přesto si strana nevytyčila jasný protievropský kurz a do voleb v květnu 2010 

vstupovala s opatrnou proevropskou politikou, která však v porovnání s politickými rivaly z 

ČSSD nebyla tak jednoznačně formulovaná. Jak se ale na následujících stranách ukáže, 

předvolební rétorika představitelů ODS byla poměrně odlišná od povolebních prohlášení a 

činů předsedy vlády Petra Nečase a čelních představitelů strany. Jedním z možných vysvětlení 

tohoto rozporu může být vznik proevropsky orientované pravicové strany TOP 09, v jejíž 

konkurenci si ODS nemohla dovolit jednoznačně odmítnout evropskou integraci. Jak ukázala 

kapitola 3, velká část zastánců eura v ČR je totiž voliči pravice, konkrétně ODS a ostřejší 

odklon od proevropské politiky by mohl znamenat volební ztráty strany, respektive přechod 

podporovatelů ke konkurenční TOP 09.

Strana sice určila datum, ve kterém by bylo možné euro přijmout, v programu pro 

volby do PSP v květnu 2010 se však nevyskytuje jediná zmínka o vstupu ČR do EMU jako o 

cíli zahraniční politiky ODS. Program pouze udává rok 2015 jako možný pro vstup země do 

EMU. Strana však požadovala, aby k němu došlo až po pečlivém zvážení, zda přínosy 

členství přesahují náklady.36 Takto volně definované směřování podtrhnul svými výroky i 

ekonomický expert ODS Martin Kocourek: „V současné době má eurozóna své problémy a 

my potřebujeme dostatek času na to, abychom se mohli rozhodnout, kdy do eurozóny a zda 

                                                            
34

Ibid.
35

„Vize 2020“, www.floowie.com,   
http://www.floowie.com/cs/cti/vize2020final/#/strana/22/, (staženo, 6. 5. 2012).
36

„ Podrobný volební program. Řešení, která pomáhají“, www.ods.cz  
http://www.ods.cz/docs/programy/volebni-program2010.pdf, (staženo, 6. 5. 2012).
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vůbec můžeme přistoupit.“ 37 V diskuzi na televizní stanici Prima se pak nechal slyšet, že 

„pokud usoudíme, že ČR bude připravena, mohli bychom do eurozóny přistoupit 1.1. 2015.“38

Z této rétoriky je patrná značná opatrnost, kterou čelní představitel ODS ve vztahu k euru 

zaujímal a vyhýbal se jednoznačným prohlášením, ve kterých by označil vstup ČR do EMU 

za cíl Občanských demokratů. 

I u ODS byla diskuze o zavedení eura v ČR silně propojena s vnitrostátní 

hospodářskou politikou, konkrétně se škrty ve výdajích a stlačením schodku státního rozpočtu 

pod 3%, daná maastrichtskými kritérii pro vstup do eurozóny. To potvrdil v průběhu mnoha 

předvolebních rozhovorů a tiskových konferencí i sám předseda strany Petr Nečas, kdy jako 

prioritní označoval ozdravení veřejných financí, před kterým považoval jakékoliv stanovení 

termínu pro vstup ČR do EMU za bezpředmětné.39

Velice hlasitě do formování evropské politiky v rámci ODS promlouvají její 

europoslanci, zejména Jan Zahradil a Hynek Fajmon. Ti se vztahu EU a ČR ve svých 

komentářích často zmiňují, nutno ovšem poznamenat, že oba zastávají značně euroskeptickou 

linii. Jan Zahradil je navíc v Evropském parlamentu předsedou euroskeptické frakce 

Evropských konzervativců a reformistů (EKR), o jeho vlivu na formování evropské politiky 

Občanských demokratů svědčí fakta, že jako předseda europoslaneckého klubu ODS ve 

Štrasburku se automaticky stal plným členem grémia ODS (do té doby v něm měl jen poradní 

roli)40 a ve sborníku příspěvků na téma ČR v EU a ve světě, vydanému k Vizi 2020, je sám 

autorem kapitoly „ODS v Evropské unii“.41

Hynek Fajmon je jedním z největších odpůrců členství ČR v EMU nejen v rámci 

ODS, nýbrž také z celé akademické, politické a odborné obce, která se veřejné diskuze 

účastní. Do Evropského parlamentu kandidoval s heslem „Držme se koruny“ a na svém blogu 

opakovaně odmítá jednotnou měnu euro. 

                                                            
37

„Co napoví výsledky voleb? Euro do pěti let, nebo taky nikdy“, www.ceskatelevize.cz,  
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/86740-co-napovi-vysledky-voleb-euro-do-peti-let-nebo-taky-
nikdy/, (staženo, 6. 5. 2012).
38 „Plán ODS: Euro v Česku 1. ledna 2015.“, www.rozhlas.cz  
http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaciekonomika/_zprava/688728, (staženo, 6. 5. 2012).
39

„Nečas: Nechceme stanovovat termín přijetí eura, nejdřív spravme rozpočet. „, www.mediafax.cz, 
http://www.mediafax.cz/ekonomika/3025899-Necas-Nechceme-stanovovat-termin, (staženo, 6. 5. 2012).
40

„ Jan Zahradil povede europoslance ODS“, www.ods.cz,   http://www.ods.cz/clanek/449-jan-zahradil-povede-
europoslance-ods, (staženo, 6. 5. 2012).
41

„Česká republika v Evropě a ve světě – sborník příspěvků“, www.vize2020.cz, 
http://www.vize2020.cz/docs/sbornik-cr-evropa-svet.pdf, (staženo, 6. 5. 2012).
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Jan Zahradil poté svou argumentací podporuje negativní stanovisko svého stranického 

kolegy z Europarlamentu, když odmítnul nejenom plán na záchranu eura42, ostře se ale 

postavil i proti samotnému přijetí jednotné měny v ČR. I jeho argumenty se ale opírají spíše o 

principielní odmítání delegace dalších a dalších kompetencí na evropskou úroveň.43

Z čeho ale ve svých názorech vychází? Často kombinuje ekonomické důvody spolu s 

politickými a populistickými. Nejvíce se odvolává na „vysokou důvěru Čechů v naší národní 

měnu“44, kterou považuje za základ českého eurorealismu. Obecně, velikou část svých tezí 

proti zavedení eura v ČR nestaví na kritice fungování EMU, nýbrž na vyzdvihování předností 

koruny. Případná kritika se pak točí okolo problémů eurozóny, jakými jsou dluhová krize a 

nejasně definované cíle a smysl integrace.45

Jak je vidět z této kapitoly, představitelé ODS ve své argumentaci prakticky vůbec 

nezohledňovali OCA. Jejich opatrný přístup je tak dán spíše ideologickými motivy, kdy 

odmítají prohlubování evropské integrace pro její nepříznivé důsledky na suverenitu 

jednotlivých států, nežli odbornými argumenty, opírajícími se o kritiku současné podoby 

EMU. Pokud se členové ODS ke kritice EMU již uchýlili, vycházela z aktuálních problémů, 

jakými je hlavně dluhová krize, nežli z institucionálních a z pohledu OCA ekonomických 

nedostatků. 

                                                            
42

Jan Zahradil, „Boj o euro za každou cenu ničí eurozónu“, www.zahradil.cz, 
http://www.zahradil.cz/stanoviska_a_projevy/jan-zahradil-boj-o-euro-za-kadou-cenu-ni-euroznu, (staženo, 6. 
5. 2012).
SSrovnání „Zahradil: Vyslali jsme signál že nebudeme podporovat přenos dalších pravomocí na eu“, 
www.ihned.cz, http://zpravy.ihned.cz/politika/c1-54596800-zahradil-vyslali-jsme-signal-ze-nebudeme-
podporovat-prenos-dalsich-pravomoci-na-eu, (staženo, 6. 5. 2012). a Jan Zahradil, „Pánové Schuman nebo 
Monnet byli jiste schipni ale jejich ideje jsou padesat let stare tak prosim prestanme premyslet tak jak 
premysleli oni“, www.zahradil.cz, http://www.zahradil.cz/stanoviska_a_projevy/Jan-Zahradil-Panove-Schuman-
nebo-Monnet-byli-jiste-schopni-ale-jejich-ideje-jsou-padesat-let-stare-tak-prosim-prestanme-premyslet-tak-
jak-premysleli-oni., (staženo, 6. 5. 2012).
44

Hynek Fajmon, „Proč Češi nechtějí euro“, fajmon.blog.idnes.cz,  http://fajmon.blog.idnes.cz/c/159241/Proc-
Cesi-nechteji-euro.html, (staženo, 6. 5. 2012).
45

Srovnání Hynek Fajmon, „Euro není vhodnou měnou ani pro Česko, ani Polsko.“, www.fajmon.eu, 
http://www.fajmon.eu/cze/stranka.php?ID=1056, (staženo, 6. 5. 2012). , Hynek Fajmon, „Držme se koruny 
VIII“, www.fajmon.eu,  http://www.fajmon.eu/cze/stranka.php?ID=1110, (staženo, 6. 5. 2012). a Hynek 
Fajmon, „Proč Češi nechtějí euro“, fajmon.blog.idnes.cz,  http://fajmon.blog.idnes.cz/c/159241/Proc-Cesi-
nechteji-euro.html, (staženo, 6. 5. 2012).
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4.2. Rétorika ODS po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky

Jak již bylo zmíněno výše, ODS v květnu 2010 volby do PSP ČR sice nevyhrála, 

jelikož ale byla na rozdíl od vítězné ČSSD schopna sestavit vládní koalici, pověřil prezident 

Petra Nečase sestavením vlády a ODS začala nové volební období v pozici nejsilnější vládní 

strany. Její vztah vůči vstupu ČR do EMU se od té doby začal velice dramaticky proměňovat. 

Z předchozí kapitoly vyplývá, že Občanská demokratická strana zastávala před 

volbami umírněnou a realistickou politiku vůči členství v EMU. Případný vstup vždy 

podmiňovala nutným srovnáním přínosů a nákladů46, byla však obezřetná ve svých 

prohlášeních na podporu členství ČR v EMU. Prvním signálem nového směřování vládní 

politiky, respektive premiéra Petra Nečase, bylo odmítnutí Paktu pro euro plus, dohodnutého 

na summitu v Bruselu na konci března 2011. 

Jedním z hlavních důvodů, pro které se Petr Nečas k dohodě nepřipojil, byl fakt, že se 

Česká republika nemohla účastnit dojednávání podoby paktu, s čímž dle svých slov premiér 

nemohl souhlasit.47 Nutno dodat, že tento krok byl ve shodě se všemi ministry a nepřinesl 

závažnější rozkol do vládní koalice48 tvořené „realistickou“ ODS (ani členská základna 

občanských demokratů se proti tomuto rozhodnutí neprotestovala a Petr Nečas nemusel čelit

větší vnitrostranické kritice), proevropskou TOP09 a nečitelnými Věcmi veřejnými49. Vláda 

jako celek odmítla nařčení opozice, že se ČR diskvalifikuje ze všech důležitých jednání na 

evropské úrovni.50

                                                            
46

„Euro versus national currencies in Visegrad countries.“, www.wisegrad.info, 
http://www.visegrad.info/monetary-policy--euro/factsheet/euro-versus-national-currencies-in-visegrad-
countries.html, (staženo, 6. 5. 2012).
47 Petr Nečas, „Petr Nečas: Posun k „dluhové unii“ odmítáme.“, www.ods.cz, 
http://zpravy.ods.cz/prispevek.php?ID=16385, (staženo, 6. 5. 2012).
48

„ČR se k Paktu pro euro nepřipojí, nikdo ho s ní neprojednával.“, www.finance.cz  
http://www.finance.cz/zpravy/finance/303110-cr-se-k-paktu-pro-euro-nepripoji-nikdo-ho-s-ni-neprojednaval/,  
(staženo, 6. 5. 2012).
49 „Nečitelnou jsem stranu označil z důvodu, že nemá jednoznačně formulovaný postoj vůči euru. Přestože 
požaduje „stanovení odborně podloženého termínu a harmonogramu přijetí eura“, zároveň požaduje, aby „o 
důležitých otázkách, týkajících se všech občanů EU by mělo být možné rozhodovat prostřednictvím referenda“, 
které je v atmosféře veřejného odmítání eura, jak se na následujících stránkách ukáže, je do značné míry 
nepřímým odmítnutím celého projektu eura v ČR. „Zahraniční politika“, www.veciverejne.cz, 
http://www.veciverejne.cz/program-vv-zahranicni-politika.html, (staženo, 6. 5. 2012).
50„Nikdo nás nebude kvůli Paktu pro euro „posílat za dveře““, www.vlada.cz, http://www.vlada.cz/cz/media-
centrum/na-pravou-miru/nikdo-nas-nebude-kvuli-paktu-pro-euro-posilat-za-dvere-82775/, (staženo, 6. 5. 
2012).
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Největšího „zastání“ eura v ČR z úst premiéra ve zkoumaném období přišlo po 

tradičním projevu prezidenta Václava Klause k velvyslancům. Na tom vyjádřil své přání, aby 

se Česká republika zařadila mezi Dánsko, Velkou Británii a Švédsko a vyjednala si takzvaný 

opt out, čili výjimku, že Česká republika nebude v budoucnu již více zavázána jednotnou 

měnu přijmout.51 Tento požadavek Petr Nečas na své nejbližší tiskové konferenci odmítnul, 

jeho prohlášení se však nedá interpretovat jako vstřícný postoj vůči euru. Odůvodnil ho totiž 

zbytečností případného opt outu, jelikož fakticky neexistují žádné prostředky, jak ČR k přijetí 

eura donutit, respektive jí za jeho odmítnutí penalizovat.52  Na té samé tiskové konferenci pak 

naznačil budoucí směřování své strany, když prohlásil, že jsme v referendu o vstupu do EU 

„schválili závazek přistoupit do měnové unie. Mezitím se ale z měnové unie stala unie dluhová 

a transferová. Vstup do ní jsme neschvalovali.“53

Toto prohlášení je vzhledem k tématu mé práce velice zajímavé. Jak jsem zdůvodnil v 

kapitole 2.1, podle OCA jsou pro efektivní fungování jednotné měnové oblasti nezbytné 

finanční transfery z jedné části unie do druhé. V případě, že premiér samotný tento požadavek 

odmítá, nezohledňuje ekonomická východiska a předpoklady pro správné fungování 

eurozóny, spoléhá se ale na značně populistickou rétoriku, kdy využívá rostoucí nevole 

občanů ČR vůči euru a pochopitelnou nechuť obyvatel členských zemí platit za rozpočtovou 

neukázněnost ostatních. 

Samotný požadavek na referendum o zavedení eura v ČR vzešel z 22. kongresu 

Občanských demokratů, konaného 22. 10. 2011. Ten de facto potvrdil slova Petra Nečase, 

když ve svém usnesení zdůraznil, že „podmínky, za kterých v roce 2003 rozhodli občané 

České republiky v referendu o přistoupení k EU a o závazku přijmout společnou měnu euro, 

se zásadně změnily, proto ODS bude požadovat, aby o případném přistoupení k jednotné 

měně euro a současně vstupu do Evropského stabilizačního mechanismu, rozhodli občané 

České republiky v referendu.“54

                                                            
51

„Klaus naléhá: Chci garanci, že nemusíme zavádět euro. „, www.parlamentnilisty.cz, 
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Klaus-naleha-Chci-garanci-ze-nemusime-zavadet-euro-206846, 
(staženo, 6. 5. 2012).
52

„Češi nemají přijmout euro? Ten Klaus je ale provokatér, říkají politici.“, www.parlamentnilisty.cz, 
http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/Cesi-nemaji-prijmout-euro-Ten-Klaus-je-ale-provokater-
rikaji-politici-206907,  (staženo, 6. 5. 2012).
53

„Nečas rázně: Nezavázali jsme se vstoupit do dluhové unie.“, www.parlamentnilisty.cz, 
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Necas-razne-Nezavazali-jsme-se-vstoupit-do-dluhove-unie-
206892, (staženo, 6. 5. 2012).
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ODS . Usnesení 22. kongresu, získáno z tiskového oddělení ODS
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Tento požadavek asi nejlépe vystihuje značný odklon ODS od přijetí eura v ČR. Jak 

bylo doloženo v kapitole 2.1, veřejné mínění v ČR je vůči vstupu ČR do EMU negativní a v 

případě konání takového referenda by s největší pravděpodobností bylo euro odmítnuto. 

Tohoto faktu si vedení ODS musí být velice dobře vědomo, i přesto vyslovilo takovýto 

požadavek ve shodě s širší členskou základnou55. Prohlášení o referendu interpretuji jako 

populistické gesto, kterým se občanští demokraté snažili vedle zastavení poklesu svých 

volebních preferencí vymanit z politické zodpovědnosti za přijetí závažného rozhodnutí o 

budoucnosti ČR. Za tento krok si ODS v čele s Petrem Nečasem vysloužili ostrou kritiku 

nejen od opoziční ČSSD, nýbrž také od svého koaličního partnera TOP09 ústy jejich předsedy 

Karla Schwarzenberga.56

Největšího ohlasu se dostalo odmítnutí připojit se k fiskální smlouvě premiérem 

Petrem Nečasem na summitu v Bruselu na počátku roku 2012. Tento krok premiér vysvětlil 

mimo jiné nejistou ratifikací, jelikož prezident Václav Klaus již dříve prohlásil, že žádnou 

podobnou smlouvu nikdy nepodepíše.57 Ústupek premiéra v tomto pohledu pak vyvolává 

otázku, do jaké míry je vzrůstající odklon ODS od EU dán vlivem prezidenta na členskou 

základnu. Ve své kritice i tento důvod naznačil Karel Schwarzenberg, když prohlásil: „děláme 

to pouze z vnitropolitických důvodů, aby se jisté křídlo ODS nezlobilo na premiéra  a nedělalo 

neplechu. A to je pro mě strašný.“58

Jako další důvody pak Petr Nečas uvedl malý důraz na dluhové kritérium smlouvy, 

které je podle něj v probíhající krizi nejdůležitější. I přesto, že tímto krokem premiér České 

republiky vyloučil zemi z mnoha důležitých jednání o podobě eurozóny a odklonil směřování 

české zahraniční politiky na periferii EU (vedle ČR se k paktu odmítla přidat už jen Velká 

Británie), nenašel vůči svému postupu uvnitř ODS hlasitějšího odpůrce. Tento krok tak završil 

odklon ODS od proevropské politiky v průběhu sledovaného období

                                                            
55

Srovnání Jan Čechovský, „Jan Čechovský? Byl bych proti euru.“, www.ods.cz,  http://www.ods.cz/clanek/109-
byl-bych-proti-euru, (staženo, 6. 5. 2012). a Ivo Strejček, „Ivo Strejček: Irsko, euro a my.“,www.ods.cz   
http://zpravy.ods.cz/prispevek.php?ID=15485, (staženo, 6. 5. 2012).
56„Schwarzenberg kritizuje Nečase: Ukázali jsme vystrčenou prdel.“, www.eurozpravy.cz, 
http://ekonomika.eurozpravy.cz/ceska-republika/36568-schwarzenberg-sousedum-jsme-ukazali-vystrcenou-
prdel/, (staženo, 6. 5. 2012).
57

„Nečas: Schwarzenberg má víc pracovat a méně kritizovat.“, www.lidovky.cz,  http://www.lidovky.cz/necas-
schwarzenberg-ma-vic-pracovat-a-mene-kritizovat-pfj-/ln_domov.asp?c=A120131_170119_ln_domov_mev, 
(staženo, 6. 5. 2012).
58„Odmítnutí fiskální unie rozpoutalo bouři. Rozpadne se česká vláda?“, tn.nova.cz,  
http://tn.nova.cz/zpravy/zahranici/smlouvu-jsme-meli-podepsat-kritizuje-schwarzenberg-necase.html, 
(staženo, 6. 5. 2012).
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V tom se navíc diskuze o vstupu ČR do EMU transformovala do podoby debaty o 

samotné evropské integraci, přičemž ke kritice EMU v kontextu OCA docházelo naprosto 

minimálně. Hlavní prostor dostaly výtky na adresu zemí, postižených dluhovou krizí, došlo 

ale také ke zpochybnění samotného smyslu žádoucí podoby měnové unie, když Petr Nečas 

odmítnul širší využití finančních transferů v rámci EMU.

4.3. Shrnutí kapitoly 4

ODS do voleb v roce 2010 vstupovala se spíše proevropskou politikou, když zavedení 

eura v ČR jednoznačně nepožadovala, jeho přijetí podmiňovala porovnáním přínosů a 

nákladů členství ČR v EMU a odmítala prohlubování evropské integrace a další delegaci 

pravomocí z národní úrovně do Bruselu, zároveň ale také jasně prohlašovala, že EU je pro ČR 

životně důležitý prostor, na který je silně jak ekonomicky, tak historicky navázána.

Před volbami to byla ODS, která v porovnání s ČSSD tahala za „kratší“ konec veřejné 

diskuze na téma zavedení eura v ČR. Veřejná vyjádření jejich představitelů na toto téma byla 

neurčitá a svou frekvencí ani zdaleka a hlavní linii diskuze držela právě ČSSD. Po volbách se 

situace změnila, a zatímco ČSSD ustoupila do pozadí a v drtivé většině případů pouze 

komentovala kroky vládních stran, ODS svými vyjádřeními a rozhodnutími značně 

ovlivňovala veřejné mínění.

Důležitým milníkem v postoji ODS se stal 22. kongres, na kterém se strana usnesla na 

požadavku referenda o vstupu ČR do EMU. Tímto prohlášením byl završen odklon nejsilnější 

české pravicové strany od evropské integrace, což její předseda Petr Nečas potvrdil o pár 

měsíců později na evropském summitu v Bruselu, kde se za Českou republiku odmítnul 

připojit k nově vzniklé fiskální smlouvě. Způsobil tím nejen rozkol ve vládní koalici, podle 

mnoha komentátorů a opozice navíc vyčlenil ČR z hlavního evropského proudu a odsoudil jí 

k bytí na „periferii“ společně s Velkou Británií.

Argumentace ODS ohledně členství ČR v EMU se ve většině případů točila okolo 

kritiky EMU jako celku, postiženého dluhovou krizí a ODS ústy svého předsedy Petra Nečase 

odmítala začlenění do měnové oblasti, stojící z části na finančních transferech. Vzhledem k 

tomu, že ty jsou podle OCA nedílnou součástí fungující měnové unie, je toto vyjádření 
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interpretovatelné jako nesouhlas s celým projektem EMU a dokládá značný odklon ODS od 

proevropské politiky v průběhu sledovaného období.

5: ČSSD

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) je česká levicová politická strana, v 

květnu roku 2012 nejsilnější strana jak v senátu (41 mandátů) a poslanecké sněmovně (56 

mandátů), tak v krajských zastupitelstvech. Volební modely z dubna 2012 jí přisuzovali drtivé 

vítězství, když se 24,5% podpory měla náskok na druhé komunisty 12%, respektive 13,5% na 

třetí ODS.59 Od „neúspěchu“ ve volbách do poslanecké sněmovny60 , po kterých rezignoval 

na svůj post tehdejší předseda Jiří Paroubek, vede ČSSD Bohuslav Sobotka.

5.1. Předvolební rétorika a program ČSSD

ČSSD je strana s poměrně jasně formulovaným proevropským postojem a programem. 

Do voleb v květnu 2010 vstupovala s cílem přijmout euro za národní měnu, stanoveným jak v 

oficiálním velikém předvolebním programu strany, tak v tzv. oranžových knihách, 

programových knihách jednotlivých resortů. 

Jako hlavní výhody eura ve svém volebním programu strana uvádí odstranění 

kurzového rizika, odstranění transakčních nákladů jak pro fyzické, tak pro právnické osoby a 

lepší odolnost proti měnovým krizím či vyšší transparentnost cen. Za dlouhodobý přínos pak 

ČSSD označuje růst mezinárodního obchodu, zvýšení přímých zahraničních investic a 

zvýšený pokrok v reálné konvergenci.61 Samotný cíl přijetí pak strana spojuje                          

s maastrichtskými kritérii, která určují pro vstup země do EMU maximální deficit veřejných 

financí ve výši 3% HDP. Podle oranžové knihy „Finance“, jejímž autorem byl tehdejší 

stínový ministr financí Bohuslav Sobotka, má být toto snižování tempa zadlužování navázáno 

na snahu vstoupit do EMU v letech 2015 – 16. 

                                                            
59

Daniel Kunštát, „Stranické preference a volební model v dubnu 2012“, www.cvvm.cz,   
http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101274s_pv120418.pdf, (staženo, 2. 5. 2012).
60 Přestože volby vyhrála, nepodařilo se jí sestavit vládní koalici a skončila v opozici
61

„Program změny a naděje.“, www.cssd.cz,  http://www.cssd.cz/data/files/volebni_program_velky2010.pdf, 
(staženo, 2. 5. 2012).
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Předseda Jiří Paroubek se v předvolebních měsících vyjadřoval k jednotné měně euro 

často a její přijetí vždy spojoval s úspornými opatřeními ČSSD. V jednotlivých prohlášeních 

se však jeho odhady možného přijetí lišily, nejoptimističtějším datem byl rok 2014, který 

prohlásil během konference „Hledání východisek ze současné hospodářské krize“ v lednu 

2010.62  

Programovou podobu postoje ČSSD k euru silně ovlivnil europoslanec za ČSSD Jiří 

Havel. Ten již v lednu roku 2009 prezentoval roky 2015 – 2016 jako možné pro přijetí eura.63

Důležitým bodem formování postoje ČSSD k přijetí eura v ČR byla programová konference, 

která proběhla v březnu 2010 v Teplicích. Na ní představil samotnou vizi cesty k euru 

Bohuslav Sobotka, když prohlásil, že jednou ze tří hlavních priorit rozpočtové politiky ČSSD 

bude „rozpočtová konsolidace, tedy snížení deficitu veřejných rozpočtů s cílem přijmout euro 

v letech 2015 – 2016.“64 O půl roku později na další programové konferenci strany v 

Olomouci tento termín potvrdil, jeho nástupce na pozici stínového ministra uvedl taktéž rok 

2015, vystupující ekonom Václav Komárek pak navrhl za nejvhodnější léta 2017 – 2018.65

Je zajímavé pozorovat, jakým způsobem se ke vstupu ČR do EMU vyjadřovali, 

respektive nevyjadřovali europoslanci za ČSSD. Vedle výše zmíněného Jiřího Havla, jenž se 

spolupodílel na formulování stranické politiky ve vztahu k eurozóně (i poté se ale z veřejné 

debaty stáhnul a komentoval jiná témata), nebyl žádný ze sedmi europoslanců za ČSSD 

aktivním účastníkem diskuze v předvolebním období. I po volbách se jejich komentáře 

omezily na reakce výroků vládních představitelů či prezidenta.

Problematika vstupu České republiky do EMU však bývá v podání představitelů 

ČSSD ztotožňována se samotnou diskuzí o žádoucí podobě evropské integrace. V situaci, ve 

které se EMU, potažmo celá EMU ve sledovaném období nacházela, byla otázka přijetí eura v 

České republice neodmyslitelně spjata s nutností zaujmout postoj k celému projektu evropské 
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„Paroubek: Cílem ČSSD je přijmout euro v letech 2014 až 2015.“, www.finance.cz,   
http://www.finance.cz/zpravy/finance/249342-paroubek-cilem-cssd-je-prijmout-euro-v-letech-2014-az-2015/, 
(staženo, 6. 5. 2012).
63Jiří Havel, „Hospodářské noviny: Euro ani po příštích volbách nebude.“, www.cssd.cz, 
http://jirihavel.cz/clanky/hospodarske-noviny-euro-ani-po-pristich-volbach-nebude, (staženo, 2. 5. 2012).
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„Vystoupení místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky na Programové konferenci.“, 
www.cssd.cz,http://www.cssd.cz/ke-stazeni/videogalerie/video-novinky/vystoupeni-mistopredsedy-cssd-
bohuslava-sobotky-na-programove-konferenci/ , (staženo, 2. 5. 2012).
65„ČSSD se mobilizuje na programové konferenci, vulgárně útočí na VV. „, www.novinky.cz, 
http://www.novinky.cz/domaci/212446-cssd-se-mobilizuje-na-programove-konferenci-vulgarne-utoci-na-
vv.html, (staženo, 6. 5. 2012).
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integrace. Jedním z nejhlasitějších diskutérů ze strany ČSSD na toto téma byl Lubomír 

Zaorálek, ke květnu 2012 místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

(PSP), stínový ministr zahraničí a předseda představenstva Masarykovy demokratické 

akademie, sociálně demokratického think tanku. Ten se 24. května 2010, krátce před 

samotnými volbami do PSP nechal v rozhovoru pro server euractive.cz slyšet, že „problémy 

eurozóny ukazují na zásadní nutnost další ekonomické a politické integrace Evropy. Potvrzuje 

se, že měnová unie nemůže dlouhodobě fungovat bez společné fiskální a hospodářské 

politiky.“66

ČSSD tak šla do voleb do PSP v roce 2010 vybavena silně proevropskou rétorikou. 

Její stínový ministr zahraničí, klíčová osoba ve stranickém systému pro určování zahraniční 

politiky, se vyjádřil pro hlubší politickou i ekonomickou situaci navzdory rostoucímu 

nesouhlasu populace se začleňováním ČR do EMU. V odůvodnění svého stanoviska také 

nepřímo zmínil hlavní nedostatky EMU, vyplývající z nedodržení pravidel OCA: jednotná 

měnová unie může jen velice těžko fungovat bez sjednocené fiskální politiky, čili bez 

sdílených priorit v hospodářské politice členských států. Je paradoxem, že voliči strany s 

jedním z nejzřetelněji formulovaných proevropských programů se ve výzkumech veřejného 

mínění projevovali ve vztahu k euru v ČR velice skepticky. Úvaha, do jaké míry se v 

rozhodování voličů nad preferovanou politickou stranou promítá její zahraniční politika, je 

nad rámec této práce. Je však zřejmé, že takovýto rozpor nepřinesl ČSSD větší problémy ve 

volebních preferencích. 

Přestože se ve vyjádřeních představitelů ČSSD v tomto období pojem OCA přímo 

nevyskytoval, jejich argumentace stála na ekonomických předpokladech z OCA nepřímo 

vycházejících. ČSSD, před volbami do PSP v roce 2010 značně proevropsky naladěná, si 

zřetelně uvědomovala nedostatky EMU a pro její správné fungování požadovala prohloubení 

integrace ve smyslu zavedení fiskální unie, což by pomohlo naplnit některá kritéria OCA. 

                                                            
66„Lubomír Zaorálek: Bez fiskální a hospodářské politiky měnová unie dlouhodobě fungovat nemůže.“, 
www.euractiv.cz, http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/lubomir-zaoralek-bez-fiskalni-a-
hospodarske-politiky-menova-unie-dlouho-fungovat-nemuze-007516, (staženo, 6. 5. 2012).
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5.2 Rétorika ČSSD po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky

Po volbách do PSP v květnu 2010 projevy představitelů ČSSD na adresu zavádění 

eura v ČR na nějaký čas utichly. Jestliže se dá tvrdit, že v předvolební kampani patřila 

sociální demokracie k hlasitějším diskutérům na téma ČR v EMU, po usednutí do opozičních 

lavic po oněch volbách se strana zaměřila spíše na jiná témata a nedržela dále hlavní linii 

politické diskuze. Příspěvky do ní přicházely v tomto období hlavně jako reakce na kroky 

vlády.

Prvním takovýmto momentem, který přiměl představitele ČSSD hlasitěji se vyjádřit k 

evropským otázkám v průběhu roku 2011, bylo odmítnutí připojení se k Paktu plus pro euro, 

kolektivní záruce stability eurozóny, dohodnuté na zasedání Evropské rady ve dnech 24. – 25. 

března 2011, premiérem Petrem Nečasem. Byl to opět Lobmír Zaorálek, který se nejostřeji 

ohradil proti tomuto kroku a interpretoval události jako nastolení kurzu vzrůstající izolace 

České republiky v EU, když se podle něj dal Pakt plus pro Euro chápat jako „vlak, který se 

právě začíná rozjíždět a my jsme dostali nabídku nastoupit.(…) Vydáváme se na cestu izolace 

a marginalizace.“ Tímto odmítnutím pak Petr Nečas udělal z ČR „kuriózního spojence Velké 

Británie, která ovšem stojí tradičně vůči Evropě ve zvláštní pozici. Argumenty, proč se ČR 

staví takto bokem, naprosto chybí“67

Další situací, která rozvířila politickou diskuzi ohledně eura v ČR, byl říjnový kongres 

ODS téhož roku, na kterém strana po potvrzení Petra Nečase ve funkci předsedy vyhlásila, že 

o případném přijetí eura v ČR budou hlasovat občané v referendu. ČSSD tohoto kroku využila 

nejen pro získání bodů do politické diskuze o vnitrostátních tématech, když ODS obvinila 

ústy svého předsedy Bohuslava Sobotky z pokrytectví a spojila tento požadavek s odmítnutím 

zákona o referendu občanskými demokraty, zároveň také ale pokračovala v útocích na vládní 

politiku, která měla zemi dále vést do evropské izolace.68  

Jedním z mála obecných příspěvků do veřejné rozpravy na toto téma z roku 2011 byl 

zářijový text Lubomíra Zaorálka, ve kterém se vyjadřoval k problému OCA. Ve svých 

                                                            
67

Lubomír Zaorálek, „Odmítnutím Paktu plus pro Euro je selháním Nečasovy politiky.“, www.cssd.cz, 
http://www.cssd.cz/media/tiskove-zpravy/odmitnuti-paktu-plus-pro-euro-je-selhanim-necasovy-politiky/, 
(staženo, 2. 5. 2012).
68„Pokrytectví a „vystrčený zadek“, hodnotí soupeři požadavek ODS k euru.“, www.idnes.cz , 
http://zpravy.idnes.cz/pokrytectvi-a-vystrceny-zadek-hodnoti-souperi-pozadavek-ods-k-euru-11v-
/domaci.aspx?c=a111024_095031_domaci_kop, (staženo, 6. 5. 2012).
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úvahách shrnul postoj ČSSD, považující reformu EMU nutnou pro přiblížení se ideálu OCA, 

kterého dle jeho slov zdaleka nedosahovala. Hlavní plus spatřoval v obrovském přínosu pro 

český export navzdory krizi eurozóny a eliminaci rizika kurzových ztrát z vývozů. 

Jednoznačně také prohlásil, že „je naším národním zájmem mít ve střednědobém období též 

euro.“69

Dosud největší spory mezi ČSSD a ODS na téma české role v Evropě a zavádění eura 

v České republice se rozhořely na přelomu ledna a února roku 2012, když se na summitu EU 

v Bruselu premiér odmítl připojit za ČR k fiskální smlouvě. Hlavním kritikem postoje 

českého premiéra byl opět Lubomír Zaorálek, vedle Bohuslava Sobotky se však na jeho hlavu 

snesla také ostrá kritika od řady dalších poslanců ČSSD, vedle stínového ministra financí Jana 

Mládka také poslankyně za sociální demokracii Alena Gajdůšková či Dana Váhalová. Jejich 

argumentace se ve většině případů držela doposud popisované linie: o hrozbě izolace ČR na 

evropské scéně.70 Obavy z ní byly odůvodněné tvrzením, že by vyčlenila ČR z rozhodovacích 

procesů o podobě EMU, což by mohla neblaze pocítit v případě budoucího vstupu, kdy by do 

té doby nemohla prosazovat své zájmy. 

V období, sledovaném v kapitole 2.2.2., ustoupila ekonomická kritéria OCA, potažmo 

celé téma zavedení eura v ČR, ve veřejných prohlášeních představitelů stran, do pozadí. 

ČSSD v největší míře reagovala na kroky vládní ODS a přenechala jí tak dominantní roli v 

této veřejné diskuzi. Z obsahu jednotlivých prohlášení se však dá dojít k závěru setrvávající 

podpory vstupu ČR do EMU. 

5.3. Shrnutí kapitoly 5

Česká strana sociálně demokratická vstupovala do voleb do PSP v květnu 2010               

s nejjasněji formulovanou představou o budoucím směřování ČR ve vztahu k jejímu členství       

v EMU. Jednoznačně deklarovala, že cílem její hospodářské a zahraničí politiky je vstup ČR 

                                                            
69Lubomír Zaorálek, „Euro má budoucnost.“, www.cssd.cz http://www.zkcssd.cz/cz/evropska-unie/cr-v-
eu/euro-ma-budoucnost.html, (staženo, 2. 5. 2012).  
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na-vedlejsi-kolej-v-ramci-eu/, (staženo, 2. 5. 2012). 
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do EMU, stanovila cílové data přijetí společné evropské měny a určila termíny pro splnění 

jednotlivých maastrichtských kritérií. 

Jak vyplývá z kapitoly 2.1, veřejné mínění nebylo v předvolebním období přijetí eura 

nakloněno a navíc mělo vytrvale klesající tendenci. ČSSD, která byla za předsednictví Jiřího 

Paroubka jak politologickými komentátory, tak politickými rivaly označována za 

populistickou stranu, držela proevropskou linii navzdory nesouhlasnému postoji veliké části 

svých voličů, dle vývoje jejích volebních preferencí však díky tomu nezaznamenala znatelný 

posun v podpoře obyvatelstva. Podle rozložení zastánců eura ve zkoumaném vzorku populace 

jsou voliči ČSSD a levice obecně více proti přijetí eura v ČR, než voliči pravice. Přesto to 

však byla právě ČSSD, která byla ve zkoumaném období jedním z nejhlasitějších zastánců 

eura a evropské integrace.

Z veřejné diskuze se de facto sami vyřadili europoslanci ČSSD, kdy se prakticky 

žádný z nich k tématu obšírněji nevyjadřoval. Nejvýraznějšími osobnostmi strany v této 

problematice byli jednoznačně stínový ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a předseda strany 

Bohuslav Sobotka. K tématu se také často přidával stínový ministr financí Jan Mládek a s ním 

řada dalších poslanců. V jejich argumentaci se však čistě ekonomické důvody, případně 

kritéria OCA, objevovaly jen sporadicky a pokud byly již zmíněny, přiznávali sami aktéři, že 

EMU zdaleka kritéria OCA nesplňuje. Vzhledem k faktu, že je nesplňovala ani v 

předvolebním období, dá se z toho vyvodit závěr, že příspěvky do veřejné diskuze z řad členů 

ČSSD se nesly spíše v ideologickém a obecném duchu a čistě ekonomických témat a přínosů 

se dotýkaly jen okrajově. 

V předvolebním období to byla ČSSD, která často zmiňovala evropská témata a euro a 

pomáhala držet veřejnou debatu na toto téma v proudu. Po „neúspěšných“ volbách tuto linii 

opustila a ve zkoumaném období pouze reagovala na jednotlivé kroky vlády a premiéra 

kritikou – sami představitelé ČSSD jen velice sporadicky obohacovali veřejnou debatu 

novými argumenty.

6. Závěr

Česká republika se v přístupové smlouvě do Evropské unie zavázala přijmout 

jednotnou evropskou měnu euro. Přestože z této povinnosti nevyplývají žádné konkrétní 
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závazky a zemi nehrozí při případném nedodržení žádný postih, vyvolává samotná otázka 

členství ČR v EMU řadu otázek a pochybností a na toto téma se vedou dlouhodobé diskuze. 

Veliké množství kritiky na adresu eurozóny spočívá v nedostatečném nastavení 

pravidel a nedotaženosti celého projektu po institucionální stránce. Kritici EMU vytýkají 

neudržitelnost absence fiskální politiky, nedostatečné záruky Evropské centrální banky za 

stabilitu eura a principielně odmítají vzrůstající míru delegací národních pravomocí na 

evropské instituce. 

Žádoucí podobu měnové unie velice přesně popisuje teorie OCA, která zavádí šest 

kritérií – tři politická a tři ekonomická – a říká, za jakých okolností je pro jednotlivé státy 

výhodné, aby se vzdaly své národní měny a zapojily se do širší měnové oblasti. Vedle 

diversifikace výroby, mobility pracovní síly a kapitálu a sdílených priorit se jedná o velice 

důležité fiskální transfery, mající za cíl pomoci měnové unii vyrovnávat asymetrické 

hospodářské šoky a předcházet tak šíření krizí. Při formování EMU však tato teorie nebyla 

brána v potaz a hlavní důraz byl kladen na nezávislost měny na politických tlacích a její 

budoucí stabilitu. Celý projekt eurozóny tak v roce 2009 ani zdaleka nesplňoval kritéria OCA 

– důsledky tohoto faktu pak bylo možné pozorovat v probíhající krizi eurozóny. 

Jak pro Občanskou demokratickou stranu, tak pro Českou stranu sociálně 

demokratickou, byla otázka vstupu ČR do EMU v předvolebních diskuzích důležitým 

tématem. V porovnání přístupů ČSSD a ODS se zaměřím na tři části: reflexi OCA v 

argumentech, jejich případnou věcnost a rétoriku stran v kontextu veřejného mínění a reality 

EMU v předvolebním období a proměnu přístupů obou stran ke zkoumanému tématu. 

   Již v předvolebním období se obě strany rozcházely v názorech na budoucí 

směřování ČR ve vztahu k EMU. Zatímco ČSSD jednoznačně vytyčila vstup ČR do EMU 

jako jeden z hlavních cílů své zahraniční politiky a jako jediná z politických stran určila 

cílový rok vstupu do eurozóny, ODS byla ve svých prohlášeních daleko zdrženlivější. Na 

rozdíl od ČSSD se ve svých odhadech možného zavedení eura držela opatrnějších vyjádření, 

kdy vyřčený rok 2015 označila pouze za „možný“ (nikoliv cílový). V porovnání se svými 

politickými rivaly z řad ČSSD byli také daleko obezřetnější v prohlášeních, zda je euro v ČR 

žádoucí. Občanští demokraté jeho přijetí podmiňovali důkladnou analýzou a porovnáním 

nákladů a přínosů v době zavádění, zatímco ČSSD již před volbami v roce 2010 svou 

politikou a programem jasně směřovala k co nejrychlejšímu vstupu ČR do EMU. 
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V prohlášeních představitelů obou politických stran hrála OCA jen velice okrajovou 

roli a argumenty se převážně točily okolo jiných témat. Představitelé ODS však svými 

argumenty de facto popírali žádoucnost členství ČR v EMU. V kapitole 2.1 jsem zdůvodnil, 

proč jsou kritéria OCA pro udržitelné a dlouhodobé fungování jakýchkoliv oblastí nezbytná a 

představil jak ekonomické, tak politické předpoklady optimální měnové oblasti. Velice

důležitým kritériem jsou fiskální transfery, které pomáhají měnovým oblastem vyrovnávat se 

s asymetrickými hospodářskými šoky a udržují tak stabilitu. Sdílené priority se pak dají 

chápat jako ochota států vzdát se části svých pravomocí a zájmů ve prospěch měnové oblasti 

jako celku. Strana, která tyto aspekty EMU do budoucna principielně odmítá, není stranou s 

proevropskou politikou. To pak nepřímo potvrzuje rozhodnutí samotné ODS, která podmínila 

případný vstup ČR do EMU referendem. V atmosféře obrovského nesouhlasu většinové 

společnosti se jedná o jasný signál veřejnosti, jakým způsobem strana na evropskou integraci 

nahlíží.

ČSSD pak jen velice málo zvažuje reálné nedostatky EMU. V prohlášeních se sice dají 

nalézt výtky na adresu fungování eurozóny, jejich argumentace však postrádá širší kritické 

stanovisko a názory, jakým způsobem EMU přeměnit tak, aby se více přiblížila optimální 

měnové oblasti podle OCA. Volání po jednotné fiskální politice je v tomto ohledu 

nedostačující, jelikož řeší jen velmi malou část problému. V momentě, kdy na jednu stranu 

souhlasí s nedostatky EMU po stránce OCA, zároveň však nenabízí řešení vzniklé situace, 

vyvolává tak pro veřejnost velice nejednoznačný signál. 

Veřejné mínění bylo v předvolebním období jednoznačně proti přijetí eura v ČR a v 

následujících měsících jeho podpora dále klesala. Obě dvě strany však sestavili takový 

program, ve kterém euro přímo neodmítají, respektive ho otevřeně požadují. U ODS je tento 

jev však v porovnání s ČSSD zajímavější z důvodu protievropských tendencí stranické 

politiky v průběhu 21 století. Nejenom výrazní euroskeptikové v řadách ODS, ale i odmítnutí 

Lisabonské smlouvy téměř polovinou poslaneckého klubu hovoří o silných euroskeptických 

tendencích uvnitř strany. Strana přesto vstupovala do voleb do PSP s opatrně formulovaným 

proevropským programem, po nich však začala strana z tohoto kurzu velice rychle ustupovat 

a výše zmíněný požadavek o referendu se jen velice těžko vnímá bez asociace na klesající 

volební preference a rostoucí odpor veřejnosti vůči euru v ČR. ČSSD pak na toto téma drží 

poměrně kontinuální politiku bez názorových výkyvů.
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Zatímco před volbami to byla ČSSD, kdo často hovořil o evropských otázkách, po 

volbách se situace zcela obrátila. Sociální demokraté přijali roli opozice ve smyslu oponenta 

vládní politiky a zcela vyklidili pole veřejné debaty na téma ČR v EMU. Jejich rétorika 

neobhajovala určitý cíl, reagovala pouze na kroky vlády a nabízela ve vztahu k přístupu do 

eurozóny jen velice málo vlastních konstruktivních řešení. Ani ODS však vyklizené pole 

nevyužila a otázka vstupu ČR do eurozóny se zcela ztratila v debatách o vztahu ČR k 

evropské integraci. 

7. Summary

Thís essay evaluated the theory of optimal currency areas (OCA) and its reflection in 

public discussion of two biggest political parties in Czech Republic – ODS and ČSSD . It’s 

goal was to evaluate, how much was their election program influenced by public opinion and 

the fact, that European Monetary Union (EMU) hadn’t met the criteria of OCA in the pre-

electing period.

According to OCA, any kind of monetary union should meet two groups of criteria       

- economical and political – in order to work efficiently and have a chance to last. However, 

during the foundation of EMU, those criteria hadn’t been taken into account and the main

accent was putted on the stability of new currency and its independence from political 

influence. 

For ODS as well as for ČSSD was the subject of Czech Republic entering EMU very 

important topic in pre-electing period. But it was ČSSD who clearly set up a goal to enter the 

EMU as soon as the Maastricht are met. ODS stated year 2015 to be “possible” to enter EMU, 

but they required deep comparison of the entry’s costs and benefits.

Neither of these two political parties reflected OCA in their political program or public 

statements. Their argumentation was more influenced by other reasons and while ČSSD 

remained loyal to their pro-European agenda, ODS started diverting from theirs right after the 

elections. It escalated into the demand of Czech Prime minister Petr Nečas of a referendum 

about the entry. In the context of the public opinion about Czech Republic being part of EMU, 

it was clearly a sign of change of the European politics of ODS.
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Příloha č. 2: Vývoj nezaměstnanosti v členských zemích EU (tabulka)

Zdroj: Eurostat, data pro rok 2006, dostupné z www: http://www.epp.eurostat.ec.europa.eu, 

Příloha č. 3: Vývoj veřejného mínění na vstup ČR do eurozóny (graf)

Zdroj: CVVM, Názory na přijetí eura za měnu České republiky – vývoj v čase (v %). 
Dostupné na www: http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101278s_pm120425.pdf
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