Abstract:
Cílem práce bylo shrnout dosavadní vývoj měnové integrace v Evropě. Tuto část
pokrývá především kapitola 1 s přesahem do současné situace a nastínění možného vývoje
v kapitole 4. Náznaky současné integrace a předchůdce současné měnové unie lze nalézt již
v předválečném období, vlastní vývoj je však spojován až s poválečnými událostmi. Prvními
skutečnými počátky současné unie byly organizace ESOU, EHS a Euroatom. Vývoj tedy
započal jejich zakládajícími smlouvami. Dalšími milníky na cestě k současnému stavu jsou
dodatky, úpravy, či nové smlouvy tzv. primárního pramene práva Evropské unie, jejímž
vrcholem měla být Ústava Evropské unie. Ta byla přijata v pozměněné a upravené podobě
s vynecháním ústavních symbolů a je nazývána Lisabonskou smlouvou. Tuto smlouvu lze i
nadále považovat za dosavadní vrchol evropské integrace, jejíž pevnou a nedílnou součástí je
společná měna euro.
Druhá kapitola shrnuje teoretická a ekonomická východiska společné měny. Košatá
teorie optimálních měnových oblastí je dominující teoretický koncept v této oblasti.
Zakladatel této teorie, Robert Mundell, byl nejen za tuto teorii oceněn Nobelovou cenou za
ekonomii a je rovněž považován za jednoho z „otců“ eura. Je zajímavé, že tato teorie
poskytuje bohatý zdroj argumentů jak příznivcům, tak odpůrcům společné měny.
Nejednoznačný výstup dávají i ekonomická východiska a porovnání nákladů a výnosů
společné měny. Ve zkratce lze říci, že společná měna poskytuje mikroekonomické výhody a
přináší makroekonomická rizika.
Třetí kapitola se týká České republiky a její cesty od nadšení, odhodlání a euforie ze
vstupu do Evropské unie po současný marasmus, deziluzi, vyprázdněnost, nezájem a
nečitelnost postojů v rámci našeho působení uvnitř Evropské unie.
Závěrečná kapitola se týká zejména současné situace, též nazývané krizí eura.
Provádím analýzu její příčiny, popisuji průběhem, a jak předpokládám i překonání problémů.
Věřím, že krize měla i své ozdravné účinky, přispěla k prohloubení spolupráce a integrace a
povede ke spuštění mechanismů zabraňujícím vzniku podobných situací.

