
Abstrakt 
 

 

Tato disertační práce je - jak také vyplývá z názvu - zaměřena na konstruktivní analýzu 

vybraných právních a ekonomických aspektů jednotné evropské měny euro, s  důrazem na 

právní stránku celého tématu.  

 

Cíle mé práce lze rozčlenit na primární a sekundární. Primárním cílem  je na základě vlastní 

analýzy potvrdit  hypotézu, ze které tato disertační práce vychází. Tato hypotéza se opírá o 

předpoklad, že v rámci konstrukce jednotné evropské měny euro došlo k řadě pochybení jak 

z ekonomického, tak právního hlediska, v průběhu historie eura docházelo k rozdílným 

výkladům pravidel, a to i v rámci jednotlivých členských států vstupujících do eurozóny, což 

lze označit za nesprávný přístup, který přispěl k fragilizaci konstrukce a Hospodářská a 

měnová unie tak nebyla vybudována na pevných základech, což se projevilo především 

během krize v eurozóně. Práce dále vychází z hypotézy, že současná krize ovšem není „krizí 

eura“ jakožto měny, nýbrž krizí v některých členských státech eurozóny a že je do značné 

míry diskutabilní, zda nově přijatá opatření budou skutečně efektivní pro udržení jednotné 

měny euro a hospodářské měnové unie v její současné podobě a k odvrácení již existujících 

a/nebo hrozících ekonomických problémů. 

 

Vzhledem k tomu, že disertační práce má obsahovat původní tvůrčí přínos pro obor, bylo 

dalším primárním cílem naplnění tohoto požadavku. Významnou oblast tak tvoří doporučení 

pro zákonodárce a úvahy de lege ferenda týkající se právních předpisů, jež bude muset Česká 

republika vypracovat v souvislosti s přijetím jednotné měny euro. Za tímto účelem proto jsou 

analýze podrobeny právní předpisy vybraných členských států eurozóny a v rámci 

teoretického rozboru a komparace předkládám vlastní, původní závěry. 

 

Vedle výše uvedených záměrů má tato disertační práce i sekundární cíle, mezi které patří cíl 

identifikovat a analyzovat hraniční situace a kontroverzní a nejednoznačné případy týkající se 

eura a hospodářské měnové unie a upozornit tak na právní problémy a další související 

diskutabilní otázky ve vztahu k euru a ve vztahu k vybraným státům Evropské unie a dále 

analyzovat aspekty jednotné evropské měny, a to z historického hlediska, z pohledu 

současnosti i budoucnosti. 

 



Pokud jde o vlastní obsah, lze disertaci rozčlenit do tří hlavních tématických oblastí:  

- právní, ekonomická a politická konstrukce hospodářské a měnové unie 

- právní postavení jednotlivých členských států EU ve vztahu k euru 

- současná evropská krize a její možná řešení. 

 

Tyto tři tématické okruhy jsou hlavními pilíři, od nichž se odvíjejí jednotlivé kapitoly 

disertační práce. Každý z výše uvedených pilířů je pak rozdělen do tří samostatných kapitol. 

Po formální stránce celkovou analýzu předchází úvodní kapitola, a první kapitola, která 

pojednává o cílech práce, její struktuře, metodách, pramenech a výchozích pojmech.  

 

Druhá kapitola disertace se věnuje historickým a politickým základům eura. Při konstrukci 

HMU nelze ignorovat historickou dobu, ve které tento projekt vznikal, a zároveň politické 

tlaky, které za tak zásadním projektem, jako je HMU včetně nové, celoevropské jednotné 

měny, podle mého názoru nutně existovaly. V případě eura se domnívám, že šlo o významný 

projekt, který byl však (dáno politickými okolnostmi) uspěchán: politický zájem na jednotné 

měně byl upřednostněn před promyšlenou ekonomickou konstrukcí a jasnými pravidly jak 

právního, tak ekonomického charakteru. 

 

Třetí kapitola zaměřuje svou pozornost na právní základy Hospodářské a měnové unie, a to 

především z hlediska primárního a sekundárního práva. Ke  změnám v primárním právu EU 

došlo na základě Lisabonské smlouvy, která vstoupila v platnost dne 1. prosince 2009, přesto 

se domnívám, že nebyla využita příležitost k radikálnějším změnám (např. ohledně 

Maastrichtských kritérií), které mohly být provedeny. 

 

Čtvrtá kapitola pak rozebírá právní a ekonomickou konstrukci. Jak vyplývá z výzkumu 

popsaného v této kapitole, při procesu vzniku jednotné měny bylo obsahové ekonomické 

hledisko zanedbáno a následně byla i role práva potlačena nerespektováním právních norem. 

Navíc nedocházelo k uplatňování následků při porušení právních norem, tj. k sankcím. 

Maastrichtská kritéria byla podle mého názoru nedostatečně obsahově nastavena a byla 

aplikována v rychlosti a nedůsledně, aby bylo možné vůbec vybrané členské státy do 

eurozóny přijmout. Nadto chybí jasná a vymahatelná pravidla pro situaci po vstupu do 

eurozóny.  

 



Druhý tématický blok je zaměřený na právní postavení jednotlivých členských států EU. 

Kapitola pátá, je zaměřena na státy s měnou euro. Tato kapitola odhalila nesoulad v přístupu 

ke konvergenčním kritériím. Došlo k akceptaci  nedostatků v minulosti a k přísnému výkladu 

pravidel v současnosti, což považuji za právní nedostatek, který vyvolává pochyby o 

dodržování „principu rovného zacházení“. To považuji za důkaz o tom, že Maastrichtská 

kritéria jsou především politickými kritérii, jež jsou svévolně užívána k dosažení politických 

cílů – v minulosti byla porušována k tomu, aby bylo dosaženo měnové unifikace, v současné 

době jsou přísně aplikována k zajištění zpomalení procesu rozšiřování eurozóny. 

 

Kapitola šestá analyzuje právní postavení států s dočasnou výjimkou. Zde je zvláštní 

pozornost věnována komparaci jednotlivých národních zákonů o zavedení eura a 

vyplývajícím doporučením pro Českou republiku. Doporučuji především převzít ustanovení 

kyperského zákona týkající se tzv. Euro observatoří. 

 

 Kapitola sedmá se zabývá problematikou tzv. opt-out (Velká Británie, Dánsko). 

 

Poslední část práce je věnována současné krizi v eurozóně. Kapitola osmá analyzuje 

současnou krizi, jež odhalila významné nedostatky a křehkost institucionálního uspořádání 

v EU a nestabilní konstrukci HMU. Zároveň ovšem odhalila komplexitu problémů a její 

provázanost a mnohé odlišné vlivy přispívající ke krizi včetně vlivu ratingových agentur.  

 

Kapitola devátá je věnována přijatým opatřením v reakci na krizi, jako je např. Evropský 

mechanismus finanční stabilizace, Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v  HMU, Pakt pro 

stabilitu eurozóny či opatření ECB. V některých případech se však jednalo o opatření 

nesystematického charakteru a někdy i bez promyšlené koncepce. 

 

Poslední kapitola desátá se soustřeďuje na možné alternativy budoucího vývoje, včetně kroků 

navrhovaných jak v rámci eurozóny, tak celé Evropské unie. Jedná se např. o federalizaci či 

zmenšení eurozóny 

 

Po této kapitole následuje závěr. Disertační práce potvrdila hypotézu, že v rámci konstrukce 

jednotné evropské měny došlo k řadě prohřešků, a to jak z ekonomického, tak právního 

hlediska. Přesto nelze „současnou krizi“ úzce ztotožňovat s jednotnou měnou euro. Zároveň 

konstatuji, že v poslední době snaha o nalezení efektivních východisek začíná získávat větší 



prostor. Není jiné cesty, než že vlády a státy musí dostát svým závazkům, a každý musí 

v konečném dopadu převzít plnou odpovědnost za své konání. Jedině prosazování takového 

aktivního přístupu je podle mého názoru správným krokem směrem k úspěšnému řešení 

současných problémů v EU.  
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