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Abstrakt

Diplomová práce se zab ývá přij etím eura v České republice. Jejím cílem je

identifikovat a analyzovat zejména nejd ůl e žit ěj š í ekonomické aspekty týkající se p řij et í

jednotné evropské měny a násl edně posoudit, jak nejlépe načasovat přij et í eura v České

republice a zda bude tento krok výhodný č i naopak. Počátečn í kapitola st ručně shrnuje

dosavadní vývoj měnové integrace na evropském kontinentě . Druhá kapitola poskytuje

teoretické hledisko na měnovou integraci z pohledu teorie optimálních měnových oblastí.

Následuje kapitola zabývaj ící se reálnou a nominální konvergencí České republiky k zemím

eurozóny. Čtvrtá a pátá kapitola se věnuj í konkrétnímu plánu přij et í eura v České republice a

jeho institucionálnímu rámci. Nedílnou součást í práce je i kapitola týkající se veřej ného

mínění vztahuj ícího se k zavedení eura v nových č lenských státech se zaměřen ím na situaci

v České republic e. Závěrečná kapitola hodnotí připravenost České republiky na vstup do

měnové unie zejména z hlediska konvergenčních kritérií a zároveň situaci porovnává

s ostatními novými č l enskými státy. Práce na závěr uvádí doporučení , jak načasovat zavedení

eura v České republice.

Abstract

The thesis deals with the adoption of euro in the Czech Republic. The main goal is to

identi fy and analyse the most important economic aspects related to adoption ol' single

European currency and then asses the most appropriate timing ol' euro adoption in the Czeeh

Republic and its eonsequenees. The opening chapter brietly summarizes the developrnent ol'

monetary integration in Europe up (o now. The seeond chapter provides theoretical insight

into monetary integration in view ol' the theory ol' optimum currency areas. The following

ehapter focuses on real and nominal convergence ol' the Czech Republic to Eurozone. The

fourth and fifth chapter describes the pian ol' the euro adoption in the Czech Republie and its

institutional framework. Integral part ol' the thesis is the chapter describing public opinion

related to the adoption ol' euro in the new member states targeting to the opinion in the Czeeh

Republie. Final chapter asseses readiness of the Czech Republic for entry monetary union

especially by eonvergenee criteria point ol' view and compares the situation with the other

new member states . At last but not at least the thesis provides recommendation ol' the timing

ol' euro adoption in the Czech Republie.
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1. Uvod

Evropská Hospodářská a měnové unie je historicky oj ed i ně lý m projektem svého

druhu. Cílem tohoto ambiciózního projektu je zavést na evropském kontinentě jednotnou

měnu.

Česká republika se k 1. květnu 2004 stala členem Evropské unie. Podpisem pří stupové

smlouvy se z á rove ň zavázala přij mout jednotnou evropskou měnu euro. P ředkl ádaná práce si

klade za cíl přehledně a srozum i telně informovat o pozici České republiky jakožto země

usilující o přijetí eura a anlyzovat její míru připravenosti na plnohodnotné začlenění do

měnové unie. Evropská unie má stanovena tzv. Maastrichtská konvergenční kritéria, podle

nichž posuzuje, zda je země dostatečně připravena na vstup do Hospodářské a měnové unie.

Tato kritéria však zdaleka nezahrnují všechny d ůl e žit é ukazatele, a proto je třeba se v analýze

připravenost i České republiky (č i kterékoli jiné země usiluj ící o přije t í jednotné měny)

zam ě ři t i na j iná kritéria, než jsou ta Maastrichtská.

Úvodní část práce je věnována historickému vývoji měnové integrace na evropském

kon t i nentě . Poté následuje teoretická část , kter á se věnuje teorii optimálních měnových

oblastí. Tato teorie se zabývá stanovením podmínek, za jakých výnosy plynoucí ze vstupu

země do měnové unie převáží náklady. Třetí kapitola analyzuje míru konvergence České

republik y a Evropské unie (potažmo eurozóny) a hodnotí také schopnost české ekonomiky

vyrovnat se pomocí rů zných n á stroj ů případným asymetrickým šoků m. Následujíci dvě

kapito ly se zabývaj í technickými a institucionálními aspekty přij etí eura. Ministerstvo financí

vypracova lo tzv. Národní plán zavedení eura v ČR, který obsahuje výčet mnoha opatření a

ú ko l ů, které bude třeba v souvislosti se vstupem do měnové unie zavést a splnit. Plán zá roveň

popisuje, jakým způ sobem bude euro zavedeno. Nejv ě t š í odpovědnost bude ležet na bedrech

České národní banky a Ministerstvu financí ČR . P ředposlední kapitola analyzuje veřej né

mínění českého obyvatelstava snaží se nalézt dů vody, proč se Češi staví k jednotné evropské

měně poměrně skepticky. Závěrečná kapitola se věnuje plnění konvergenčních kritér ií a

načasování vstupu České republiky do eurozóny. Její nedílnou součástí je také srovnání České

republiky s ostatními novými členskými státy, které se stej ně jako Česká republika zaváza ly

jednotnou evropskou měnu přijmout.

Česká odborná veřej nost je v otázce na č asov án í vstupu značně rozpolcena. Odpůrci

brzkého přij etí eura argumentují zejména "zbytečnou" ztrátou monetární politiky, příznivci
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naopak vidí v euru obrovské p řínosy pro podnikatelskou sféru, zejména odst raněn í kurzového

rizika a tran sakčn ích n á k l ad ů spojených s konverzí měn .

Stanovit přesný termín, kdy bude Česká republika připravena na vstup do měnové unie

do takové míry. že to pro ni bude výhodné. je nemožné. Přij etí jednotné evropské měny bude

mít tak rozsáhlé dopady, že nikdy nebude možné všechny komp l exně analyzovat.
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2. Měnová integrace v Evropě

Počátky ekonomické integrace v Evropě se datují do doby po druhé světové válce.

Velk)' ekonomick ý prostor umož ňuj e zvyšovat objemy produkce, snižovat náklady,

prohlubovat specializaci výroby a ve svých d ů sledc ích pak zvyšovat efektivitu trhu.

Konkurenční prostředí je výhodné nejen pro spotřeb i te le, ale také podporuje inovace. Dů vody

pro evropskou integraci však nebyly vnímány pouze z ekonomického hlediska, ale také z

politického. V první polovině 20. století si Evropa prožila dvě světo vé války, které výrazně

poznamenaly jej í ekonomiku. Snaha zabránit dalším konfl ikt ům mezi evropskými národy,

předev š ím Německem a Francií, vedla ke snaze nahradit vzájemné rozpory mírovou

spoluprácí. Ve světě č ím dál více dominovaly Spojené státy americké a SSSR. Evropu bylo

třeba ekonomicky vzkřís it , aby byla schopná těmto supervelmocím ekonomicky konkurovat.

V zak ladate lských smlouvách Evropského hospodářského společenství z roku 1957 se

poprvé setkáváme s myšlenkou měnové spolupráce, i když zde sjednocování evropského

měnového trhu mělo jen jakousi podřízenou úlohu. "Měnová politika č lenských st á t ů byla

považována za záležitost společného zájmu" (Jakš 1998), sjednocení měn č l enských stá tů

zatím nebylo zamýšleno.

Na základě smlouvy o EHS byl v roce 1964 byl založen Měnový výbor. Skládal se ze

z ástupc ů ministerstev financí jed notlivých členských stá tů . Jeho cílem bylo sledovat

hospodářský , měnový a rozpočtový vývoj . Společná měnová politika členských st átů EHS

byla založena pouze na respektování několika pravidel. Nej d ů lež i t ějš í pravidlo se týkalo

změn kurzů . Pokud by některý stát změni l Svůj kurz tak, že by poškozoval podmínky

hospodářské soutěže zakotvené ve smlouvě o EHS, potom by Komise spolu s Měnovým

výborem dovolila ostatním č lenským státům "aby přijaly po určité období nezbytná opatření ,

na jejichž základě budou určeny nové podmínky a nová opatření jako d ůsledek této změny . "

(Tomášek 1999) Toto velmi obecné opatření se stalo základem měnové spolupráce EHS.

Propojování hospod á řsk ých politik členských států EHS zvyšovalo vzájemnou

ekono micko u závis lost. Po vzniku jednotného evropského trhu v roce 1968 bránila

individualita měnové politiky každého státu hlubší integraci. V důs ledku ropných krizí se

zhoršova ly celosvětové hospodářské podmínky. Evropské centrální banky s obavami

sledova ly znehodnocující se dolar a začal y vyžadovat za dolary zlato, které ovšem FED nemě l

a následkem toho dolar přestal být směnite lný za zlato. Všechny tyto aspekty vedly k nutnosti

stabilizovat směnné kurzy členských zemí EHS.
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2.1. První pokusy o mčnovou unii

Prvním vážným pokusem o měnovou integraci byl tzv. Barr ů v plán. Návrh

francouzsk ého premiéra Rayrnonda Barra byl představen na kongresu Evropské rady v Haagu

v roce 1969. Následně byl vytvořen výbor pod vedením lucemburského premiéra Pierra

Wernera, který v roce 1971 předložil zprávu o Vy/válení s/ódií hospodái sk é měnové linie.

Wernerova zpráva představil a koncepci zrodu hospodářské a měnové ume v

časovém horizontu 10 let. Zpráva předpokládal a vzájemné zafixování sm ě nný ch kurzů a

přenesení n ě kter ý c h národních pravomocí do rukou nadnárodních institucí EHS, které

povedou jed notnou měnovou politiku. Wernerova koncepce měnové unie počíta la i se

zavede ním je dnotné měny . Návrh byl přijat všemi devíti č l e nský m i zem ě m i na zasedání

Evropské rady v Paříži v roce 1972. Byl vytvořen tzv. "měnový had", někdy také nazýván

"had v tunelu". V roce 1971 byla stanovena maximální povolená odchylka od amerického

dolaru ve v ýši +/-4,5%. Fluktuační pásmo ("tunel") bylo tedy celkem široké až 9 %. To

umožňovalo poměrně velké výkyvy devizových kurzů, Měny byly fixovány nejen k dolaru,

ale také mezi sebou - maximální odchylka dvou č lenských zemí byla stanovena na +/-2,25 %.

Roku 1972 byla z důvodu velkých výkyvů i maximální odchylka od dolaru snížena na +/

2,25%. N icméně tento pokus o konvergenci evropských měn ztroskotal. V roce 1974 byl

oficiálně zrušen plán na vznik měnové unie.

Evropská měnová politika se prozatím přestala snažit strik tně fixovat kurzy

jednotlivých měn . Namísto toho byl 3.dubna v roce 1973 založen Evropský fond měnové

spolupráce (EMCF). Tato nezávislá instituce byla vedena guvernéry jednotlivých centrálních

bank. Jej ím hlavním úkolem bylo snižování odchylek devizových kurz ů měn členských zemí

pomocí intervencí centrá lních bank. Měnová politika v oblasti měnových rezerv jednotlivých

zemí byla pomocí EMCF koordinován a. Jako zúč tovací jednotka byla požívána tzv. Evropská

zúčtovací jednotka EUA.

Všechny pokusy o měnovou integraci do poloviny 70. let 20. století byly víceméně

neúspěšné .

2.2. Ev ropský měnový sys tém

Zřízením Evropského měnového systému (European Monetary System - EMS) byla

odstartována nová etapa měnové spolupráce Evropského hospodářského spole čenství. EMS

byl založen na základě Rezoluce Evropské rady o EMS a otázkách souvisejících přijaté
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V lednu roku 1978. Vstoupil v platnost 13. března 1979. Jeho autory byli francouzský

prezident Giscard ďEsta i ng a spolkový kan cl é ř Helmut Schmidt.

Jedním z hlavních d ůvod ů vedoucích ke vzniku EMS byla snaha nahradit nebo

a lespo ň konkurovat americkému dolaru jako světové měně . Dolar nebyl na konci

osmdesátých let stabilní a jeho čas té výkyvy zp ůsobova ly problémy evropským bankám a

podnik ům . Bylo potřeba minimalizovat kolísání směnných kurz ů evropských zemí, č ímž by

došlo ke zlepšení mezinárodních obchodních s t yk ů .

EMS byl založen na třech základních prvcích, a to Evropské měnové jednotce ECU,

což byla uměle vytvořená měna , která se stala nástupcem Evropské zú č tovací jednotky, dále

Mechanismu směn ných ku rz ů (ERM) a úvěrovém mechanismu, který sloužil jako pomoc

slabým měnám , když se dostaly do potíží v souvislosti s p lněním kritérií ERM.

Na počátku 90. let nastala v EMS krize. Britská libra a italská lira byly nuceny systém

EMS opustit, španě lská peseta a portugalské escudo musely být devalvovány. V roce 1993 se

dostával do potíží i francouzský frank. Mini s tři financí a guverné ři centrálních bank se

rozhodli na situaci zareagovat a roz š íři l i fluktuační pásmo na +/- 15%. Italská lira se do EMS

vrátila v roce 1996 a britská libra v roce 1998.

I přes potíže EMS na počátku 90. let m ů žeme říc t, že EMS splnilo svůj úkol. Podaři lo

se mu stabilizovat směnné kurzy měn zemí EI-IS (od roku 1993 Evropské unie) a násl edně

zlepšit ekonomické vztahy mezi jednotlivými zeměmi . V prvních deseti letech existence EMS

se u č lenských zemí snížily a hlavně sblížily míry inflace a zmenšily se rozdíly mezi

úrokovými sazbami evropských zemí.

Grafč. 1: vývoj miry inflace pod vlivem působeni Ei'v/S (1993 - 1998)
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Zdroj: Eurostat+ (Waigel, 1993)
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K systému směnných kurzů se dokonce dobrovo l ně na poč átku 90. let př i poj ovaly i

zem ě mimo EHS jako například Finsko, orsko a Švédsko. Každá země se snažila

při zp ů sobit Německu, jakožto zemi s nejnižší a stabilní infl ací.

V květnu roku 1998 byly pevně zafixovány kurzy měn zemí spadajících do EMS na

euro. tím de facto přes ta l EMS plnit svou funkc i. I. ledna 1999 vznikl tzv. Evropsk ýměnový

systém II a s ním i ERM II se stanoveným pásmem pro fluktuaci měny +/-15 % v ů č i euru.

Evropský m ěnov ý systém př i prav i l podmínky pro završení evropské měnové integrace

- vytvořen í hospodářské měnové unie.

2.3 . vývoj od Evropského měnového systému až po dnešní HMU

V roce 1988 se sešli přední představitelé všech vlád zemí Evropského společenství v

Hannoveru a rozhodli se zříd i t Výbor pro hospodářskou a měnovou unii, kter ý připraví

konkrétní etapy vzniku Hospodářské a měnové unie. Předsedou tohoto výboru se stal tehdejší

prezident Evropské komise Jacques Delors. Dalšími č leny byli guvernéři centrálních bank

všech dvanácti členských zemí EHS a dále viceprezident Komise Franz Andriessen, bývalý

španě lský ministr financí Miguel Boyer, generální řed i te l Banky pro mezinárodní platy

Alexandre Lamfalussy a dánský ekonom Niels Thygesen (Raymond, 1995). 17. dubna 1989

předložil Delorsův výbor zprávu, která navrhovala postup vybudování J·IMU. Zpráva byla

přijata Evropskou radou v po lovině roku 1989 na summitu v Madridu.

Delorsova zpráva rozpracovala utvořen í Hospodářské a měnové unie do tří etap:

• 1. etapa - upevnění konvergence

• 2. etapa - pokračující upevňování konvergence a vytvoření potřebných institucí

(Evropského systému centrálních bank)

• 3. etapa - zafixování směnného kurzu a zavedení jednotné měny

Teprve v prosinci 1991 na Maastrichtské konferenci schválila rada definitivní podobu

I-IMU. Maastrichtská verze budování HMU byla téměř totožná s Delorsovou zprávou.

V Maastrichtské smlouvě podepsané 7. února 1992 se píše "že Společenství bude podporovat

ekonomický a sociální pokrok, který je vyvážený a udržitelný, zejména vytvořením prostoru

bez vnitřních hranic, posilováním ekonomické a sociální soudržnosti a zavedením
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Hospodářské a měnové ume, zahrnuj ící nakonec v souladu s ustanoveními této smlouvy

jedinou měnu". (I-lad a Urban, 2000).

Velká Británie a Dánsko si vyjednali v Maastrichtské dohodě výjimku, že se nemusí

účas tn i t třetí etapy budování I-IMU.

2.4. Budování Hospodářské a měnové unie

První etapa byla dle Maastrichtské smlouvy zahájena zpě tně k I. červenc i 1990 a

trvala do 31. prosince 1993. V této době byl úplně liberalizován kapitálový trh uvnitř EU (se

zvláštní úpravou pro Španělsko , Portugalsko a Řecko). V roce 1990 vypracoval Výbor

guvern érů návrh stanov Evropského systému centrálních bank (ESCB), který byl tém ěř beze

změn zahrnut i do Maastrichtské smlouvy. Dále pak byly vytvořeny konvergenční programy

pro země , které nespl ň uj í konvergenční kritéria pro vstup do EMU. Konvergenč n í programy

se týkaly všech zemí EMS, neboť Maastrichtská kritéria nesp l ň ovala žádná z nich.

Druhá etapa budování Hospodářské měnové unie zača l a I. ledna 1994 a skonč i la

31.prosince 1998. Maastrichtská smlouva obsahuje Dodatkovy protoko! o statutu Evropského

měnového institut. (EMI, European monetary institute). Evropský měnový institut (EMI) byl

oficiálně založen k I. lednu 1994, tedy spolu se vstupem do druhé fáze budování Hospodářské

a měnové unie. Nicméně EMI fungoval j iž od počátku roku 1993. Jeho sídlem se stal

Frankfurt nad Mohanem a prvním prezidentem EMI byl zvolen Be lg i čan Alexandre

Lamfalussy.

Úkolem Evropského měnového institutu bylo především připravit cestu pro vznik

Evropského systému centrálních bank, dále pak koordinovat vztahy mezi národními

centrálními bankami, dohlížet na vývoj ECU a začít pracovat na přípravě bankovek a mincí

jednotné evropské měny s tím, že konečná podoba bude pozděj i schválena dosud neexistující

Evropskou centrální bankou.

Rada EMI každoročně zveřej ňovala svá stanoviska týkající se připravenosti

evropských zemí na přechod do konečné fáze Hospodářské a měnové unie.

Již v první výroční zprávě Evropského měnového institutu bylo konstatováno, že tl

mnoha st á tů selhává plnění konvergenčních program ů , a to zejména p l nění fi skálního

konvergenčního kritéria týkajícího se rozpočtového deficitu. Začalo se uvažovat o oddálení

tře tí závěrečné etapy HMU o dva roky. Původní termín stanovený na počátek roku 1997 se

zdál být nereálný. Zasedání Rady ministr ů konané 29.-30. září 1995 ve Valencii stanovilo

1.leden 1999 datem zahájení třetí etapy EMU. Zároveň zde byla potvrzena platnost všech

- 11 -



konvergenčních kritérií. (Fiala, Pitrová 2003). EMI byl už při svém zřízen í považován pouze

za přechodnou instituci a dle plánu byl na počátku třetího s tupně budování EMU v roce 1998

nahrazen Evropskou centrální bankou.

Evropská komise se již v průběhu roku 1995 začala zabývat všemi aspekty přechodu

na jednotnou měnu . Aby nedocházelo ke zbytečným komplikacím a nedorozuměním ,

předl ožil a Komise tzv. Zelenou knihu o vytvoieni Hospodái sk é Cl měnové unie. Tento

dokument projednaný Radou EU i Evropskou radou v červnu 1995 se stal scénářem pro

zavedení jednotné měny.

Tabulka Č. 1: Zelená kniha

Fáze A Během roku 1998
1998 - rozhodnutí o účastnících HMU

- zřízení ECB a ESCB
- s ladění národních legislativ
- produkce oběživa (bankovek a mincí)
- příprava plánu př i zp ů soben í bankovního a fi nančního sektoru

Fáze B K 1. lednu 1999
1.1.1 999- 31.12. 2001 - zafixování kurzů zúčastněných měn vůči euru

- zavedení bezhotovostního oběhu eura
- ESCB přebírá odpovědnost za měnovou politiku
- měnové , kapitálové a burzovní trhy obchoduj í v euru
- velkoobchodní platební systémy fungují v euru
Během let 1999 - 2001
- bankovní a finanční instituce se dále p ř i zp ůsobuj í jednotné
měně

- jednotlivé ekonomické subjekty přecházejí na euro (dle v ů le)

Fáze C K 1. lednu 2002
1.1.2002- 30.6. 2002 - zavedení bankovek a mincí eura

Během 1.1.2002- 30.6. 2002
- konečná přeměna bankovního sektoru na jednotnou měnu

- převedení všech finančních operací na euro
- stažení bankovek a mincí národních měn

ZdroJ FIala, PItrová (2003)

Dalším významným mezníkem utváření Hospodářské měnové ume se stal summit

v Madridu konaný 15. a 16. prosince 1995. Zde Evropská rada rozhodla, že společná měna se

nebude nazývat ECU, ale EURO a že nahradí národní měny nejpozděj i v lednu 2002. Zároveň

bylo rozhodnuto, že sp lnění konvergenčních kritérií bude hodnoceno v pr ůb ěhu roku 1998.

Země, které kritéria nesplní v daném termínu, se budou moci k Hospodářské a měnové unii

připoj it hned po jejich splnění.
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2. května 1998 rozhodla Rada mini strů v tzv. Konvergenční zprávě, že závěrečné

etapy Hospodářské a měnové unie se bude účastnit těchto jedenáct č lenských zemí Evropské

unie: Německo , Francie, Itálie, Irsko, Finsko, Španě lsko, Portugalsko, Rakousko, Nizozemí,

Belgie a Lucembursko. V průb ěhu roku 2000 Evropská rada rozhodla, že Řecko již sp l ň uje

konvergenční kritéria a m ů že se do tře tí fáze Hospodářské a měnové unie také zapoj it.

2.4.1. Závěrečná fáze budování Hospodářské a měnové unie

Závěrečná etapa budování Hřvll.I byla zahájena I. ledna 1999 za předsednictví

Rakouska. Byly neodvol atelně zafixovány směnné kurzy měn z úč as t n ě n ý c h zemí a pevně

stanoveny jejich kurzy vů č i euru. Jednotka ECU byla nahrazen eurem v poměru I:1. Zanikl

Evropský měnový institut a byl nahrazen Evropským systémem centrálních bank. Měnová

politika jedenácti zemí účastn ících se I-I MU zača l a být prováděna jednotně na evropské

úrovni. Společná měna euro byla zavedena prozatím pouze v bezhotovostní formě . Dále pak

byla zahájena příprava na přecenění spotřebního zboží a služeb do eura.

4. ledna 1999 se tedy euro poprvé objevilo na devizových trzích. Kurz vů č i

americkému dolaru byl nastaven na 1,1747 USD za euro.

Komise připravovala r ůzné projekty na seznamování ob čanů s novou měnou . Vznikaly

r ůzn é projekty, které měl y za úkol informovat a připravit seniory č i handicapované občany

na jednotnou evropskou měnu . Ve větš ině zemí bylo přechodně zavedeno ocenění zboží a

služeb jak v původn í národní měně, tak i v euru, což mělo pomoci občanům zvyknout si na

jiné nominální hodnoty měny . Zároveň Komise podporovala právnické osoby v přechodu na

euro - předkládala jim různ é strategie přechodu na euro a připravovala pro ně as istenční

programy, které jim přechod zjednodušovaly.

Budování evropské měnové unie bylo dokončeno zavedením bankovek a mincí eura

do oběhu, a to 1. ledna 2002. Národní měny byly bezplatně vym ě ňov á ny za euro

prostřednictvím komerčních bank, které si je poté měnily v národních centrálních bankách.

Od I. ledna 2002 jsou všechny ekonomické transakce a nové kontrakty v zemích eurozóny

uzavírány a realizovány pouze v euru.

Hospodářská a měnová unie byla tedy úspěšně dokončena. Dnes, pět let po zavedení

jednotné měny, si většina občanů eurozóny na euro zvykla. A větš ina z nich své nákupy už na

bývalé národní měny ani nepřepočítává .
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3. Optimální mčnové oblasti

Měnová integrací je v teoretické oblasti podložena zejména tzv. teorií optimálních

m ěnových oblastí (Optimum currency areas - OCA). Autorem této teorie je profesor Robert

A. Mundell, který získal Nobelovu cenu za ekonomii v roce 1999 za analýzu m ě nov é a

fi skální politiky při rů zn ý ch režimech m ě nov ý ch kurzů a za anal ýzu optimálních měnových

zón. (Klaus, 2002a) Tato teorie se zab ývá podmínkami, za kterých je možné dvěma zemím

neodvol atelně zafi xovat směnné kurzy a centralizovat jejich monetární politiku. Profesor

Mundell ji poprvé publikoval v roce 1961 jako č l á nek .T he Theory ol' Optimum Currency

Areas" v American Economic Revue.

3.1 Teorie optimálních měnových oblastí dle R. Mundella

Optimální měnová oblast je takový region, v němž všechny jeho součást i mají s l aděný

hospodářský cyklus a nedochází zde k asymetrickým š ok ů m (tj . takov ým š oků m, které se

neprojeví ve všech státech měnové oblasti, ale jen v některé její část i) . Už z této jednoduché

definice m ů žeme snadno usoudit, že EU ani eurozóna optimální měnovou oblast netvoří.

Pro snazší představu o dopadech asymetrického šoku si představme, že existují dvě

země A a B a dále že tyto země vyráběj í určité produkty, které nejsou navzájem substituty.

Dojde k asymetrickému šoku, který zp ůsob í , že poptávka po produktech produkovanýeh v

zemi A se přesune na produkty země B.

Graf č. 2: Ilustrace asymetrického šoku

Zemč A Země I3

P P'
s

o

Q

o

s

Q*

O'

Zdroj: http://homepage.l1llworld.com/peter.micklem/euro/OCAs.htm (c.l O.1 1.2006)
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Tento šok m ů že být zp ůsoben napříkl ad změnou preferencí spo t řeb i te l ů . Pokud je

kurzový režim tlexibilní , dojde v zemi A k depreciaci a situace se stabilizuje. Ovšem

v situaci, kdy kurzový režim bude fixní, bude dů sledkem šoku n ár ů s t intlace v zemi B (intlace

stimulovaná zvýšenou poptávkou po produktech země B), a dále také n árůst nezaměstnanost i

v zemi A (způsobený poklesem produkce v zemi A).

Z daného podání by vyplývalo, že tlexibilní kurz Je v krátkodobém období

jednoznačným řešením , situace je však komplikovaněj ší. V dlouhém období si lze t ěžko

představit , že by depreciace byla jedinou odpovědí na asymetrický šok. Musí dojít k přesunu

pracov ních sil do země B, která produkuje momentálně žádanějš í zboží. Kdyby tomu tak

nebylo, depreciace by vedla k neustálému snižování ceny produkce země A. Navíc

předpokl ad , že země A produkuje jen produkt A a zemč B jen produkt B, je velmi striktní.

Měnové oblasti nej sou shodné s produkčně homogenními oblastmi.

Flexibilní kurz se zdá být výhodněj ší pro méně otevřené ekonomiky. V takovýchto

zemíc h nern á volatilita kurzu výrazný vliv na domácí podniky. Na druhou stranu však

tlexibilní měnový kurz vede k očekávání zhodnocování či znehodnocování a tím navozuje

nestabilní prostřed í a m ů ž e se stát příčinou spekulativních ú to k ů ,

Česká republik a je malou velmi otevřenou ekonomikou. Při objemech obchodování

mezi Českou republikou a Evropskou unií je nepochybné, že pro exportní podniky by

zavedení jednotné měny přineslo úsporu n áklad ů a hlavně stabilizaci dnes nejistého

kurzového prostřed í.

Od doby první publikace teorie optimálních měnových oblastí až dodnes uběhlo

několik desetiletí a teorie prošla určitým vývojem. Mnozí ekonomové se snažili a snaží

odpovědět na otázku, jaké vlastnosti musí státy mít, aby pro ně vstup do měnové unie byl

výhodný (tedy aby náklady nepřevyšovaly výnosy).

Objev ily se čtyři hlavní charakteristiky , které dopomohou č len ů m měnové ume či

oblasti s fixními kurzy úspěšně če lit asymetr ickým š ok ů m (Šaroch, 2003):

a) Optimální je taková měnová oblast, která má pro všechny členské země homogenní

produkční strukturu a vysokou diversifikaci zahraničního obchodu a zároveň konverguje míra

inflace, úrokové sazby jsou si blízké a země mají sladěné hospodářské cykly. Tyto

charak teristiky zamezují vzniku asymetrického šoku.
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N i cm é n ě je všeobecně známé, že č lenské země eurozóny tyto podmínky nesp l ňuj í, a

proto je t řeba hledat řešen í problému asymetrických š o k ů .

b) Oboustranná pružnost mezd a cen, která umožní hladké př i zp ů soben í implicitního

"reálného kurzu".

Obzvláš tě na evropském kontinentě si však lze dostatečnou pružnost mezd představit

jen těžko . Mzdy jsou v mnoha ohledech strnulé, což je částečně způsobeno i p ří l i š striktní

regulací stát ů . Ta sice pů sob í jako ochrana zam ě s tnanc ů, nicméně ekonomické dopady takové

regulace jsou veskrze negativní.

c) Vysoká mobilita práce, která absorbuje asymetrické šoky prostřednictvím vysoké mobility

výrobních faktorů (kapitálových zdroj ů a pracovních sil).

Modelové přizp ůsobení by pak vypadalo tak, že v zemi B vzniknou nová pracovní

místa a je zde tlak na zvýšení mezd. Naopak v zemi A se zvyšuje míra nezaměstnanost i.

Přebytečné pracovní síly ze země A se přesunou do země B. Tímto krokem se v zemi B sníží

mzdy a ekonomiky A a B se dostanou do rovnovážné pozice. Vysokou mobilitu práce by ráda

jako řešení případných asymetrických š ok ů v iděla právě Evropská unie. Ačko l i svoboda

pohybu osob je jednou ze čtyř základních svobod, Evropané stále nejsou v otázce stěhování se

za prací tak flexibilní, jako například občané Spojených st átů amerických. V České republice

je mobi lita navíc ještě podpořena situací na trhu bydlení. V Praze, kde se nachází nejvíce

pracovních příleži tostí , je bydlení velice drahé a lidé si nemohou dovolit stěhovat se za prací.

d) Příznivé politické faktory mohou také pomoci vyřešit problém asymetrických šoků .

Předchozí skupiny charakteristik žádná ze zemí eurozóny dokonale nespl ňuj e . Pokud tedy

nejsou asymetrické šoky absorbovány nebo negovány jedním z dříve uvedených zp ůsob ů ,

nastupuje možnost politického řešení (kompenzace). Ve standardním státě mají tyto

kompenzace charakter fiskálních transferů ze spo lečného rozpočtu .

Ve skutečnosti existuje ještě jedna možnost, jak se s asymetrickými šoky vyrovnat, a

to nákup cenných papírů . Jsou-li tyto cenné papíry emitovány v jiné členské zemi měnové
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ume, majitel se jejich vlastnictvím zaj išťuje proti negativním dopad ům zp ůsobeným

asymetrickými šoky. (Macháček a Kotlán (200I»

Teorie optimálních měnových oblastí neposkytuje jednoduché závěry . Její výsledky

jso u spíše jakýmsi návodem, jak co nejvíce zmírnit nežádoucí dopady měnové integrace a na

druhé s t raně jak nejlépe využít pozitivních aspek t ů ,

3.2. Teorie optimálních měnových oblastí z pohledu ekonomů

Frankela & Rose a Paula Krugmana

Se zajímavými poznatky přišli v roce 1998 ekonomové Frankel a Rose. V ýsledkem

jejich práce je tvrzení, že země by byly schopny rychleji splnit konvergenční kritéria, kdyby

již byly členy měnové unie. Jinými slovy plnění kritérií ex anteje obtížněj š í než jej ich plnění

ex post. Snížení kurzového rizika a tím daná vět š í ekonomická a finanční stabilita vede k

rozšíření vzájemného obchodování. Následně pak nárůst obchodování způsob í větš í korelaci

mezi hospodářskými cykly jednotlivých zemí.

Graf č. 3: OCA line

rozsah
n ezinárodního
obcnocu

kandidáti na OCA

země, pro něž je
výnoon ét šl

vlastní měna

OCA _i ne

korelace hospodářských

cykl ů mezi zeměmi

Zd roj: Strecker (2005)

Graf vycházející z teorie optimálních měnových oblastí jednoduše nastiňuj e , že ne pro

všechny státy je vhodné do měnové unie vstupovat. Má-Ii stát příli š odlišný hospodářský

cyklus od hospodářských cyklů s t á tů uvnitř měnové unie, náklady na vstup a členství v unii

by přesahovaly výnosy. (Ovšem Česká republika již nemá na výběr, zda se stát členem či

nikoli).
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D ů le ž it á kritéria pro mčnovou integraci dle Frankela a Rose jsou' :

otevřenost obchodu

podobnost hospodářského cyklu

mobi lita na trhu práce

systém sdílení rizika

Grafč. 4: Pilstup Evropské komise k integraci (Frankel & Rose)
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Zdroj: De Grauwe (1997)

Proti teorii Frankela a Rose se postavil znám)' ekonom Paul Krugman. Podle P.

Krugmana by nárůst obchodu mezi jednotlivými odvětvími vedl k hlubší specializaci, což by

ve svém d ů sledku vedlo k j eš tě větš ímu prohloubení rozd í l ů v hospod ářských cyklech.

GrC1ťč. 5: Krugman ův pristup k integraci
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Zdroj: De Grauwe(1997)

I Frankel & Rose (1998), "The Endogenity of the Optimum Currency Areas Criteria"
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N icméně realita ukazuje, že pravdu má spíše Frankel a Rose. Synchronizace

hospodářských cykl ů zemí, které vstoupily do eurozóny, se oproti období před přij etím eura

zvýšila2 (viz také graf č . 25).

Kritéria vycházející z teorie optimálních m ěnov ý ch oblastí vůbec nesouhlasí

s Maastrichtskými kritérii, která požaduje jako podmínku pro vstup do EMU Evropská

Komise. Dů vodem j e nejspíše snadná měřitelnost Maastrichtsk ých kritérií a proti ní stojící

obtížné výpočty a modely vedoucí hodnocení synchronizace hospod á řsk ých cyk lů či měření

flexibility na trhu práce.

2 Deutche Bank Research (2006): Business cyc1e synchronisation in the euro area
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4. Konvergence ČR a EU

Ačko l i pro Evropskou komisi je důleži té hl avně sp l nění konvergenčních kritérií,

z teorií optimálních měnových oblastí vyplývá, že spíše míra skutečné ekonomické

konvergence by měla být ukazatelem, který urč í , zda vstup do měnové unie bude výhodný a

"bezpečn f' · Aby náklady spojené se vstupem České republiky do EMU byly

minimalizovány, je třeba sblížit hospodářské cykly eurozóny a ČR a nastavit mechanismy,

které budou vyrovná vat případné asymetrické šoky. Jak už bylo řečeno , tyto mechanismy

mohou být například flexibilní trh práce či pružnost mezd a cen.

Reálná konvergence představuje přibližování ekonomické úrovně k úrovni jiné

vyspě lé země nebo skupiny zemí (v rámci integračního seskupení). Zpravidla se m ě ř í pomocí

ukazatele HOP na obyvatele, který vy l učuj e vliv cenových úrovní a představuj e skutečnou

výši produko vaného zboží a služeb danou ekonomikou. ( Ž ďá rek, 2006) Pod pojmem

nominální konvergence si můžeme představit konvergenci cen (viz kapitola 4.2).

4.1. Reálná konvergence

Výhody spojené s přijetím jednotné evropské měny budou tím vyšší, č ím větš í bude

ekonomická sladěnost České republiky s ostatními zeměm i eurozóny a č ím účinněj ší budou

při zp ůsobovací mechanismy . Zároveň se s vyšší konvergencí sníží případný tlak na n ár ů st

cenové hladiny . Začleněním se do EMU ztratí Česká republika velmi důležitý při způ sobovac í

nástroj, jakým je monetární politika (tedy ovlivňování měnového kurzu, změnami diskontní

sazby, atd.)

Základními indikátory reálné konvergence jsou HOP na obyvatele v paritě kupní síly

(v PPS) a průměrná cenová hladina HOP. Jak je patrné z následující tabulky, v poslední době

dosahuje Česká republika oproti průměru v eurozóně vyššího růstu HOP na hlavu. Nicméně

časový horizont potřebný k dosažení stejné ekonomické úrovně je stále velmi dlouhý a závisí

na mnoha nepředvídatelných faktorech.
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Tabulka č. 2: lIDP na oby vatele \' PPS ve vybraný ch zemích EU

v letech / 995- 2005 (EU-25 = / 00)

Odhad Eurostatu
2 Údaje za Česko u republiku a Maďarsko nejsou zcela srovnatelné, neboť v nich je od roku 1995 (ČR), resp. od
roku 2002 (Maďarsko) obsažena metodická změna, která ú roveň HOP ve vztahu k EU-25 v letech 2004 a 2005
poněkud zvyšuje . Nesrovnatelnost se rovněž týká údaj ů v časové řadě - změna k roku 1995 a k roku 2000 m ů ž e

být zkreslena směrem nahoru zhruba o 2 procentní body.

1995\ 2000 2004 2005
Zmčna v (procentních bodech)

1995-2005 1995-2000 2001 -2005

CI' -es {a rep. 68,4 63,7 70,0 73.1 4,7 -4,7 8,2

Mad'arsko2
48,4 52,7 60,0 61,6 12,7 4,3 5,3

Polsko 40,6 46,8 48,9 50,0 9,4 6,1 3,8

Slovensko 43,9 47,3 52,9 55.1 11 ,3 3,4 6,6

Slovinsko 67,7 72,6 78,9 80,0 12,2 4,9 5,9

Estons ko 33,5 40,8 5 1, 1 57,3 23,7 7,2 15,0

Litva 33,5 38,3 47,6 52,1 18,6 4,8 11.8

Lotyšsko 29,0 35,3 42,7 47,0 18,0 6,3 10,0

Kypr 80,6 81,1 82,4 83,3 2,7 0,4 0,1

Malta n/a 78,6 69,9 69,2 n/a n/a -5,3

Portugalsko 74,8 80,6 72,2 71,4 -3,5 5,6 -8,4

llecko 70,3 72,6 81,9 82, 1 11 ,7 ? o 8,5_ , J

I

Zdroj : Žďárek (2006)

Za období let 1995- 2005 nej větší posun v reálné konvergenci zaznamenaly pobaltské

státy. Tyto státy však vycházeli z nízké úrovně . V reálné konvergenci mezi novými č lenskými

státy (bez pobaltských zemí) byla v období let 2001-2005 na prvním místě Česká republika

následovaná Slovenskem a Slovinskem.

4.1. 1. Konverge nce hospodářských cyklů

Jedním z nejd ůležit ěj š ích faktorů reálné konvergence v souvislosti se začleněním

České republiky do eurozóny je harmonizace hospodářských cykl ů , Aby jednotná měnová

politika řízená Evropskou centrální bankou nezpůsobila České republice více škody než

užitku, je třeba co nejvíce sladit hospodářské cykly a vyhnout se tak nebezpečí , že např.
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bude-li eurozóna jako celek v recesi, bude ECB provádět takovou měnovou politiku, aby se

eurozóna z recese dostala, a nebude jí záležet na tom. že ČR třeba zrovna v recesi není a

taková politika jí nevyhovuje. Následuj ící graf názorně zobrazuje stav konvergence

hospod á řsk ých cyk l ů eurozóny a České republiky.

GrC!ľ(~. 6: Roční změny reálného HDP (v %)
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Zdroj: Eurostat, výpočty ČNB

Do roku 1999 nelze o žádném náznaku konvergence ani hovo řit , nicméně je patrné, že

v dalších letech se situace mírně zlepšila. Od roku 1999 do roku 2000 rostla ekonomika České

republiky stej ně jako ekonomika eurozóny. Nicméně po roce 2000 dochází jak v ČR, tak i

v eurozóně k výraznému poklesu růstu . Eurozóna se dokonce v roce 2002 dostává do fáze,

kdy ekonomika přestává růst úplně . Od roku 2002 až dosud dynamika r ůstu eurozóny

fl uktuuje, zatímco Česká ekonomika má výrazně rostoucí trend. Růst České republiky byl

v roce 2006 více než dvojnásobný oproti eurozóně.
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4.1.2. Synchronizace ekonomických šoků

Synchronizace ekonomických š ok ů je dalším fak torem důle žit ým pro měnovou unii.

Synchronizace ekonomických š ok ů znamená, že ekonomické šoky, které postihnou eurozónu

(nebo většinu zemí eurozóny), postihnou také Českou republiku. Čím více budou šoky

v České republice na straně poptávky podobné jako šoky v celé eurozóny, tím menší náklady

bude muset ČR vynaložit, aby se s nimi vypořáda l a. Co se t ý č e š oků na s traně nabídky, není

názor na nutnost jej ich synchronizace jednotný.

Nás ledující analýza byla vypracována Českou národní bankou. ČNB použila čtvrt l etní

data a porovnávala poptávkov é a nabídkové šoky v Česk u , Macl'arsku, Polsku a Slovensku

s šoky v eurozóně . Plus pro srovnání analýza uvádí ještě synchronizaci Portugalska, Rakouska

a l~ecka3.

Grafč. 7: Synchronizace popt ávkovych šok ů
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Hodnoty v grafu představuj í korelační koeficienty poptávkových šoků. Koeficient

m ů že dosahovat hodnot v intervalu [-1 ;1]. Kladné hodnoty představují pozitivní korelaci

(synchronnost ekonomických šoků). Záporné hodnoty představuj í negativní korelaci, a tedy

] Portugalsko a Řecko byly vybrány díky podobné hospodářské úrovni jako má ČR. Rakousko bylo vybránojako
zástupce zemí, s nimiž má ČR rozsáhlé obchodní vazby,

- 23 -



existenci asymetrických š ok ů . Č ím Je hodnota vyšší, tím v ě t š í Je míra synchronizace

ekonomických š ok ů.

Je zře te l né, že ani č lenské zem ě HMU nemají své poptávkov é šoky synchronní

s eurozónou. Řecko a Portugalsko vykazuj í dokonce negativní korelaci.

Zam ě ř íme- l i se na Českou republiku, vidíme, že určitá pozitivní korelace

(synchronizace) existuje, n i cméně je stále dosti nízká a není statisticky signifikantní. Česká

republika v porovnání se sledovanými členskými státy nevykazuje nižší míru synchronizace, a

tudíž nebude v měnové unii če l i t vě tš ím u riziku než tyto státy. (Babetskaia-Kukcharchuk,

2006)4

Grafč. 8: Synchronizace nabidkovych Sokll

0 ,5

0 ,4

0,3

0 ,2

0,1

°
-0, 1

-0, 2

-0 , 3

-0, 4

-0, 5

- .--

-
,-

--IT- - - 1--- -,,-I:L-
-'-~r-~I

~

c z HlL-E _I ~ --.E ~T c

-- --
L-

-

-

Zdroj: ČNB

01 9 9 5-19 99

2 0 00-20 05

Míra synchronizace nabídkových šoků České republiky s eurozónou se snížila.

Zatímco v letech 1995 - 1999 byla 0,2, v letech 2000 - 2005 klesla na -0,02 (nejde však o

statisticky významné koeficienty). Za zmínku stojí korelace Slovenska, které v letech 1995 

1999 vykazovalo významně zápornou korelaci. (Babetskaia-Kukcharchuk, 2006)

" Analýza synchronizace České republiky se zeměm i eurozóny, dokument ČNB
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Míra synchronizace mů že být do jisté míry ov l i vněna i plovoucím měnovým kurzem.

Je pravděpodobné , že po fi xaci kurzu by došlo k větš ímu s laděn í asymetrick ýc h š o k ů ČR

s eurozónou.

4.2. Nominální konvergence

Cenová hladina je v méně vysp ě l ých zemích nižší než ve státech vyspělýc h. Vyšší

ekonomická výkonnost je doprovázena vzestupem cenové hladiny (Samuelson-Balassa efekt).

Závislost cenové hladiny HOP na HOP per capita je teoreticky předpok l ádána jako lineární

vztah.

GrafČ. 9: Vztah ekonomické a cenové úrovně (EU25 = JOD. rok 2005)
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Zdroj: Eurostat

Česká republika je poměrně vzdálena od regresní křivky, což znamená, že cenová

hladina v ČRje nižší, než odpovídá ekonomické úrovni (HOP na obyvatele).

Mohlo by se zdát, že zmiňovaný rozdíl s sebou nese nebezpečí skokového nárůstu

cenové hladiny, č i prostor pro zhodnocení české koruny. Z hlubší analýzy provedené ČNB
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(Č i hák , Holub, 2001) vyplývá, že tomu tak být nemusí. Pokud upravíme některé ve l ič i ny,

nachází se Česká republika jen mírně pod regresní kři vkou. Např. HDP per capita mů že b ýt

nahrazeno HOP na zaměstnance . Produktivita je m ěřena v HOP na zaměstnance a navíc každá

země má různou míru zaměstnanost i a zaměstnanc i mají rozdílnou věkovou strukturu. HOP

v pari tě kupní síly mů žeme nahradit nominálním HOP.

Dále mů žeme vzít v potaz produktivitu v sektoru neobchodovatelného zboží. která je

také v r ů zných zemích různ ě vysoká. V Samuclson Balassově lineárním modelu závisí cenová

hladina na podílu neobchodovatelného zboží na HOP. Pokud má však země nízkou

produktivitu v sektoru obchodovatelného zboží a naopak vysokou v sektoru zboží

ncobchodovatelném, potom vysoký podíl neobchoclovatelného zboží na HOP povede ke

snižování relativní cenové hladiny.

Navíc m ů žeme zahrnout do analýzy další faktory, jako jsou vládní akce (různ é cenové

regulace, daně apod.), nedokonalou mobilitu pracovní síly mezi sektory č i zm ěny v tenns-of

trade. Analýza zahrnující všechny zmíněné prvky vede k výsledku, že cenová hladina v ČR

odpovídá ekonomické úrovni (Čihák , Holub, 200I).

4.3. Přizpůsobovací mechanismy

P řizp ů sobovac í mechanismy budou hrát po přij et í eura klíčovou roli v České

ekonomice. Po ztrátě možnosti řídit měnovou politiku na národní úrovni bude ČR muset če l i t

asymetrickým š ok ů m jinými prostředky . Mezi nejčastěji zmiň ovan é patří pružnost mezd a

cen, flexibilita trhu práce a stabilizační funkce veřej ných rozpočtů .

4.3.1 Stabilizační funkce veřejných rozpočtů

Pro stabilizaci ekonomiky je podstatné, aby v ývoj veřej ných rozpočtů nebyl skokový.

Spoj itý vývoj bez výrazných výkyvů přisp ívá ke stabilnímu ekonomickému prostředí a

napomáhá subjektům na trhu správně očekávat budoucí vývoj. Fiskální politika by měla

působit spíše proticyklicky, avšak po vstupu do měnové unie musí také respektovat a pokud

možno dodržovat Pakt stability a růstu. To může do jisté míry vliv fi skální politiky na

stabilizaci ekonomiky omezovat.
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Fiskální politika ov l iv ň uje ekonomiku bud' pomocí automatických s tab i l i z á tor ů nebo

pomocí di skrečních opat řen í. Diskreční opatřen í jsou taková. která mů že vláda měnit. Jejich

dopad však velmi často bývá spíše procyklick ý, nebol' vznikají různ é prodlevy mezi reakcí

vlády, schválením nějakého opatřen í a jeho pů soben ím. Vliv fi skální politiky tedy mů že

v některých případech ekonomiku destabilizovat a je proto lepší spoléhat se na automatické

stabilizátory. Veřejné finance by v období ekonomického boomu měly pomocí deficitu tlumit

agregátní poptávku a naopak v období recese ji stimulovat.

V České republice bohužel mají veřejné rozpočty spíše strukturální charakter. Jejich

cyklická povaha je minimální. Platí, že "č ím blíže vyrovnanosti bude deficit ve své

strukturální část i , tím větší bude v době hospodářského oslabení prostor pro pů soben í

automatických stab i l iz á to r ů a v krajním případě pro provádění diskre čn ích opat řeni'L '

Strukturální charakter veřej ných rozpo čt ů by se měla ČR snažit minimalizovat, neboť vysoké

schodky v době poměrně velkého ekonomického rů stu vedou ke zvyšování veřej ného dluhu a

také náklad ů spojených s jeho obhospodařováním .

Problémem České republiky je navíc stárnutí populace, a to představuj e velkou zátěž

pro veřejné finance. Tomuto problému jsou vystaveny prakticky všechny evropské státy.

Výdaje na penze tedy v budoucnu porostou a čím déle bude ČR otálet se zavedením penzijní

reformy, tím větší potíže a zadlužení jí v budoucnu čeká .

Evropská komise vydala statistiku odhadující zadlužení zemí EU v budoucnu.

Tabulka Č. 3: Hrubý dluh v % J-IDP- predikce

2010 203 0 2050

Česká republika 41 83 306
Rakousko 54 16 -19

Řecko 96 120 347

Maďarsko 46 47 83

Polsko 45 -8 -69

Slovensko 43 29 52

Zdroj: Evropská komise

Samozřejmě nelze na odhadnutá čísla nijak spoléhat, těžko m ů žeme odhadovat, jak

bude situace v Evropě vypadat za několik desítek let. Vysoké odhady pro Českou republiku a

Řecko vyplývají zjiž zmi ňované stárnoucí populace a momentální fiskální situace těchto

5 "Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonom ické s laděnosti ČR
s eurozónou" dokument Ministerstva financí ČR a ČNB,
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s t á t ů. Penzijní reforma a reforma zdravotnictví jsou pro Českou republiku nevyhnuteln ým

krokem.

Vysoké strukturální schodky rozpočt u veřej ných financí významně omezuj í možnost

jej ich použití jako přizpů sobo vac ího mechanismu v přlpad ě nutnosti če l i t něj akému

asymetrickému šoku.

4.3.2 . Pružnost mezd a cen

Mzdová flexibilita by měla fungovat jako prostředek pro zachování vysoké

zaměstnanost i . Analýza ČNB hodnotící schopnost reáln ých mezd v ČR tlum it ekonomické

šoky dává j ednoznačný závěr: "Česká republika zaznamenala pokles pružnosti mezd

(elasticita se zmenšila z -0,031 pro období 1995 - 1999 na statisticky nevýznamnou hodnotu

blízkou nule pro období 2000 - 2004)". (Babetskaia-Kukcharchuk, 2006) Ani v ji ných

nových č lenských státech však situace není výrazně lepší.

Na pružnost reálných mezd jako na řešení asymetrických šoků v České republice také

nelze nijak spoléhat.

Pro hodnocení pružnosti cen m ů žeme použít např . metodu tzv. in fl a čn í strnulosti

(perzistence).

Tabulka č. 4: Inflační perzistence

ČR Polsko Slovensko Mad 'arsko Portu galsko Rakousko Řecko

Koeficient inflační
0,95 0,95 0,93 0,88 0,87 0,83 0,83

perzistence

Zdroj: výpočty ČNB

Použitý koeficient inflační perzistence m ů ž e nabýt hodnot mezi O a 1, při čemž č ím

více se hodnota blíží jedné, tím je inflace strnulejší. Koeficient pro Českou republiku nabývá

hodnoty 0,95, což je spolu s Polskem nejvyšší dosažená hodnota. (Babetskaia-Kukcharchuk,

2006) V Česku jso u tedy ceny velmi strnulé, tzn. inflaci trvá dlouho, nežli se po

ekonomickém šoku navrátí do rovnovážného bodu.
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4.3.3. Flexibilita trhu práce

Flexibilní trh práce je tím nástrojem, kter ýse Evropská unie snaží nejvíce podporovat

a vylepšovat jakožto mechanismus pro při zp ů soben í asymetrickým šoků m . Evropský trh

práce je spíše méně fl exibilní v porovnání s pracovním trhem USA. Je to dáno zejména

sociální politikou , která hraje v Evropě daleko vyšší úlohu než právě v USA. Negativní vliv

na pružnost pracovního trhu má i existence a stálé zvyšování minimální mzdy. Vysoké

sociální podpory v nezaměstnanosti demotivují lidi v hledání nového zaměstnán í. ě k te r é

evropské státy včetně České republiky zbytečně ztěžuj í podnikatel ům možnost zaměstnávat

pracovníky tím, že přehnaně chrání zaměstnance .

Pro Českou republiku bohužel platí všechny výše zmíněné . neduhy" evropského

pracovního trhu.

Grafč. JO: Dlouhodobá nezaměstnanost : podíl osob více než rok bez práce

na pracovnísíle (v %)
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Vysoká strukturální dlouhodobá nezaměstnanost je pro Českou republiku typická.

J eště vyšší dlouhodobou nezaměstnanost však m ů žeme nalézt např. na Slovensku či v Polsku,

ze zemí p ůvodní EU-15 má vyšší dlouhodobou nezaměstnanost Řecko.
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4.3.3.1. Regionální rozdíly na trhu práce

I regionální rozdíly v míře zaměstnanosti jsou pro Českou republiku typické. Zatímco

Praha, P l zeňský a J i hočeský kraj mají nízkou nezaměstnanost do 5 %. naopak v

Moravskoslezském a v Ústeckém kraji dosahuje nezaměstnano s t hodnot vysoko nad 10 %.

Obráze k č. 1: Regionální nezaměstnanost v cnk 31.12.2006

Mim (%)

do5,00
5,01. 7,00
7,01.9,00
9,01. 11,00

_ 11,01 a víre

Zdroj: Český statistick ýúřad

V porovnání se všemi ostatními č lenským i zeměmi Evropské unie se Česká republika

řadí na jedno z nejvíce nelichotivých míst v oblasti regionální nezaměstnanosti .

Tabulka Č. 5: Variační koeficient nezaměstnanost i. regiony NUTS 26

2002 2003 2004 2005
Itálie 78 78 62 60
Belgie 48 43 48 49
Česká republika 44 42 42 46
N ěrnccko 54 47 46 41
Rakousko 43 43 41 40
Slovensko ?~ 27 31 37_J

Francie 37 36 35 34
Maďarsko 32 33 28 27
Portugalsko 31 30 25 22
Řecko 15 16 19 18
Holandsko 16 I I 12 15
Polsko 17 16 16 15

Zdroj: Eurostat

Variační koeficient představuj e podíl směrodatné odchylky vážené podle velikosti

region ů a pr ům ěrn é míry nezaměstnanosti . Čím je hodnota variač ního koeficientu vyšší, tím

vyšší je regionální rozdíly v nezaměstanosti.

6 Česká republika se skládá ze sedmi region ů (dle rozdělení NUTS 2). Obvykle se jeden region stává ze dvou až
tří kraj ů . Výjimkou je Praha, Středočeský a Moravzkoslezký kraj, které tvoří regionNUTS2 samostatně.
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Dle posledních dostupných dat za rok 2005 vyplývá, že regionální rozdíly v

nezaměstnanosti v ČR jsou opravdu velmi vysoké, a to obzvláště v porovnání s ostatními

novými č lenským i státy. Tyto rozdíly mají v České republice dlouhodobý charakter, z čehož

vyplývá, že trh práce není v ů bec flexibilní. Lidé nejsou ochotni se za prací stěhovat. Mírné

zlepšení situace nastalo v letech 2003 a 2004. V těchto letech začala česká ekonomika prudce

růst , čemuž se zlepšení dalo připi sovat , nicméně výrazné zhoršení tohoto ukazatele v roce

2005 tento předpoklad popírá.

M ů ž eme tedy konstatovat, že na mobilitu práce jako možný nástroj pro vyrovnávání se

s případnými asymetrickými šoky se Česká republika také nern ů ž e příli š spoléhat.

M ů žeme tedy konstatovat, že ani jeden ze zmiňovaných vyrovnávacích mechanism ů

není v České republice na takové úrovni použitelnosti, abychom se mohli bez obav

spolehnout, že se s asymetrickými ekonomick ými šoky vyrovnáme.
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5. Národní plán zavedení eura v České republice

Ministerstvo financí jako hlavní gestor celého procesu přípravy na zavedení eura

v České republice vypracovalo ve spolupráci s Českou národní bankou dokument nazvaný

Národní plán na zavedení eura v ČR7
. Národní plán je rozdě len na t ř i čás t i, z nichž první

obsahuje základní informace o způsobu zavádční eura v České republice, druhá čás t

podrobněji rozpracovává některé body z část i jedna a třetí část vysvět l uje význam pojm ů

týkajících se měnové unie. Národní plán bude pravidel ně (nejspíš jedenkrát ročně )

aktualizován. Aktualizace budou obsahovat zejména úkoly, které již byly sp l něny, a na druhé

s t raně nově stanovené úkoly.

S.l. Postup přijetí eura

25. října 2006 rozhodla vláda, že Česká republika přijme jednotnou evropskou měnu

tzv. "velkým t řeskem", Euro tedy bude zavedeno do hotovostního i bezhotovostního styku

zároveň . Postup zavedení eura je rozdělen do pět i fází.

Obrázek Č. 2: Postupzavedení eura v ČR
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Zdroj: Ministerstvo financí ČR

7 N á I ' I' dení C"RJ' e ve řejn ě dostupny' na internetových stránkách Ministerstva financíČR nac rocJ1l p an na zave em eura v
hltp ://www.mťcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcrlNarodni_plan_verze_ IO-FYydť. pd ť
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V .piedpii pravn é[ázi'' je ve všech č i nnostech používána česká koruna. Dále bude

následovat ..piipravnáfáze ", kdy všechny platby budou probíhat v korunách. ale dojde k tzv.

duálnímu oce ňov án í . Ceny v obchodech, výpisy z bank i výplatní pásky budou obsahovat

údaje jak v korunách tak v eurech. V dalším období "duální cirkulace". které začne dnem

zavedení eura, budou bezhotovostní platby probíhat pouze v eurech a pro hotovostní platby

bude možné použít jak eura tak české koruny. Stále bude pokračovat duální označován í cen.

Y tomto období bude česká koruna stahována z oběhu . V období "mezi koncem duální

cirkulace a koncem duálního ozna čov áni cen" budou j iž všechny transakce probíhat v eurech.

jen ceny budou stále označovány duálně . V záv ě re č n é fázi budou všechny transakce probíhat

pouze v eurech a bude zrušeno i povinné duální označování. Dobrovolně však budou subjekty

moci v duálním označován í pokračovat.

5.2. Ochrana o bčan ů

Zavedení eura by nem ělo nijak poškodit občany a spotřeb i te le . J ej vě tší obavy plynou

z možnosti zneužití přechodu na euro obchodníky. Stát se bude snažit takovému chování

zabránit. Pravidla na přepočet a zaokrouhlování jsou str i k tně stanovena a jejich dodržování

bude sledováno.

5.2.1. Pravidla přepočtu a zaokrouhlování

Pro přepočet bude možné použít pouze koeficient stanovený Radou EU. V žádném

případě nebude možné použít jiný kurz. Koeficient bude mít formát šesti platných čís l ic , bude

tedy vypadat následovně : 1 EUR = XX , XXXX CZK. Přepočítací koeficient nesmí b ýt nijak

zaokrouhlován č i jinak upravován na menší počet platných Č ís lic
8

.

Částky budou vždy zaokrouhlovány minimálně na 1 eurocent, tedy na dvě desetinná

místa. Je možné použít i zaokrouhlení na více desetinných míst. Dle pravidel stanovených

Radou se zaokrouhluje vždy pouze konečná částka, jednotlivé položky zaokrouhlovány být

nesměj í.

V neposlední řadě bude samozřej mě zaj i š těna kontinuita právních n á stroj ů, Smlouvy

obsahuj ící údaje v českých korunách budou nadále platné. Hodnoty v korunách budou

automaticky považovány za hodnoty v eurech za použití přepočítacího koeficientu.

8 Národní plán zavedení eura v ČR
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Pravidla jsou stanovena takovým způsobem, aby občana nijak nepoškodila. Dů leži tým

aspektem však bude d ů sledn á kontrola dodržování t ěch to pravidel. Přepočty použité

obchodníky by měly být kontrolovány hned jakmile nastane duální oce ňov án í , a ne až ve

chvíli, kdy opravdu dojde k zavedení eura. 8ylo by vhodné zříd i t či pověři t neexistující orgán

státní správy, na který by se občané mohli obracet v případě , že zj istí, že došlo k nesprávnému

použití p řepočítacího koeficientu.

V některých zemích eurozóny při přechodu na euro objevila tzv...vnímaná inflace".

Obyvatelé pociťovali , že obchodníci využili přechod na jednotnou měnu k neod ů vodn ěn érnu

zvýšení cen. Ve skutečnost i však na základě statistických dat tomu tak nebylo. Vnímaná

inflace se týkala zejména běžného zboží denní spotřeby. Aby stejná situace nenastala i

v České republice, je t řebam , aby stát otevřeně s občany komunikoval a aby občané měli

možnost obrátit se na nějaký orgán v případě pochyb o správnosti konverze.

5.2.2. Duální označování cen

Je št ě před samotným dnem zavedení eura je t řeba naučit občany ,.myslet v eurech".

Duální označován í cen bude zavedeno nej pozděj i I měsíc po stanovení přepo č í taciho

koefic ientu. Povinnost označovat ceny duál ně bude pokračovat minimálně 12 měs íců po

samotném zavedení eura.

Duální označování cen se bude týkat všech "cen v ý robk ů a služeb, hodnoty peněžn ích

částek na účtech, fakturách, cen íků bankovních služeb a jiných finančn ích instituc í,

rozpočtových n á kladů , spotřebitelských úv ě r ů , různých plateb, výplat, sociálních dávek ,

výpisů z účtu ob čan ů apod. Rovněž se bude týkat všech p ř ípad ů , kde je vystavený výrobek,

cenových nabídek, katalog ů , reklamy, nabízených služeb a podobn ě '"

Povinnost duálně označovat ceny budou mít jak fyzické tak právnické osoby, přičemž

náklady na duální označování a samotný přechod na euro ponesou samy. Přesný formát

označován í a jeho pravidla budou včas rozpracovány a zveřej něny v zákoně.

Cílem duálního označování cen bude poskytnout občanům přehlednou informaci o

ceně zboží a zabránit případnému neopodstatněnému zvyšování cen v pr ůb ěhu konverze.

9 Národní plán zavedení eura v ČR
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5.3. Legislativní stránka zavedení eura

Cel)' přechod na jednotnou evropskou měnu musí být řádně l eg i sl a t i vně podložen a

také je t řeba p ř izpů sobit měnové unii i mnohé stávaj ící právní normy. Hlavním právním

před pisem pro přechod na euro v ČR bude tzv. "Obecný zákon o zavedení eura". Tento zákon

bude obsahovat přepoč ítací koeficient, zp ůsob přepočtu, pravidla zaokrouhlování. pravidla

duálního označován í, způsob převodu zůstatků na bankovních účtech , zp ůsob konverze

cenných papírů a j iných finančních nástrojll, nern ěnnost d ři ve uzavřených závazků , pravidla

pro výměnu oběživa, zp ůsoby kontroly a dohledu nad dodržováním tohoto zákona a sankce v

případě jeho porušení. Obecný zákon by mě l nabýt platnosti minimálně 18 - 24 m ě s íc ů před

zavedením eura, aby se subjekty mohly dostatečně včas při prav i t a splnit své povinnosti

vyplývaj ící ze zákona. Návrh Obecného zákona o zavedení eura vypracuje Ministerstvo

financí spolu s Českou národní bankou a Národní koordinační skupinou 10.

Nezbytná bude změna zákona o České národní bance. Změna bude obsahovat přenos

mnoha pravomocí týkajících se měnové politiky do rukou Evropské centrální banky. Zákon

musí obsahovat, že měnou České republiky je euro, její zkratkou je EUR se symbolem 0' " .

Jedno euro se dělí na 100 centů. Emise eurobankovek a vydávání euromincí bude spadat pod

ČNB. Objem vydaných peněz však musí schválit ECB. ČNB pak bude provádět distribuci a

kontrolu nad hladkým peněžním oběhem, bude kontrolovat kvalitu mincí a bankovek a bude

dohlížet na úschovu a ničení neplatných a vyřazených bankovek a mincí.

Mimo tyto dvě nejdů lež it ěj š í právní normy týkající se zavedení eura bude muset b ýt

novelizováno mnoho dalších právních norem. Právní řád České republiky bude celý

prozkoumán . Poté bude stanoven soubor právních předpi sů , které bude třeba novelizovat.

P ůjde napřík lad o daňové zákony, zákony týkající se účetn ictví , zdravotního poji štění a

sociálního zabezpečení .

5.4. Institucionální struktura příprav na zavedení eura

Národní plán zavedení eura byl vypracován tzv. Národní koordinační skupinou pro

zavedení eura. Tato instituce spadající do gesce Ministerstva financí se bude starat o cel)'

přípravný proces. Struktura institucí odpovědných za zavádění eura v ČR je následující.

10 Národní plán zavedení eura v ČR.
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Obrázek Č. 3: Institucionální struktura piiprav na zavedení eura

bor NKS
na ce,
nis t ra ce
a PSI

···············..···l···..·················:
Národní koordinátor zavede ní eura v ČR

[zá stupce min is ters tva fin ancí]

Národní koordinační skupina pro zavedení eura v ČR

Ministers tvo financí (předsedal r-- - ------ -- - -- - - -

Č e sk á národní banka (místopředseda) I
Organizační výo

Min is terstvo průmyslu a ob chod u ( místopředseda)
I

Min is terst vo s pravedlnos ti
~ (MF CR; koordi

I organi zace. ad rni
Min is ters tvo informat iky

I
I

činnosti NKSI

Mini s terst vo vnitra I
I

Minist er stvo zahraničních véd --- - - - - - - - - - - - -

Ú řad místopředsedy vlád y pr o evropské zále žitos ti

I
I I I

Pra covní Pra covní Pracovní Pracovn í Pra covní Pracovní
s k u pin a sku p in a pr o sku pina pro skupina pro skupin a pro s ku pina pr o

p ro nefinanční veřejné legisla tivu informatiku komunikaci
fi nanční se k to r a finance a a s tatistiku
sek tor och ra nu veřejnou

spotřebitele s právu

(gestor: (ge s to r : (gestor: (ges tor : (gesto r : [spolugesce:

CI\'B I MPO) MFI MSp rl MInI) MF a ČNB)

~ • • , ". I I •• ••• • " 1 ' """1.1. 1 .1 • •• • I I • • 1 • • •• II ••• :

L Vláda ČR ~
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Národní koord inační skupina má za úkol zejména koordinovat práci jednotlivých

pracovních skupin, př ipravit rozpočet nákladů veřej né správy, připravit metodiku

zaokrouhlování, spolupracovat s r ůznými profesními asociacemi, analyzovat zkušenosti

Slovinska ze zavedení eura, zajišťovat informovanost a připravit aktualizaci národního pánu.

Jednotlivé pracovní skupiny pak mají své vlastní specializované úkoly.

V březnu 2007 byl národním koordinátorem jmenován bývalý viceguvernér a

ekonomick ý expert doc. Ing. Oldřich Dědek, CSc. Vedoucím Organizačního výboru árodní

koordinační skupiny pro zavedení eura je Ing. Petr Očko ll .

Národní plán zavedení eura v České republice neobsahuje žádné konkrétní plánované

datum přijetí eura. Nejbližším možným termínem se jeví rok 2012. Do srpna roku 2007 bude

znovu posouzena strategie vstupu České republiky do eurozóny a mělo by být také stanoveno

I I "Koordinátorem příprav zavedení eura v ČR jmenován Oldřich Dědek" , tisková zpráva Ministerstva financí

ČR
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konkrétní datum zavedení eura v České republice'f. Ministr financí Miroslav Kalousek již

nyní prohlásil, že bude prosazovat přij etí eura od 1.1. 201213 .

Ačko l i datum přij e tí eura ještě není známo a ani po stanovení termínu stej nč nebude

jisté, zda ČR stihne přípravy a sp lnční Maastrichtských kritérií do tohoto termínu. přípravy by

měl y být zahájeny co nej dří ve . Již nyní se fyzické i právnické osoby mohou předběžně

připravit a zkalkulovat si náklady, které jim zmčna přinese . Čím lépe budeme informováni a

připraveni , tím méně špatných a nečekaných okamžiků s sebou přijetí eura přinese.

\1 • • .. d i ČR' enován Oldřich Dědek" , tisková zpráva Ministerstva financí
• .Koordin átorern pnprav zave en eura v JIl1

ČR . k
13 "Kalousek chce př ij et í eura v roce 2012", č lánek serveru Novincy.cz
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6. Instituce zaštit'ující zavedení jednotné měny v ČR

Zavedení eura není jen pouhou v ý m ě nou oběživa . Je t řeba tento krok chápat

komplexně, neboť se jedná o celonárodní proces, kter ýje velkou měrou závislý na politickém

rozhodnutí vlády České republiky a org á n ů Evropské unie. Zejména Česká národní banka,

vláda a Ministerstvo financí ČR jsou hlavními aktéry a koordinátory přij e t í jednotné evropské

měny.

6.1. Česká národní banka

Spolupráce České národní banky s Evropskou centrální bankou probíhala .i iž
v přeclvstupním období. Guvernéři centrálních bank všech deseti kandidátsk ých zemí

přij atých do Evropské unie v květnu roku 2004 byli zváni jako pozorovatelé na zasedání

Generální rady ECB.

Ystupem České republiky do Evropské unie se Česká národní banka stala součástí

Evropského systému centrálních bank. Od I. května 2004 se guvernér ČNB pravide l ně

účastní zasedání Generální rady jako řádný č len . Již v dnešní době je politika Č B pokládána

za věc veřej n é ho zájmu. Podle Smlouvy o EU není možné, aby banka pro váděla kroky, které

by mohly ohrozit fungování jednotného trhu. Těmi to kroky je myšlena např. velká fluktuace

kurzu apod.

Česká národní banka musí spolu s vládou připrav i t vhodné prostřed í pro zavedení

nové měny. Mezi základní úkoly ČNB patří kontrola makroekonomického vývoje České

republiky a s tím spojeného plnění monetárních konvergenčních kritérií. Č B musí

pravidelně poskytovat vládě podklady pro hodnocení konvergenčních kritérií a pro

konvergenční program. Od roku 2004 musí ČNB podávat každý rok zprávu o míře

ekonomického sbližování s eurozónou. Na základě plněn í kritérií bude ČNB ve spolupráci

s vládou iniciovat vstup do systému ERM ll. Mimo to se Česká národní banka musí připravit

na plné začlenění clo všech org án ů Evropského systému centrálních bank a převedení velké

část i svých kompetencí na Evropskou centrální banku.

Změny bude třeba provést i v l egislati vě. Aby bylo v ů bec možné převést pravomoci na

nadnárodní orgány, je nezbytné změni t zákon o ČNB a Ústavu ČR. Kompetence v oblasti

měnové a kurzové politiky budou převedeny na ECB. Mimo změny zákona o ČNB bude také
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muset být provedena revize (popř . ) úprava předpi s ů týkaj ících se bankovního dohledu,

platebního styku a devizové oblasti. Úpravy budou muset být provedeny i ve zpracovávání

statistik a účetnictví. Zpracovávání statistických výkaz ů v České národní bance bude muset

b ýt uvedeno do souladu s požadavky a standardy eurozóny. Výkazy budou převedeny do

spo lečné měny euro. Nav íc na euro budou muset být převedeny již existuj ící statistické

databáze.

Účetnic tví bude také p řevedeno na jednotnou měnu a bude harmonizováno se

standardy eurozóny. Dále bude zaveden postup pro výběr externího auditora národní banky' ".

Ten musí být navržen Radou guvernérů Evropské centrální banky a schválen Radou EU.

Jedním z technicky i časově nej náročněj ším ú ko l ů bude příprava mincí a bankovek a

jejich distribuce obyvatelstvu. Podle odhadli České národní banky bude t ře ba připrav it až 250

mili ón ů bankovek a okolo miliardy mincí. Z á rove ň bude staženo přib l i žně 300 m i l iónů

bankovek a 800 mili ón ů mincí' ". Pro ražbu nových mincí bude t řeba p řipravit pří stroj e a

zejména vypsat výběrové řízení na podobu národní strany mincí. Realizace výroby bankovek

a mincí musí probíhat ve spolupráci s ECB. ČNB dále vypracuje detailní plán na výměnu

oběživa . Zejména je třeba zaj istit dostatečnou bezpečnost výměny a kapacity pro ukládání a

ni čení bankovek a mincí českých korun. Nutná bude spolupráce s distributory nov ých

bankovek a mincí, a to nejen s komerčními bankami, ale i s poštami, obchodními ře tězci ,

maloobchodníky atd.

Česká národní banka by nebyla schopna připravit pro okamžik výměny potřebné

množství bankovek. Proto bylo s Evropskou centrální bankou dohodnuto, že bankovky budou

zapůj čeny některými jinými národními bankami Eurosystému. ČNB jen musí dosta tečně včas

připravit svůj požadavek na množství zapůj čených bankovek.

Před zavedením eura do hotovostního styku poběží v ČR informační kampa ň po

záštitou ČNB . Jejím cílem bude poskytovat aktuální a komplexní informace o celém pr ůb ě hu

procesu přechodu na novou měnu a podávat veřej nos t i informace o d ů s ledc ích vstupu ČR do

eurozóny a seznámit ji s parametry nových bankovek a mincí a s klíčovými termíny přechodu.

Během doby výměny hotovostimusí být občané detailně seznámeni s parametry nových

bankovek a mincí, klíčovými termíny přechodu, z pozice centrální banky podporovat

důvěryhodnost procesu.

1,1 Sou časným auditorem ČNB je firm a PriceWaterhouseCoopers - jedna ze čtyř nej větš ích ce l osvětovýc h

auditorských fi rem.
15 " Přeh l ed úkolů v oblasti p ů sobnost i ČNB a nástin dalších úkolů v souvislosti se zevedcním eura v ČR" ,

dokument ČNB
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Vstupem do eurozóny se Česká národní banka stane součástí Eurosystém u. V rámci

Eurosyst érnu musí b ýt systém povinných minimálních rezerv 8 v souladu s evropskými

pravidly jednotné měnové politiky. Zá rove ň EeB stanovila pro ČNB výši upsaného kapitálu.

která č i n í 81,16 mi li ón ů eur. ČNB ovšem jako země stojící mimo eurozónu musí prozatím

splatit jen 7 % celkové výše upsaného kapitálu, tj. necelých 5.7 miliónů eur". Přij et ím nové

m ěny však bude povinna splatit upsan ýkapitál v plné výši.

V oblasti bezhotovostního platebního styku bude hlavním úkolem Č lB zapoje ní do

systému TARGET (Transevropský Expresní Automatizovaný systém zúčtován í plateb v

reálném čase) a dále přechod všech platebních systémů na euro.

6.1.1. Měnová politika ČNB

Cílem měnové politiky České republiky je udržení stabilní cenové hladiny. V březnu

roku 2004 vyhlásila Česká národní banka inflační cíl jako mezi ročn í pří růste k

spo třeb i te l s kých cen ve výši 3 % CPI, který platí od ledna 2006. Tento cíl byl stanoven nad

úrovní cenové stability deklarované ECB. D ů vodem jsou specifick é potřeby České republiky

jakožto transformující se ekonomiky.

V roce 2004 bylo předpokládáno , že Česká republika přijme euro již v roce 2010.

Proto byl inflační cíl z roku 2004 stanoven tak, že bude v platnosti od ledna roku 2006 až do

přije tí jed notné evropské měny euro. Termín přij etí eura v roce 20lOje však již nesplniteln ý,

Proto Česká národní banka musela začít brát v úvahu i monetární politiku po roce 20 10. 8.

března 2007 vyhlásila ČNB nový infla čn í cíl pro rok 2010 a další roky, a to ve výši 2 % CPI

(+/- 1 %)17.

Česká republika nem ěla dosud potíže s plněním Maastrichtského konvergenčního

kritéria týkajícího se cenové stability. Nicmén ě vzhledem k n árů stu počtu států a velice

striktnímu přístupu evropských org á nů by se plnění tohoto kritéria mohlo stát v budoucnu

problémem (více viz kapitola 8).

16 " Přeh l ed úko lů v oblasti působnosti ČNB a nástin dalších úko l ů v souvislosti se zevedením eura v ČR",

dokument ČNB
I7"Nový i nflačn í cll ČNB a změny v komunikaci měnové politiky", dokument ČNB
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Graf č. ll : V)ívoj inflace v cn l' letech 200I - JQ/ 2007 (HfCP, l' %)
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Od roku 200 1 lze i n llační prostředí v České republice všeobecně pokládat za

nízkointlační. V roce 2005 byla meziroční inllacc ]-IlCP v prům ě ru 1,6 %, v roce 2006 pak

2, I% (dle Eurostatu). V roce 2006 dosáhly některé suroviny rekordních světových cen.

Tento n á rů st je v ČR částečně kompenzován posilováním kurzu české koruny.

Dle p ředpokladů kalkulovaných ministerstvem fi nancí ČR dosáhne míra inflace HICP

v České repub lice v roce 2007 2,6 %, v roce 2008 dosáhne 2,5 % a v roce 2009 také 2,5 %.

V pří št ích letech lze předpokládat další zhodnocování české koruny. V roce 2007 by se na

míře inflace měl projevit n árů st spotřebních daní z tabákových v ýrobk ů . Dalšími aspekty

projevujícími se na míře inflace budou deregulace nájemného a n ár ů st cen elektřiny , plynu,

tepla, vodného a stočného. Návrh nebere v úvahu dopad zvažované ekologické refomry".

Prozatím lze těžko odhadovat, zda ČR bez jakýchkoli cílených z á sahů splní

konvergenční kritérium cenové stability. Míra inflace v ČR se zřejmě bude pohybovat někde

v blízkosti referenčn í hodnoty. Úkolem ČNB bude tedy v případě hrozby nesplnění zasáhnout

a s t l ač i t inllaci pod povolenou hodnotu. Není moc pravděpodobné , že by inllace v ČR

výrazně přestřeli la požadované kritérium.

IR Konvergen ční program České republiky (verze březen 2007)
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Podmínkou přij et i nového č lena do eurozóny je č lenství v mechanismu ERM II.

Každý stát zde musí strávit minimá l ně dva roky. Standardní fl uktua čn í pásmo bylo stanoveno

na +/-15 %, přičemž každý stát si může zvolit jakékoli užší pásmo. V hodnoceném období

nesmí dojít k devalvaci centrální parity (revalvace tedy zakázána není).

"S p l něn í kritéria vyžaduje, dle současného chápání Č B a po konzultaci s p ř í slu šn ými

orgány EU a ECB, udržení devizového kurzu v intervalu +/- 225 % (tj. užším. než je

standardní fluktuačn í pásmo) okolo centrální parity ERJv! II bez výrazného napět í (jinými

slovy, udržení kurzu v úzkém rozmezí +/-2,25 % za každou cenu za pomoci nadměrných

intervencí č i netržních opatřen í nemusí být hodnoceno jako sp l nění kritéria kurzové stability).

Pokud dojde k pohybu devizového kurzu mimo toto pásmo, je nutné rozlišovat mezi

porušením apreciační a deprec iační hranice ( imp l ic i tně řečeno - porušení aprec ia č ni hranice

jc více přípustn é ) a zkoumat délku odchylky, dů vody odchylky a nastavení úrokový ch sazeb a

in tervenčn í politiky v době intervalu." !" Definice s p l nění kritéria kurzové stability tedy není

exak tně definována a posouzení jeho plnění/neplnění bude záviset na posouzení evropských

institucí.

Vstupem České republiky do ERM II bude stanovena centrální parita poměru

CZK/EUR. .Te d ůle žit é , aby hodnota centrální parity byla vhodně zvolena. Pokud by tomu tak

nebylo, ČR by musela čelit nadměrnému riziku inflačních č i defl ačních tl ak ů jakožto

prost ředků k p řizp ů soben í se "správnému" kurzu. Česká republika se rozhodla na doporučení

ČNB prozatím nevstupovat do ERM II (k nelibosti Evropské unie). ČNB nechce zatím jakkoli

omezovat své monetární nástroje, a proto doporučuj e pobyt v ERJY1 II jen na nezbytně

dlouhou dobu. Tento krok se zdá být z ekonomického hlediska rozumný, neboť m ěnový režim

platný pro země v ERM II je jakýsi "kočkopes" mezi měnovou unií a voln ým kurzovým

režimem. Po případném vstupu do ERM II již bude muset Č lB brát v ě t ší ohledy na vývoj

kurzu a nebude se moci soustředit pouze na inflaci jako dosud. Měnová politika České

republiky je založena na i nflačním cílování a je velmi úspěšná, není proto divu, že se jí česká

vláda ani ČNB nechtějí vzdát.

Na rozdíl od ČR se větš i na z nových členských států již stala č leny ERM II.

V současné době již stoj í mimo pouze Česká republika, Maďarsko a Polsko plus Velká

Británie a Švédsko.

19 "Účast ČR v kursovém mechanismu ERM 11 - načasován í , předpoklady, důsl edky" , prezentace České

spo l ečnos t i ekonomické
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Následující graf zn ázorňuje vývoj české koruny, pokud by k 1.1 .2005 vstoupila do

ERM II.

Grafč. 12: Hypotetickypn/běh účast i \' ERM II (CZK/EUR)
ph vstupu k l .1.2005
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Pozn.: Červená čára označuje paritu (kurz k 1.1.2005).
Modré čáry znač í základní rozmezí povolené ERM II (+/-15 %).

Zdroj: ČNB

Česká koruna se od roku 2004 poměrně značně zhodnocuje. Jak již bylo řečeno ,

prolomení aprecia č ní meze by nemělo být Evropskou unií chápáno jako d ů vod k nepřij et í

České republiky do eurozóny. Podíváme-Ii se však na vývoj mezi lety 2002 a 2004, zjistíme,

že v tomto období by ČR nesplnila depreciační hranici 2,25 %. Splnění kritéria kurzové

stability by pro Českou republiku nemělo být nijak obtížné.
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6.2. Vláda a ministerstvo financí

Gesci za cel)' proces přij e t í eura má v rukou česká vláda (zejména Ministerstvo financí

ČR) .

Hlavním úkolem vlády v rámci vstupu do eurozóny bude nepochybn ě konsolidace

veřejných financí. Česká republika neplní kritérium týkaj ící se schodku veřej ného rozpočtu a

jeho sp l nčn í bude nej obt ížněj ším krokem ke sp l nění Maastrichtských kritérií. Fiskální

disciplína a její udržitelnost jsou základním předpokladem bezproblémového fungování

ekonomiky po vstupu clo měnové unie.

6.2.1. Fiskální politika

Grafč. 13.: Defi cit veiejn ého I' ()ZP()G~/lI (v % HDP)
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Graf zn ázo r ň uj íc í míru deficitu veřejných rozpočtů v procentech HOP ukazuje, že až

do roku 2004 Česká republika nikdy kritérium rozpoč tového deficitu nesplnila. Od roku 2004

se nepohybuje daleko od hranice 3 % HOP, tedy hodnoty sp l nění kritéria.

V roce 2005 dosáhl deficit veřej ného rozpočtu (dle Eurostatu) hodnoty 3,5 % HDP,

což byl lepší výsledek, než vláda předpokláda l a v minulém Konvergenčním prograrnu' ".

Lepšího výsledku bylo dosaženo především vyšším výběrem daní a také možností převést

nevyužité prostředky do rezervních fondů (tento převod byl poprvé umožněn v roce 2004).

V roce 2005 bylo převedeno 24,9 mld. CZK (0,8 % HOp)21 . Výdaje v roce 2005 byly

nej výrazněj i ovl ivněny pronájme l etoun ů Gripen v hodnotě 9,6 mld Kč a odpuštěním

nedobytné pohledávky Sýrii v hodnotě 18,7 mld. Kč .

V roce 2006 dosáhl deficit veřej ného rozpočtu výše 2,9 % HDP (dle Českého

statistického úřadu i Eurostatu). Tato hodnota je překvapivě nízká a znamená, že Česká

repub lika za rok 2006 splnila konvergenční kritérum týkající se deficitu veřej ných fi nancí.

Příjmy vládního sektoru v roce 2006 odpovídaly předpokladům . R ů s t ziskovosti velkých

firem vede k vyššímu výběru daně z příjmu právnických osob. Výnos daně z příjmu fyzických

osob je negati vně ovlivněn spo lečným zdaněn ím manže l ů , a to ve větším rozsahu, než bylo

původně očekáváno . Výběr spotřebních daní je mírně nižší, než bylo očekáváno . To je dáno

předz ásoben ím prodejců před zvyšováním spotřební daně . Na růstu výdajů se podílejí

zejména mandatorní výdaje a růst investic vládního sektoru.

V dalších letech bude saldo veřej ných financí ovl ivněno plánovanou reformou, která

mění da ňovou strukturu daně z příjmu právnických osob a upravuje mnohé další oblasti.

Zejména snižuje mandatorní výdaje, které v České republice tvoří větš i nu vládních výdaj ů .

Nezbytné jsou také reformy d ůchodov ého zabezpečen í a zdravotnictví. Prozatím jsou

prognózy Ministerstva financí následující.

Tabulka Č. 6: Výhled defic it ů veiejnychfinancí

Zdroj g P g
(verzebřezen 2007)

Rok Prognóza
(deficit rozpočtu \' (YD HDPl

2007 -4,0

2008 -3,5

2009 -3,2
. ': Konver en čn í ro zram CR

20 Původní předpoklad č i n i l 4,8 % HDP.
21 Konvergenční program České republiky (verze březen 2007)
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Státní rozpočet pro rok 2007 zača l být připravován před parlamentními volbami.

Zřej mě díky politickému cyklu došlo v předvolebním období k přij etí mnoha zákonů. které

zvyšuj í státní výdaje. Jde napříkl ad o zvýšení porodného, zvýšení rodi č ovsk ých p ř ísp ě vk ů č i

zavedení příspěvku pro rod i če prv ň á čk ů - tzv. pastelkovné. Zatímco v roce 2006 č i n i l

mezi ročn í r ů st sociálních výdaj ů 7,3 %, v roce 2007 to bude 9,7 %.

Vzhledem k současnému rel ativně vysokému ekonomickému r ů stu České republiky a

současné snaze reformovat veřej né finance lze předpokládat , že Česká republika by mě la být

schopna splnit po roce 2010 kritérium výše defi citu veřejného rozpočtu , a tedy plnit

konvergenční kritéria tak, aby mohla být v roce 2012 přij ata do měnové ume jako

plnohodnotný čl en .

Česká republika je dle práva Evropské ume povinna usilovat o přije t í eura

.,v nejbližším možném termínu,,22. Dle výkladu práva Evropské unie musí tedy po sp l nění

Maastrichtských kritérií a p řizp ů soben í legislativy Česká republika vstoupi t do Hospodářské a

měnové unie. Na příkladu Švédska vidíme, že právě nepřij etí potřebné legislativy může Česká

republika snadno využít pro možnost odkladu vstupu do eurozóny, jelikož nelze připravenos t

na č lenstv í posuzovat pouze podle Maastrichtských kritérií, ale je t řeba brát v úvahu zejména

reálnou konvergenci ekonomik.

Česká národní banka se zdá být v opatrněj ší v otázkách přij etí eura a prozatím

nedoporučuj e vstup do mechanismu ERM II. Česká vláda naopak usiluje o zavedení eura sice

ne za každou cenu, ale v co nejbližším termínu, který výrazně neohrozí českou ekonomiku.

Bohužel jako celá evropská integrace je i ta v měnové oblasti do značné míry více politickým

rozhodnutím než ekonomickým. Ačko li vláda a zejména ministerstvo fi nancí velmi úzce

spolupracuj í na přípravách vstupu do měnové unie, finální rozhodnutí bude ležet spíše na

s traně politick é, tedy na vládě České republiky.

Do budoucna lze předpokládat že měnová ume povede k další hlubší integraci

evropských ekonomik, a to i přes nedávný krach evropské ústavní smlouvy. Jak řek l

významný ekonom a expert na měnovou integraci Paul de Grauwe: "Bez politické integrace

je eurozóna domem bez střechy, který je pro obyvatele stále nepohodlněj ší. Mnozí tak z něj

budou chtít dříve či později odejít.,,23

22 Národní plán zavedení eura v ČR. .
23 "Euro je ohroženo, p řipusti l Barrosův poradce", č l ánek serveruNovinky.cz
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Ačko l i by Evropě možná více vyhovovala "vol nější unie", neboť kulturní, jazykové II

ekonomické rozdíly jsou na evropském kont i nentě daleko v ě t š í než napříkl ad ve Spojených

státech č i Kanadě , Evropa se vydala na cestu hluboké ekonomické integrace podložené

politickými rozhodnutími a nyní by již bylo velmi t ě žk é ji přerušit.
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7. Postoj veřejnosti k euru

Zavedení jednotné evropské měny v České republice s sebou ji stě přinese určité

starosti a komplikace nejen pro podniky, banky a stát. ale také pro obyvatelstvo. Podle

pr ů zkumů probíhala adaptace na novou měnu v každé evropské zemi trošku jinak a jin ým

tempem. Dále je z prů zkum ů patrné, že v různ ý ch zemích eurozóny se značně liší

informovanost obyvatel o euru a o jeho výhodách, Také pohled na výhodnost zavedení

jednotné evropské měny je odlišný. Zatímco nejvíce jsou s eurem spokojeni Lucemburčané a

Irové, nejvíce skeptičt í jsou Holand'ané a Němc i (Eurobarometer).

Česká republika je obecně mezi novými č lenským i státy považována spíše za

euroskeptický stát. Průzkumy společnost i Eurobarorneter" tento fakt víceméně potvrzují.

otázkou však Zllstává, proč tomu tak je.

7.1. Informovanost

Jedna možnost je, že si český národ uvědomuj e rizika spojená s přijetím jednotné

evropské měny více než ostatní národy. To ovšem vzhledem k nízké informovanosti ob č an ů

ČR nevypadá moc pravděpodobně. Informační kampaň k přijetí eura pod záštitou Č B je sice

plánována, nicméně prozatím žádná podobná in formační akce neprobíhá. Občané jsou

podrobně seznámeni s procesem a dopady adopce eura jen pokud se o tento problém sami

aktivně zajímají a vyhledávají si informace. Info rmační brožury o evropské integraci, které

jsou běžně zdarma dostupné jsou financovány č i dokonce vydávány Evropskou unií, což se

také odráží v jejich velmi proevropském postoji. Informační kanály poskytované Evropskou

unií sice také zmiň uj í negativní dopady přijetí jednotné měny, nicméně tyto nejsou detailněj i

rozepsány.

Druhou možnou příčinou českého skepticismu k jednotné měně by mohla být naopak

lepší informovanost ostatních nových čl enských st átů o výhodách spojených se zavedením

eura. To však také není pravděpodobné. Výrazně lépe než Češi jsou z nových členských st á t ů

informováni pouze Slovinci'". Pouze 48 % Č echů se cítí být dobře informováno o jednotné

evropské měně, což je dost málo v porovnání se Slovinskem, kde se velmi dobře či dobře

24 .J ntroduction of the euro in the New Memeber States'' , pr ů zkum Eurobarometer
25 Průzkum byl prováděn v březnu a dubnu 2006, Slovinsku tedy zbýval necelý rok do zavednfeura.
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informováno cítí být 80 % obyvatel. Na druhou stranu ostatní nové členské státy jsou na tom

ještě h ů ře než ČR . Více in/a rmováni se cítí mladí lidé a spíše muži.

Nízkou informovanost potvrzuje i fakt, že dle průzkumu Eurobarometer z dubna roku

2006 pouze 41 % Č ech ů si je vědomo faktu, že pro ČR je přij et í eura povinné.

Zaj ímavé je však také to, že pouze 28 % Č ech ů si přej e být informováno o jednotné

měně j ak rych le to jen bude možné. Na druhé s traně 37 % chce být informováno jen něko li k

m ě s íců před zavedením eura. Tato informace je překvap i vá. Češ i nemají zájem dozvědět se

více o tak zásadním kroku jako je přij et í nové měny . l ejdův ě ryhodn ěj š im zdrojem informací

je v ČR Česká národní banka (s tej ně jako v ostatních nových č lenských státech). Hned na

druhém místě v dův ě ryhodnosti figurují evropské instituce. V někte rých státech je na druhém

místě národní vláda. Důvěra Čechú ve vládu je však malá a v poslední době se opravdu není

čemu cli vi1.

Jako optimální zdroj informací o jednotné evropské měně je označována televize (84

% respondent ů z Česka a hned poté banky (82 %)). Je zřete l né, že televizní obrazovka je

nejsnazší zdroj informací pro veřej nost. Banky jsou obecně považovány za d ů v ěryhodn é

instituce. Na třetím m ístě čeští respondenti uvedli jako optimální zdroj informací tisk (74 %).

Průzkum dává také návod, o čem by občané ČR chtěl i být informováni. ásledující

graf ukazuje průměrné hodnoty pro 10 nových členských států .

Grafč. 14: Preferovaná témata informační kampaně (l' %)
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Zdroj: Eurobarometcr
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Kurz. dle kterého budou jednotliv é m ě ny "",' ,na euro prepocitavany. zajima nejvice

ob č an ů nových č lenských st á t ů . Jde o klíčovou informaci. která zajímá i 90 % Čechů. To.

jakým způ so bem bude vlastní přechod na eura proveden. zajímá 89 % Č ech ů . a t řetím místě

v oblasti zájmu se v České republice dostaly praktické dopady zavedení jednotné měny

(zajímá se o ně 88 % obyvatelstva). Vzhledem k tomu. že o způsobu zavedení eura již bylo

rozhodnuto, dnes by možná výsledky průzkumu byly pozměněny ,

7.2. Politický postoj

Druhou možnou příčinou skepticismu českého národa je postoj moment áln ě nej silnčj š í

politické strany ODS a zejména pak i celoevropsky známý postoj čestného předsedy a

prezidenta ČR Václava Klause k evropské integraci, Občanská demokratická strana se na

rozdíl od ČSSD a KDU-ČSL nikdy bezhlavě nehrnula do Evropské unie. natož pak do

měnové unie. Naproti tomu pro ČSSD a KDU-ČSL byla vždy evropská integrace jednou

z prioritních politických cí l ů .

Prezident Václav Klaus vidí zavádění jednotné měny v Evropě jako č istě politický akt,

který není podložen ekonomickými potřebami č i výhodami, Václav Klaus tvrdí: .,Jsem

přesvědčen , že hnací silou evropského měnového sjednocování je a vždy byla výhradně

politická, nikoliv ekonomická motivace. Ekonomické argumenty bývaj í

marginalizovány nebo jsou používány jen velmi povrchně . Dominantní vždy byla politická

ambice. Euro bylo vždy považováno za užitečný nástroj pro vytvořen í Evropské politické

unie." (Klaus, 2003) Klaus nepopírá úspěšnost zavedení jednotné měny v nyněj ší eurozóně,

ale zároveií. v euru vidí jednu z příčin zbrzdění ekonomického růstu v Evropě . Podle jeho

n á zor ů je situace České republiky a dalších st á tů východní a střední Evropy natolik odlišná od

situace, v níž se nacházelo dvanáct zakládajících států nyněj ší eurozóny před realizací

závěrečné fáze hospodářské a měnové unie, že není pro ČR rozumné do měnové unie

vstoupit.

Podle Klause je "euro pokusem o fixaci kurz ů s naděj í , že žádné další kursové

přizpů soben í už nikdy nebude zapotřebí. Je to nutně založeno na hypotézách, že nedojde k

odlišnému ekonomickému vývoji jednotlivých zemí, že chybějící kurs bude nahrazován

dokonalou cenovou a mzdovou pružností (nahoru i dolů) a pohybem pracovních sil po celé
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eurozóně a že eventuální rozdíly ekonomick é .kvy .onnosti budou "profi nancovány" z
celoevropských zdroj ů" (Klaus, 2002b).

7.3. Skepticismus jako vlastnost Čechů

Dalším možným d ů vodem, proč je český národ tak euroskeptický v otázce přij et í eura,

je to, že Češ i j sou prostě skeptický a věčně nespokojený národ. Z průzkumu Eurobarometeru

z dubna roku 2006 vyplývá, že Češi jsou více skeptič tí v porovnání s ostatními novými

č lenským i státy v pohledu na pozitivní dů sledky přij e tí eura.

Tabulka č. 7: Pozitivní aspekty piijetí eura

Přij etí eura ........ (volt))

Sníží úrokové Povede ke Posílí pozici Zvýší růst a OchranÍ zemi proti
sazby "zd ravěj š ím" Evropy ve zaměstnanost dopadům

veřejným financím světě mezinárodních krizí

Nov é č l enské státy 35 44 68 38 42
( prům ě r)

Č R 23 34 58 25 33

Zdroj : Eurobarometer

Ve všech sledovaných aspektech se Češi ukázali jako skeptič tějš í , než je pr ů m ěr

v nových členských státech. Místo uvědomění si nových možností a zjednodušení spojených

s p řij et ím evropské měny se nejspíš příli š soustřed í na obavu ze zdražování, na obavu ze

zneužití konverze na novou měnu a na další možné obtíže spojené s přij etím jednotné

evropské měny.

Ačko l i cenová stabilita je hlavním cíle Evropské centrální banky, i přes to se nové

členské státy obávají, že právě zavedení eura provede spíše k cenové nestabil i tě a nárůstu

inflace v jejich zemi, než k cenové stab i l i tě .

- 51 -



GN!! č. J5: Dopady zavedení eura na ceny: n árůst inflace

(podil kladných odpovědi v %)
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Z grafu mů žeme vyčíst , že 51 % Č ech ů si myslí, že přij etí jednotné evropské měny

s sebou přinese nárůst inflace. Naopak pouze 22 % Čechů věří , že nová měna s sebou přinese

cenovou stabilitu. Jak lze vyčíst z grafu, patříme spíše ke skeptičtěj ším národům , zdaleka však

nejsme v tomto ohledu nej skeptičtěj ší. Nárůstu inflace se nejméně bojí Maďaři , naopak

nejvíce se obává Kypr. Je samozřejmě obtížné posuzovat míru skepse, když skutečný dopad

na cenovou hladinu je nejistý. Může se ukázat, že cenová hladina skutečně výrazně stoupne, a

pak tedy nepůj de ze strany mnoha nových členských st átů o skepsi, ale o reálný odhad

důsledk ů přijetí jed notné měny. Momentálně nikdo nern ů ž e s jistotou říc i , jak se na cenové

hladině konverze na euro projeví, a proto nemůžeme posoudit, zda jde o skepsi č i o "dobrou

č i špatnou" informovanost.

V eurozóně se míra inflace drží pod 2,5 % od počátku její existence. Pravdou však je,

že rozdíly v míře inflace mezi jednotlivými zeměmi jsou poměrně výrazné (např . dle

Eurostatu v září 2006 byla inflace v Lucembursku 3,6 %, oproti tomu ve Finsku pouze

1,2 %)26.

26
Eurostat
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Lidé se dále také obávají zneužití • I dprec10 u na novou měnu . Obchodníci bv mohli
využít momentu změny cen na eura a nav ýšit tak ce bož I ' b . .'-ny z OZl a s uze . Spotřebi te l é pak na

cenách uvedených v eurech budou moci těžko rozeznat zda d ~ I k d . rÓv » 'k I'- ( , . os o e z razem Cl 111 ' 0 I.

Grafč. J6: Obáváte se zneužití (apodvod ů} z titulupie chodu na /l 0\ 'OII měnil

(pozit ivní odpověď \' %)
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Zdroj: Eurobarometer

Prů zkum ukazuje, že prům ěrn ě se v nových č lenských státech zneužití přechodu na

euro obává 74 % obyvate l. V Česku je to pak 69 % obyvatelstva. Ačko l i Česko vykazuje

podprům ěrnou obavu, obecně mů žeme říci , že toto číslo není malé. a druhou stranu

v českých poměrech lze očekávat, že k nějakým manipulacím během přechodu na novou

měnu skutečně dojde, takže lze podprůměrnou hodnotu považovat vícem é n ě za překvapi vou.

Obavy ze zneužití se v hojné míře vyskytují ve všech nových č lenských státech, a proto by

národní vlády či ji né instituce (v ČR např. Česká obchodní inspekce) měly přij mout taková

opatřen í, aby bylo zneužití co nejvíce ztíženo, a tudíž minimalizováno. Mírnou obranou proti

tomuto chování m ů že být duální zobrazování cen (tzn, ceny v obchodech budou zobrazovány

jak v českých korunách, tak i v eurech).

Co je tedy pravým důvodem tzv. "české euroskepse"? Nedostatek č i naopak vyšší

informovanost Čechů v otázce přechodu na jednotnou evropskou měnu můžeme vylouč i t. Ač

se čeští občané cítí nadprůměrně informováni v porovnání s ostatními novými č lenskými

státy, obecně je informo vanost o tomto problému velmi nízká,
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Dllvodem české euroskepse tedy s velkou pravděpodobnost í je postoj ncj siln ěj ši

politické strany a prezidenta Václava Klause v kombinaci s přirozeným skepticismem a

pesimismem českého národa.
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8. Načasová ní vstupu do EMU

Kdy tedy přijme Česká republika jednotnou měnu euro? Pro mnohé by možná bylo

lepší odpovídat na otázku , zda vůbec vstoupit do eurozóny. nicméně na tuto otázku jsme j iž

kladně odpovědě l i v referendu o vstupu České republiky do Evropské unie. Česká republika

se k 1. květnu 2004 stala členem Hospodářské a měnové unie s derogací (s výjimkou) a je už

spíše jen otázko u času, kdy se stane plnohodnotným členem .

Načasován í přij et í jednotné měny rozhodně není snadnou záležitostí. V odborných

ekonomických a politických kruzích jsou vedeny diskuze na toto téma a (bohužel) neexistuje

žádné jednoznačné a správné řešen í. To, zda přij eté eura bude pro Českou republiku ve svých

d ů sledc ích pozitivní č i naopak, závisí na mnoha a mnoha faktorech, z nichž velkou část

m ů ž eme dnes pouze předvídat.

Ten správný okamžik vstupu do eurozóny by mě l teoreticky nastat ve chvíli, kdy klady

přijetí jednotné měny převýší zápory.

Grafč. / 7: Náklady a výnosy z integrace

C, R
(CZ K) Výnosy

Míra integrace

Z grafu je patrné, že čím více jsou ekonomiky mezi zeměmi připravujícími se na

v " . , k ' k)' propojené, tím vyšší jsou přínosyvstup do menove ume a unn samotnou e onomic J .

. , ' r ' ' kl dy) Ten správný okamžik T však nikdoz integrace pro danou ekonomiku (resp. nrzsi na a ,
v C láevropská intezracc už od svých po č á tků ponezná a je otázkou , zda v ů bec nekdy nastane, e '"
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druhé světové válce má s i lně politicky' podtext a v př í pad ě , rÓ» b h ' I( e menove integrace tomu o uze
není jinak.

8.1. Kritéria požadovaná EU

V počátcích zrodu evropské hospodářské a mčnové unie zakotvila Evropská unie do

Maastricht ské smlouvy (1992) soubor pěti kritérií, která bude posuzovat, a na jejichž základ ě

bude rozhodovat o přij etí či nepřijetí jednotlivých st á t ů do měnové unie. Cílem t ěc hto kritérií

je zejména zajistit měnovou stabilitu a fiskální disciplínu. Sp l něn í kritérií posuzuje Evropská

rada.

8.1.1. Fiskální kritéria

Fiskální kritéria se týkají rozpočtového deficitu a výše státního dluhu. Součástí

Smlouvy o EU je mimo jiné i Dodatkovy protokol () pro cedui e nadměrného schodku. který

stanovil kritéria tak, že rozpočtový deficit nesmí překročit 3% HDP v tržních cenách a

celkový dluh nesmí překročit 60 % HOP v tržních cenách. Rozpočtová politika byla

ponechána i po ustavení hospodářské měnové unie v pravomocích jednotlivých s tátů . Fiskální

kritéria nejsou tvrdě vyžadována, lze v případě jejich neplnění "přimhouři t oko". Překračuj e- li

rozpočtový deficit nějaké země 3 % HOP, není to hned důvod k nezařazení této země do

HMU. Pokud totiž poměr rozpočtového deficitu ku HOP nepřetržitě klesal a blíží se

požadované hodnotě, anebo je-li překro čen á povolená hodnota výše deficitu ku HOP je n

výjimečná a zů stá v á blízko požadované hodnotě , pak je možné toto kritérium považovat za

splněné . Podobně se Smlouva podepsaná v Maastrichtu staví i ke kritériu výše státního dluhu.

Poměr státního dluhu může přesahovat 60 % HOP za předpokladu , že se tento poměr snižuje

a uspokoj ivým tempem se blíží předepsané hodnotě. (Tomášek, 1999)

Tato kritéria jsou d ůle žit á zejména pro Německo , jakožto hospodářsky nej silněj ší stát

Evropské unie. Zahraniční dluhy mnohajiných evropských ekonomik velmi výrazně přesahuj í

hranici 100 % HOP. Vlády zemí s velkou zadlužeností by mohly mít tendence vyvolávat

neo ček ávan ě vysokou inflaci. Tímto zp ůsobem by vydělaly na dlouhodobých obligacích,

jejichž úroková míra byla předem stanovena a je v budoucnu neměnná (nezávislá na inflaci).

Taková inflace by samozřejmě způsobila potíže nejen pro Německo , ale pro celou měnovou

unii. Proto je třeba míru zahraničního dluhu v poměru k HOP snížit na přípustnou míru, aby

se unie takovým inflačním tendencím vyhnula. (De Grauwe, 1997)
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8.1.2. Monetárn í kritéria

Monetární kritéria byla a jsou kontrolována daleko př ísn ěj • fl k 'I ' T t krité. ' Jl nez IS 'a nt. a o .n ena

byla zakotvena v Maastrichtské smlouvě v podobě Dodatkového protokolu ke Smlouvě o EU

o konvergenčních krit ériích.

Nej stri ktněj ším kritériem je požadavek stability cenové hladiny. Toto kritérium říká.

že inflace nesmí převyšovat míru inflace t ří č lenských s tátů s nejlepšími výsledky v oblasti

cenové stability (tedy s nejnižší inflací; průměr t č ch to tří inflací) o více než 1,5 procentního

bodu. Z tohoto kritéria nejsou povoleny žádné výjimky, neboť stabilita cenové hladiny s t á t ů

účastnících se Hospodářské a měnové unie je základním předpo kl adem pro její úspěch . Toto

kritérium má za úkol chránit státy, které mají jako prioritu nízkou inflaci před t ěmi, které se

vyšší inflaci nebrání.Vezměme do úvahy opět N ě mecko, které má nízkou inflaci. a např. Itálii,

kde je pr ům ě rn á inflace vyšší. Ve společné unii by pak I ě rnecko ztrácelo své bohatství,

neboť centrální banka bude brát v úvahu všechny státy a výsledná inflace by se pohybovala

mezi inflacemi Itálie a N ě rnecka. Proto je toto kritérium str i ktně dodržováno a vyžadováno

zejména ze strany zemí s pů vodn ě velmi nízkou inflací. (De Grauwe, 1997)

Druhé monetární kritérium se týká dlouhodobých úrokových sazeb. Dlouhodobé

úrokové sazby nesmí převyšovat pr ům ěr sazeb tří zemí s nej stabilněj ší cenovou hladinou

(s nejnižší mírou inflace) o více než 2 procentní body. Před vstupem do závěrečné fáze

Hospodářské a měnové unie byly úrokové míry v r ů zn ých zemích Evropské unie velmi

odlišné. Po zafixování definitivních směnných kurzů by tak nepochybně došlo k arbitráži

mezi držiteli obligací. Obchodníci by se zbavovali cenných pap ír ů s nízkou úrokovou mírou a

skupovali by cenné papíry s vysokou úrokovou mírou. Držitelé nízkoúrokových cenných

pap ír ů by zaznamenali vysoké kapitálové ztráty a naopak držitelé vysoko úrokových cenných

pap ír ů vysoké kapitálové výnosy. Úrokové míry bylo třeba sblížit. Toto sblížení by však

nejspíše nastalo samo jako následek pl nění ostatních konvergenčních kritérií. (De Grauwe,

1997)

Poslední konvergenční kritérium se týká stability směnného kurzu vzhledem

k ostatním zemím EU. Členská země musí alespoň po dobu posledních dvou let udržovat

stanovené rozpět í měny v mechanismu sm ě nných kurzů EU. esmí za tuto dobu devalvovat

vů č i žádné měně EU. Jelikož po problémech na počátku 90. let bylo v roce 1993 rozpětí v

mechanismu směnných kurzů stanoveno na +/- 15 %, nebylo toto kritérium překážkou pro

žádný členský stát EU.
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8.2. Kritika Maastrichtských kritérií

Maastrichtská konvergenční kritéria J' SOll jak již bylo ř , .. • S I EU" . receno. soucastí m ouvy O · •

a vznikala tedy před 15 lety. Byla postavena na úvaze že země ú č ast . . • . . b' , . . mel se rnenove ume y

m ě l y mít v pořádku veřej né finance a jejich míry infl ace by se nemě ly významně lišit.

Z tohoto pohledu byla kritéria celkem logicky zvolena. Tyto dva předpok lady jsou základní

podmínkou pro to, aby všem ú častn ík ů m měnové unie vyhovovala jednotná měnová politika.

Tehdejší situace však byla naprosto odlišná od té dnešní. avíc kritéria byla tvořena

pro vysp ě l é evropské země a dnešní kandidáti na č lenství v eurozóně jsou v drtivé v ě t š in ě

transformuj ící se ekonomiky, které mají za úkol dohánět vyspě lé evropské státy v jejich

ekonomické výkonnosti.

Kritice je nej častěji podrobeno kritérium cenové stability a kritérium týkaj ící se

deficitu veřej ných financí.

8.2.1. Deficit státního rozpočtu

Současní č lenové eurozóny všechna konvergenčn í kritéria splnili (ačko l i občas tomu

bylo třeba dopomoci kreativitou statistik). Nedlouho po přij etí eura však č lenové eurozóny

plnění kritérií opustili a ji žje neplní. Zejména fiskální neposlušnost byla dosti alarmující, a to

i přes existenci Paktu Stability r ůstu . Pakt stability a růstu byl původn ě přij at v roce 1997 a

měl zaj i šťovat fiskální disciplínu členských st átů eurozóny. Pakt říká, že defic it státního

rozpočtu by nem ěl překročit hranici 3 % HOP. Mnoho států však toto kritérium nedodržovalo

a jelikož Evropská unie nepostihovala viníky žádnými sankcemi, nebyla zde ani nij ak vysoká

motivace stav zlepšovat. V roce 2004 došlo k bouřlivým diskuzím ohledně Paktu a v roce

2005 byl Pakt reformován. Reformovaná verzeje mírněj š í než verze původn í a obsahuje větš í

prostor pro jednání o nadměrných schodcích.

Následující graf zobrazuje deficity (přebytky) veřej ných rozpo č tů v jednotlivých

zemích EU za rok 2005. Hned čtyři členské země eurozóny překračují povolenou mez 3 %

HDP, a to Německo , Itálie, Řecko a Portugalsko. Zejména situace v Portugalsku, které

dosahuje schodku veřejných financí ve výši 6 % HOPje alarmující.

Česká republika v roce 2005 dosáhla schodku 3,6 % HOP a je na svůj stav veřej ných

financí upozor ň ov á na EU.
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Grafč. 18: Schodky veF~il1)íCh rozpo čt ů (2005, \' % lfDP)
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Je velmi pravděpodobné , že i dnešní uchazeč i , až se stanou č leny eurozóny, záhy

plněn í kritérií opustí. Je tedy otázkou, zda je vůbec třeba "nutit" uchazeče o č lenství, aby

vjednom referenčním roce tl ačili na ukazatele tak, aby kritéria splnili i za cenu provádění

tukové hospodářské politiky, která není optimální vzhledem k situaci daného státu.

8.2.2. Kritérium cenové stability

Ncj č ast ěj š ím terčem kritikyje právě nej striktněj ší kritérium týkající se inflace. Jak již

bylo řečeno , toto kritérium je definováno tak, že inflace nesmí převyšovat míru inflace t ří

č l enskýc h stá t ů s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability o více než 1,5 procentního

bodu, Evropská unie chápe jako země s nejlepšími výsledky v oblasti cenové stability ty státy,

kde byla nejnižší míra inflace. To je však velmi diskutabilní. Podíváme-li se na infl ační cíl

Evropské centrální banky, zjistíme, že č i n í 2 %, Nulová inflace je z ekonomického hlediska

daleko nebezpečněj ší než nízká kladná inflace. Navíc tím, jak se Evropská unie stále

rozšiřuj e , bude takto definované kritérium cenové stability stále obtížněj ší a obtížněj ší splnit.

Jako referenční země pro výpočet kritéria často slouží země, které ani nejsou členy eurozóny
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(např . Švédsko a Polsko bylo v poslední konvergenčn í zprávě z prosince 2006 použity jako

země s nejlepší cenovou stabilitou).

V počátcích budování měnové unie v 90. letech bylo opravdu nutné sblížit inflace

jednotlivých členských zemí, jinak by jednotná měnová politika mohla vést ke značně

odlišným měnovým podmínkám v těchto zemích. Navíc bylo třeba rychle vybudovat d ů v ě ru

v novou měnu. Dnes je však euro již 6 let v oběhu a můžeme tedy říc i. že je životaschopné ve

s třednědobém období. Z následujícího grafu je zřejmé , že rozptyl inf1ace č l ensk ý ch zemí

eurozóny je poměrně nízký. Nejvyšší inf1ace byla zaznamenána v kecku (3 %) a nejnižší

v Nizozemsku (1,2 %). Byla tak odstraněna jedna z hlavních nejistot. která hrála roli

v přípravném období. Cenové hladiny jsou sice v jednotlivých zemích odlišné. ale nedochází

k výraznému nárůstu inflace v některých zemích eurozóny.

Grafč. 19: Míra inflace (meziročni data, leden 2007)

a> o
.- ..>::
.9 lil
a> :::l
co o.x:

<ll
o::

o ::J ,91 ::J o o
ť5 W :-_2! ~ ť5 ť
c W c a>
a> "lil E
1) O oQ)

(jj Z

a a a a a <ll a a o a>
..I<: ..I<: ..I<: ..I<: ..I<: ~ ..I<: ..I<: ..I<: 'e
~

Cf)
~ Cll Cf) u f!! Cll

~' CIl c c :J a> c
<ll
~

ro .8 :::J .0:: .::; 'L:
"o -c E o coro a "S Cll

U5-l W :::J "lil~ CD o:: ..>::
Qi
>

-

-
r-t-

o -

- -

or- _- - - -

- - - - - - ..- r- r- r-
l'"""'" r- ".....- - - - o - - - - - - o ,...., - I'" 1"'1

'" r"" r- '" nllll- - - o - - - o - o - o

o - - o - o - - - - -

- .... a <ll
0,00%

1,00%

2,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

3,00%

Zdroj: Eurostat

iti 'I ekonomik lze považovat zafixování kurzu a zárove ňZ pohledu tranzr ivnic 1

-' , . . ~ '- - ti hůdn é aspekt)'. V ekonomikách, které cílujíudržitelnou nízkou inflaci za castecne pro IC u I

., r • fl . .~' Lze tedy očekávat že po zafixování českéinflaci, systematicky posilující kurz 111 aCI smzuje. ,

. v, bl' - t (J aná čkov á , 2006)koruny na euro mflace v Ceske repu rce vzros e.
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Evropská ume se bojí destabilizace cenové hladiny v eurozóně. pokud by nově

vstupující č l enové eurozóny měli nestabilní cenovou hladinu O ' d . I -I • I
- < • vsem o novyc 1 cenu ze

destabilizaci jen těžko očekávat vzhledem k tomu že celkov é ' lOl) ' h -I • dl '
, - í novyc cenu ne osa lUJ e

ani 8 % HOP eurozóny v roce 200627
. Požijeme-li jako indikátor měnový agregát M3.

před stavují nové č lenské státy pouze 1,6 % HOP. (Dědek , 2006)

Vyšší míra inflace v tranzitivních ekonomikách při sp ívá k hospodářskému růs tu těchto

ekonomik, a tedy i k dohánění vyspě lé Evropy (reálné konvergenci). Nominální konvergence

(pl něn í Maastrichtských kritérií) by neměla být nad řazea konvergenci reálné. Z tohoto

pohledu je tedy velká škoda a chyba ze strany Evropské unie, že nereformovala kritéria nutná

pro vstup do EMU.

Příkl adnou ukázkou lpění EU na starých Maastrichtsk ých kritérií m ů že být p řípad

Litvy, která díky nedodržení infl ačního kritéria nemohla začít používat euro od 1.1 .2007.

Litva nesplnila int1ační kritérium pouze o 0,07 %28. Vezmeme-li v potaz možnou statistickou

chybu č i fakt, že po vstupu do EMU stej ně v drtivé větš i ně zemí dojde k porušení

Maastrichtského kritéria, je nepřij etí Litvy do eurozóny trošku absurdní.

Proč tedy Evropská unie dosud nepři stoupila ke změně dosavadních kritérií? D ů vod ů

se zdá být hned několik. Současná kritéria jsou v porovnání s kritérii hodnotícími reálnou

konvergenci lépe měřitelná . Limitní hodnoty jsou přesně kvantifikovány a je snadné poměři t

je s výsledky kandidátských zemí. Stanovit měřítka pro reálnou konvergenci by bylo daleko

obtížnějš í. Například míra sladěnosti hospodářského cyklu č i míra symetrie ekonomických

š ok ů nelze jednoduše definovat a kvantifikovat. Naš t ěst í si je Česká republika od počátku

vědoma potřeby reálné konvergence a Česká národní banka pravide lně zveřej ň uje analýzy

zabývající se právě reálnou konvergencí, pružností pracovního trhu a př izpů sobovac í

schopností fiskální politiky (více viz kapitola 6). Dalším dů vodem je zřej mě fakt, že změna

konvergenčních kritérií by si vyžádala zdlouhavá a náročná jednání. Naj ít konsenzus na

novém souboru č i aspoň rozšíření a přehodnocení současných kritérií by bylo velmi obtížné.

A je otázkou, které země a v jaké míře by měly možnost do nového nastavení kritérií mluvit.

Všech 25 členských států by se jen těžko na něj akém rozumném kompromisu shodlo

vzhledem k tomu, že požadavky č l enů eurozóny a žadatelII o členství by se zcela j i stě

rozcházely. Prozatím se zdá, že současným členským stá t ů m eurozóny nastavení

Maastrichtských kritérií vyhovuje, a s tím se žadatelé o č lenství v eurozóně budou muset

vyrovnat.

27 Data eurostat
28 "ČR a př ij et í eura", článek serveru www.euractiv.cz
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8.3. Hodnocení připravenosti ČR Evropskou unií

Evropská komise spolu s Evropskou centrální bankou vydávají každé dva roky

Konvergenční zprávy hodnotící připravenost kandid át ů na zavedení eura. a počátku prosince

2006 vydala Evropská unie poslední Konvergenčn í zprávu, kde hodnotí také Českou

republiku.

Inflace měřená indexem Hl'C]' dosáhla v ČR v referenčním období hodnoty 2.2 %

(re ferenčn í hodnota je 2,8 %). Pokudjde o budoucí vývoj. poslední dostupné prognózy inflace

vypracované významnými mezinárodními institucemi se pohybuj í v rozpět í od 2.7 do 3,7 %

pro rok 2007 a od 2,9 do 3,0 % pro rok 2008 ?9 Česká republika tedy v současné době

kritérium cenové stability bez problémů splňuj e , v budoucnu by však mohla mít s jeho

plněním potíže. D ůvodem je zejména růst regulovan ých cen a zvyšování spotřební daně.

V souvislosti s reformou dojde také ke zvýšení cen potravin.

Schodek veřej ných financí byl Evropskou unií označe n za "nadměrný" j iž v roce 2004.

V referenčním období roku 2005 dosáhla ČR schodku 3,6 % HDP. V roce 2004 dosáhla ČR

schodku ve výši 2,9 % HOP. P řechodn é zlepšení v roce 2004 je připisováno hl avně růstu

ekonomiky (nejde tedy o zásluhu vlády). V referenčním období, které je ve zprávě označeno

jako rok 2006 (fakticky jde o období listopad 2005 - říjen 2006) byl deficit veřej ných financí

v ČR 3,5 % HOP. Evropská unie dále upozorňuj e Českou republiku na růst veřej ných výdaj ů

v souvislosti se stárnutím populace. Česká republika musí co nejdříve provést důchodovou

reformu, neboť dle prognóz do roku 2050 stoupnou mandatorní výdaje o 7,[ % HDP.

Poměr veřejného dluhu k HDP v roce 2005 č i n i l 30,4 % HDP a je tedy hluboko pod

limitní hodnotou 60 % HDP, avšak alarmující je jeho nár ů st v posledních letech (v roce 2000

nepřesahoval celkový dluh 20 % HDP).

Dlouhodobá úroková míra dosáhla v referenčním období hodnoty 3,8 %, čímž bez

probl ém ů splnila kritérium, jehož hodnota činila 6,2 %.

Konvergenční zpráva konstatuje, že Česká republika se neúčastn í systému ERM [ I.

Česká republika tedy spl ňuj e tři z pěti Maastrichtských kritérií. avíc ČR stále nemá

dostatečně s l aděnou legislativu se zeměmi eurozóny. Zejména zákon o České národní bance

bude muset být novelizován před přij etím jednotnéevropské měny . Dalším neméně dů lež it ým

úkolem předcházejícím vstupu do eurozóny je vytvoření tlexibilněj šího trhu práce, provedení

29 Konvergenční zpráva _ prosinec 2006
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reformy zdravotnictví a důchodov é reformy a v neposlední řadě dostatečně informovat

veřej nost o významu eura, neboť český národ nepatří kjeho velkým přízni vcům .

8.4. ČR V porovnání s osta tními novými č lensk ými státy EUJ O

Česká republika vstoupila do Evropské unie k 1. květnu 2004 spolu s dalšími devíti

evropskými státy (Slovenskem, Slovinskem, Polskem, Maďarskem, Kyprem. Maltou, Litvou.

Lotyšskem a Estonskem). K I. lednu 2007 se Slovinsko stalo součástí eurozóny. Litva měla

v úmyslu taktéž přijmout euro již k 1.1. 2007, avšak EU to zakázala s ohledem na nepl nění

inflačního kritéria (více viz 8.2.2.). K 1. lednu 2008 se chystají přij mout euro Malta a Kypr.

8.4.1. Hodnocení přip ravenos ti na vstup do eurozóny

Poslední Konvergenční zpráva hodnotící Českou republiku byla vydána na podzim

roku 2007. Tato zpráva se týkala osmi nových členských st á t ů. Hodnotící zpráva pro Litvu a

Slovinsko byla vydána již v květnu roku 2007. Nejnověj ší konvergenční zprávou je zpráva

hodnotící Maltu a Kypr, která byla vydána v květnu roku 2007.

Tabulka Č. 8: Konvergenční zpráva 1212006 (shrnuti}

Inf lace Dlouhodobá Deficit (-),
(HICP) úroková přebytek (+) Vládní dluh I

I (v %) sazba (v %) rozpočtu I HDP HDP

Referenční hodnota 2,8 6,2 -3 60
Česká republika 2,2 3,8 -3,5 30,9
Estonsko 4,3 - 2,5 4,0
Kypr 2,3 4,1 -1,9 64,8
Lotvšsko 6,7 3,9 -1,0 11,1
Maďarsko 3,5 7 1 -10 1 67,6

Malta 3,1 4,3 -2,9 69,6

Polsko 1,2 5,2 -2.2 42,4

Slovensko 4,3 4,3 -34 33,0
Zdroj: Evropská centralnfbanka

P R f č ní bd bl' listopad 2005 - ř í i en 2006 Oranžová pole označuj í nepln ěn í kritéria.ozn: e eren ni o o , ". " ")
Pro deficit veřejn ého rozpočtu a výši vládního dluhu byla odhadnuta vý š za rok _006.

30 Tato podkapitola (8.4.) se bude zabývat pouze státy, které vstoupily do EU v roce2004. (Nebude porovnávat
ČR s Bulharskem a Rumunskem.)
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Tato konvergenční zpráva patř i la mezi -id I ' . "'. . . .
Zl prax I e ne zprav)'. Zadnaz hodnocen ých zemi

není dostatečně ať už ekonomicky č i l eg i s lat i vn ě p řipraven . ...
:;, c a na pnjeu eura,

Tabulka Č. 9: Konvergenční zpráva 0512006 (shrnuti)

Inflace Dlouhodobá Defici t (-),
(HICP) úroková přebytek (+) Vládn í dluh I
(v%) sazba (v %) rozpočtu I HDP HDP

Referenční hodnota 2,6 5,9 -3 60
Litva 2,7 3,7 -0,5 18,7
Slovinsko 2,3 3,8 -1 ,8 29,1.

, ~ . , • ,J IZdroj. EVIopskacemrální banka

Pozn: Re feren ční období duben 2005 - březen 2006. Oranžová pole označuj í nepln ěn í kritéria.

Na zák l adě této konvergenční zprávy bylo Slovinsko shledáno při praveným a mohlo

k 1.1. 2007 vstoupit do eurozóny. Naopak L itvě byl vstup odepřen .

Tabulka č. 10: Konvergenční zpráva 0512007 (shrnutí)

Inflace Dlouhodobá Defici t (-),
(HICP) úroková přebytek (+) Vládní dlu h I
(v %) sazba (v %) rozpočtu I HDP HDP

Referenční hodnota 3 6,4 -3 60
Kypr 2,0 4,2 -1 ,5 65,3
Malta 2,2 4,3 -2,6 66,5

• _3.Zdroj. Evropska centrálníbanka

Pozn: Referen ční období duben 2006 - březen 2007. Oranžovápole označují nep ln ě n í kritéria,

Tato poslední konvergenční zpráva shledává obě hodnocené země jako do statečně

při pravené na přijetí jednotné evropské měny, Ačko li obě mají vysoký státní dluh překračující

konvergenční kritérium, oběma se státní dluh během posledních několika let snížil, a proto

není překročení tohoto kritéria chápáno jako překážka pro vstup do eurozóny.

31 Konvergenčn í zpráva - květen 2006
32 Konvergenčn í zpráva - květen 2007
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8.4.1.1. Inflace (Hle?)

Nej str i kt něj š í i n flační kritérium na rozdíl od větš i ny ostatních novvch č l cnskvch s tátů

Česká republika plní bez potíží a dosud tomu tak vždy byl Z ' , L' ' k E ' ko. ejmena otyss ' 0 . stonsko a

Slovensko významně dané kritérium překračuj í.

G f" JO V' . . IIra c. - : Y VO) ll ?! ,ace ve vybraných novych členskych státech (2002 - 2007. \' %)

10I---------------------------~

2

8 8 8 8 b
o o o o o
N N N N N

- Euro area 12 - cz Czech Republic - ee Eslania - ll Lilhuania -hu Hungary - pl Paland -sk Slovakia

Zdroj: Eurostat

Kv ů l i přehlednosti není v grafu zachyceno všech 10 nových členských států , ale je n

šest vybraných. Graf potvrzuje, že Česká republika na rozdíl od větš iny ostatních s t á t ů

s inflací potíže nemá. Slovenská inflace v letech 2003 - 2004 dosahovala místy hodnot na 8

%. Za zmínku stoj í také infl ační vývoj v Maďarsku. Zde inflace v celém sledovaném období

neklesla pod hranici 2 %. Od počátku roku 2007 inflace v Maďarsku nebezpečně roste a

v únoru a březnu roku 2007 dosahuje hodnoty 9 %. Výrazný n á růst v roce 2007 je způsoben

zvýšením nepřímých daní a regulovaných cen vMaďarsku .

Pouze dvě země se ve sledovaném období dostaly do deflace, a to Česká republika

během roku 2003 a Lotyšsko od poloviny roku 2002 do dubna roku 2004.
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.J e patrné, že v posledních dvou letech je inflace C· keské republiky velmi podobná
inflaci v celé eurozóně,

8.4.1.2. Dlouhodobé úrokové sazby

Grafč. 2 /: V)ívoj dlouhodobych úrokovych sazeb ve vybranych novych členskych stá/ech

(0/1200/ - 0312007. v %)
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Zdroj: Eurostat

V poslední konvergenční zprávě je Maďarsko jedinou zemí, která neplní kritérium

týkaj ící se úrokových sazeb. Z grafu je patrné, žeMaďarsko má dlouhodobě nejvyšší hodnoty

úrokových sazeb z nových č lenských st átů .

Česká republika nemá s plněním tohoto kritéria žádné potíže, Úroveň dlouhodobých

úrokových sazeb je v ČR hluboko pod referenčn í sazbou.
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8.4.1.3. Deficit státního rozpoč tu

GraFé. 22: Vyvoj deficitlI IJ}Feblltk O,l . _ - ° ,
. . \J.J u} rozpoct úve vybranych novych členskych státech

(/ 995- 2006, \' % HDP)
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Deficit státního rozpočtu je vedle kritéria cenové stability také dosti problematickým

kri tériem. .Jak j iž bylo řečeno v předchozích kapi tolách, je toto kritérium nej větší přek á žkou

proČeskou republiku.

.Je patrné, že větš ina z nových č lenských států má deficitní státní rozpočty . Přebytku je

dlouhodobě dosaženo pouze v Estonsku. Lotyšsko dosáhlo v roce 2006 přebytku ve výši 0,4%

HOP (není zahrnuto v grafu). Nej větší potíže s deficitním rozpoč tem má momentálně

Maďarsko, kterému od roku 2004 deficit rozpočtu stoupá. V roce 2006do áhl 9,2 % HOP.

Polsko, ačko l i dle konvergenční zprávy dosáhlo schodku 2,2 % HOP, má ve

skutečnost i schodek vyšší. Rozdíl je dán metodikou výpoč tu . Polsko zahmuje do statistik vliv

povinného fondového penzijního systému. Evropská centrální banka odhaduje, že po odečtení

tohoto vlivu by schodek veřej ných financí v roce 2006 dosáhl 3,9 % HOP33. Pol ko bude také

JJ Konvergenční zpráva - prosinec 2006
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mít potíže se sp l něn ím kritéria deficitu v - . 'I •erejne 10 rozpoctu. Pobaltské státy s rozpočtovým

kritériem potíže nernají a Kypr s Maltou víceméně také ne. .

8.4.1.4. Státní dluh

Grafč. 23: V)ívqj v)íše státního dll/hl/ ve vybranych novych členskych státech

(J997- 2006, v % J-IDP)
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Ačkoli konvergenční kritérium připouští hladinu 60 % HDP, tuto hranici

výrazně překračuje i mnoho p ůvodn ích st átů EU-15. Státy eurozóny v roce 2006 průměrně

dosáhly dluhu 69,1 % HDP. V roce 2006 všechny nové č lenské státy dosáhly lepších

výsledků, než je průměr eurozóny.

Dluh ČR dosáhl v roce 2006 výše 30,4 % I-mp. V porovnání s většinou s t á tů EU je to

velmi nízká hodnota , nicméně ČR je kritizována za velký nárůst dluhu od roku 1999.

Zajímavý je vývoj státního dluhu na Slovensku. Slovensko dokázalo snížit svůj státní dluh

z 49,9 % HDP v roce 2000 na 30,7 % HDP v roce 2006. Vysoká dynamika snižování míry

státního dluhu v porovnání s HDP je obzvláště v posledních dvou letech. Slovensko dosahuje
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vysokého ekonomického r ů stu a zároveň našlo politickou vlili a sílu k prosazení d ů leži tých

reforem.

Nebezpe čn ý n árůs t státního dluhu mů žeme sledovat také v Maďarsku. Maďarsku se na

konci 90. let podařilo vládní dluh st l ač i t pod požadovan ých 60 % HOP. nicméně od roku 2004

tuto hranici opět překonává .

8.4.2. Harmonizace hospod á řských cy klů

Dostatečná harmonizace hospodářských cyk l ů v eurozóně je základním předpokladem

toho, aby zemím v co nej větší m íře vyhovovala jednotná měnová politika. Míra

synchronizace hospodářských cyk l ů je pro hladký vstup do eurozóny daleko d ů le ži t ěj š í, než

Maastrichtská konvergenční kritéria nastavená orgány Evropské unie.

Grafč. 24: Rl/st HDP ve vybraných nových členskych státech Cl v eurozóně

(1996 - 2006. v %)
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Synchronizace českého ho spodářského cyklu a eurozóny byla podrobnčj i rozebrána

v kapitole 4.1.1. Nyní mů ž eme dle grafu můžeme konstatovat. že ani Maďarsko, Polsko a

Slovensko na tom nejsou v synchronizaci lépe. Pozitivní je alespo ň fakt. že všechny

zm i ňovan é země stej ně jako Česká republika rostou daleko rychleji než eurozóna. Jediná

Malta z deseti nových členských zemí přij atých v roce 2004 do EU má zřete lně synchronní

hospodářský cyklus s eurozónou.

Pro porovnání uvádím další graf, který znázorňuje synchronizaci hospodářských cyk lů

některých zemí eurozóny a Švédska.

Grafč. 25: R ůst HDP ve vybraných členských zemích eurozóny a Š\'édsku

(1996- 2006, v %)
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d á ř k' kl č lensky'ch zemí eurozóny jsouNa první pohled je patrné, že hospo ars ce ey y

" v . blik M d'arskem a Polskem daleko více synchronní. Jev porovnam s Ceskou I epu I ou, a

v 'v v " t í se hospodářské cykly také při způsobí více eurozóně . To bypravdepodobne, ze po pnJe I eura ,

I í t pa růstu Před rokem 1999 (tedy před zavedenímovšem vedlo k nežádoucímu zpoma ent em .
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eura v bezhotovostním styku) mů žeme pozorovat že 110Spod" k ' kl . I . I- . ars .e cy . y zemi zac iycenyc 1

v grafu 24 také nebyly tolik synchronní jako dnes. Zejména Finsko a Holandsko měly daleko

vyšší hospod á řsk ý rů st než byl tehdejší prům ěrn ý rů st zemí eurozóny.

Sestavit pořad í nových č lenských st át ů Evropské unie podle toho. jak jsou připraveny

na vstup do eurozóny je nemožné. Připravenost lze hodnotit mnoha indikátory a jej ich

vzájemnými kombinacemi. Česká republika se v porovnání s ostatními nov ými č lenským i

zeměmi zdá být prům ěrn ě , nebo spíše lépe připravena. Mnoho krok ů musíme j e ště

podniknout kromě již zmiň ovan é fi skální konsolidace také v legislativní harmonizaci.

8.5. Důsledky zavedení eura v ČR

Kdyby bylo možné analyzovat všechny dopady zavedení eura, bylo by o mnoho snazší

rozhodnout , zda je přij etí jednotné měny pro ČR výhodné č i naopak. a tomto místě se

zaměřím pouze na hlavní dů sledky . Mnoho dopadli bylo již bylo popsáno v předchozích

kapitolách.

Monetární politika bude přesunuta do jednoho centra, do Evropské centrální banky.

Jednoznačnou nevýhodou tohoto kroku je ztráta možnosti rozhodovat o měnové politice na

národní úrovni . Ztráta možnosti ovl iv ňovat domácí hospodářskou situaci pomocí kurzové

politiky a stanovování úrokové míry je jedním z negativních fakto rů měnové integrace.

A může v ůbec jednotná měnová politika trvale vyhovovat mnoha evropským st á t ů m?

Problémy by mohl činit i fakt, že ECB bude cílovat inf1aci celé eurozóny na hladinu 2 % a

nemůže se ohlížet na regionální výkyvy zp ů soben é např . specifickými šoky.

Dalším negativní dopadem HMU je obava ze zvýšení nezaměstnanosti. Díky ztrátě

možnosti provádět monetární politiku na úrovni státu vzniká obava, že státy nebudou mít

v rukou účinné nástroje pro boj s nezaměstnanost í.

Výhod členství v HMU je mnoho. Obrovským přínosem pro ekonomiku a

obchodování v Evropě je fakt, že se sníží transakční náklady. Odpadne neustálé přepočítávání

kurzů a náklady spojené s výměnou měn za valuty. Faktor kurzového rizika pro investory se

výrazně sníží, a to by mělo do Evropy přilákat více investorů . Zvýšení investic povede

k vzniku nových pracovních míst, a tak ve svých dů sledc ích i ke snížení míry

nezaměstnanosti .
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Základním cílem Hospodářské a měnové unie je udržet cenovou stabilitu. tabilní

cenová hladina je přínosem nejen pro obyvatelstvo. ale i pro firmy. Z árove ň se zvýší

konkurence na evropském trhu zboží a služeb. Lidé mají kontrolu nad cenami v obchodech a

mohou ceny zboží v regionu, kde bydlí, snadno porovnávat s cenami stejného zboží a služeb

po celé Evropč. Pro firmy je jednodušší kontrolovat své náklady na produkci.

Pozitivem č lenstv í v měnové unii může být i fakt. že Česká republika bude používat

stejnou mčnu jako nej si lněj ší stát Evropy N ě mecko . Psychologickým přínosem je i to. že

evropská Hospodářská a měnov á unie je po Spojen ých státech amerických druhým nej větším

jednotným ekono mickým trhem na světě. Urč i tě je lepší být účastn íkem tohoto trhu. než

existovat po jeho boku a snažit se prosazovat samostatně . Z tohoto hlediska je ovšem d ůle žit é ,

jaký stát stojí mimo. Jde-Ii o silnou evropskou ekonomiku jako například Velká Británie č i

Švýcarsko, pak lze se zemčmi HMU uzavří t výhodné bilaterální dohody a tyto silné

ekonomiky nebudou mít velké potíže s existencí mimo eurozónu.

Ztráta národní individuality č i snad dokonce identity se stala také často diskutovan ým

tématem. Zejména pro N ěmce není ztráta trad i čn í silné marky jednoduchá. tej n ě jako

německá marka tak i britská libra je tradiční uznávanou měnou a částečně i právě proto se

Velká Británie brání přijetí eura. Nicméně ačko li národní měna je symbolem státu. národní

identita je reprezentovaná zejména kulturou.

Posílení konkurence bude mít za následek tlak na management českých fi rem. a trhu

budou více působit zavedené západoevropské firmy s dobrým podnikatelským zázemím.

Díky strnulosti pracovního trhu a nižší produkt ivi tě práce v ČR v porovnání

s vyspělými státy eurozóny hrozí n á růst nezaměstnanost i .

Na druhé straně má vstup do eurozóny i nespomé výhody pro Českou republiku a

ostatní státy střední a východní Evropy. Odstraněn í hrozby vysoké inflace a dodržování

fiskální disciplíny povede ke stabi lněj šímu podnikatelskému prostřed í. Zároveň odpadne

kurzové riziko , což by do středoevropských st átů mělo přilákat zahraniční inve tice.

Pro obyvatelstvo bude nej větší výhodou jednotné měny zjednodušení cestování a

ušetření poplatků za směnu. I podniky ušetří za směnu a nebudou se mu et obávat kurzových

výkyvů. Kapitálové trhy se stanou transparentněj ším i . Tavíc bude zjednodušeno porovnávání

výkonnosti naší ekonomiky s ostatními evropskými státy, neboť srovnávání ekonomik

v různých měnách je mnohdy nepřesné.

Po zvážení všech zmíněných argumentú, jejichž detailněj š í rozpracování je ob ahem

předchozích kapitol této diplomové práce, bych České republice prozatím přijímat jednotnou
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evropskou měnu nedoporučila . Současnou situaci výstižně popsal viceguvernér ČNB

Miroslav Singer, který prohlásil, že .přij et í eura by v současné době bylo velkým

dobrodružstvím s nejasným výsledkem?".

Ačko l i si nemyslím, že by Česká republika přij e t í eura v současné době neustála.

z ekonomického hlediska by však náklady přesáhly výnosy. a proto je lepší s takto z ávažným

krokem j eště pár let počkat. V současné době je těžké odhadovat vhodné datum "stupu

vzhledem k rodícím se reformám a napjaté politické situaci . ejbližš ím reá lným termínem je

rok 2012. Pokud Česká republika konvergenční kritéria splní a orgány Evropské unie

doporučí České republice vstup do měnové unie, je pravděpodobné . že se vláda rozhodne euro

přij mout již v roce 2012 i přesto , že tento krok bude pravděpodobně unáhlen)'.

34 "ČR a přijetí eura", č l ánek serveruwww.euractiv.cz
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9. Závěr

Přijetí jednotné evropské m ěny bude pro Českou republik . d . , \' , ' h
I U Je nou z nejvyznamnejsic

historických událostí. Ačko l i rozhodnutí o vstupu do eurozóny je spíše politického charakteru.

tento krok s sebou přinese především rozsáhlé ekonomické dopady. Jelikož se Česká

republika podpisem přístupové smlouvy k Evropské unii zavázala jednotnou m ěnu přijmout.

je j ižjen otázko u času, kdy k tomu dojde.

Na č asov án í přij et í eura je ovlivněno mnoha různ ými faktory. lcj d ů l e ž i těj ší roli by

samozřej mě měly hrát ekonomické aspekty. Konvergenčn í kritéria jsou jednoznačn ým

ukazatelem připravenost i kandidátské země pro orgány Evropské unie. nicméně Česká

republika musí sledovat daleko více kritérií. Zejména harmonizace hospod á ř sk ý ch cyk l ů je

d ůlež it á proto, aby zemi vyhovovala jednotnáměnová politika prováděná Evropskou centrální

bankou. V tomto ohledu bohužel můžeme konstatoval, že ČR ncm á příli š harmonizovan ý

hospodářský cyklus se zeměmi eurozóny. Lépe na tom však nejsou ani ostatní nové č lenské

státy. Na druhou stranu pozitivní je, že ekonomiky nových č l enský ch st á t ů rostou rychleji než

sama eurozóna, což je nezbytným předpokladem k tomu. aby nové č l enské státy byly schopny

ekonomickou úroveň států západní Evropy doháněl,

Druh ým velmi dů lež itým ekonomickým ukazatelem Je schopnost vyrovnat se

s případnými asymetrickými šoky. Existuje někol ik mechanismů nahrazujících roli monetární

politiky, díky kterým je ekonomika schopna se s takovými šoky vypořádat. Jde zejména o

flexibilní trh práce, pružnost mezd a cen a stabi lizační funkci veřej n ých rozpo čt ů , Ani v tomto

ohledu bohužel nemů žeme říct , že by Česká republika byla dobře připravena . Flexibi lita trhu

práce, která by podle Evropské unie měl b ýt a hlavním řešením potenciálních asymetrick ých

šoků , je v České republice velmi nízká. Rozpočet veřej ných financí ČR má převážně

strukturální charakter, což značně omezuje funkci automatických stabilizátoru. tejn ě tak

bohužel nelze spoléhat ani na pružnost mezdjejichž strnulost je dosti vysoká. Česká republika

tedy nemá žádný mechanismus pro vypořádání se s asymetrickými šoky, na který by e mohla

bez obav spo lehnout.

Momentálně nej větš í překážkou pro vstup do eurozóny je stav veřejných financí České

republiky. Ačko l i vláda se snaží o jakousi jejich reformu, navrhovaná opatření jsou málo

razantní. Vláda by se měla více zaměři t na škrty na výdajové s traně rozpočtu . Je téměř jisté,

že v příštích letech schodek rozpočtu veřejných financí poroste. emalou kritiku si Česká

republika svým hospodařením vysloužila i od Evropské komise.
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Ztráta m ěnov é politiky je nej v ě t š ím negativem přij et í jednotnéměnv . Česká monetámí

politika zamě řená na cílování inflace je velice úspěšná a je jisté. že společná evropská

měnová polit ika nebude České republice tolik vyhovovat jako ta národní. Těžko říct. zda

vůbec někdy dojde k situaci, že výnosy z přij et í eura převáží náklady jeho zavedení. Česká

republika však na vybranou nemá a musí se tedy snažit na vstup do eurozóny co nejlépe

připravi t.

Skepse českého národa v ů č i euru během posledních let mírně vzrůstá . Pokud vláda

stojí o to, aby si občané více přáli zavedení eura, nemě la nezbytné reformy příl i š spojovat

s plněním konvergenčních kritérií. Zd ůvod ň ov án í škrtli ve vládních výdajích tím. že je to

nutné pro přij etí eura, by mohlo mít negativní následky. Češi by se mohli k euru stavět ještě

více skepticky než tomu bylo doposud. Na druhé straně je třeba zmínit silnou v ů l i podni ka tel ů

po zavedení eura. Česká podnikatelská sféra vidí v přij etí jednotné měny jednoznač né plus a

apeluje na její brzké zavedené eura.

Jako nejbližší možný termín přij et í eura v České republice se jeví rok 201 2. Pokud se

České republice podaří splnit konvergenční kritéria, je velmi pravděpodobné, že se česká

vláda (ať už pravicová č i levicová) rozhodne do eurozóny vstoupit. Politici budou přijetí eura

prezentovat jako úspěch, ačkoli jde spíše o krok s nejasným a možná i nepřízni vým koncem.

Závěrem bych chtěl a uvést, že evropská ekonomická integrace je rozjetý vlak do

něhož Česká republika nastoupila a již nemá možnost vystoupit. Zavedení jednotné evropské

měny na území České republiky je i přes všechna negativa, která to s sebou při nese , logickým

důsledkem integračního procesu a není možné se mu rezolutně vyhýbat. Důležité je jen ho

správně načasovat.
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1. Harmonogram úkolů spojených se zavedením eura ve finančním sektoru

číslo Popis, specifikace Termín Předpokládaní

Poč. přípravy Splnění gestoři

1 Zavedení € do hotovo tního
oběhu

Ll. Příprava mincí a bankovek €-36 e ČNB

1.2. v euroměně

o výběr návrhů n a n árodní €-36 €-24
strany mínci

o výběr námětů €-36 €-30
o rozhodnu tí o s truktu ře €-24 €-2 4

eu ro m incí v oběhu, stanovení
předpokládaného počtu

po třebných min cí
o výběrové řízen í n a doda va tele €-24 €- 18

mincí
o výroba nástrojů (ve spolu prá ci €-18 €-6

s mincovn ou), výroba
limitovaného mn ožství vzorků
m in cí všech h od n ot

o zahájen í výroby mincí €-6 €-6
o s tan ovení potřebn ého obj emu €-2 4 €-1 2

bankovek, počátek j ednání
s ECB o uzavřen í sm lou vy o
předzásobení s přís lušnou NCB

1.3 . Plán pro výměnu oběživa €-36 € -13 ČNB

Příprava předzásobení bank € €-24 € -12 ČNB+banky

o závazné požada vky eu rových €-12 €-6
ban ko vek

o závazné po žadavky eu rových €- 12 €-6
m in cí

o zahá jen í p ředz ásoben í bank €-3 €
Druhotn é předzásobení

o závazné požada vky bank n a €- 12 €-6 ČNB+banky

eu r om ince a eu robankovky
v n ominální hodnotě

o zahájen í druh otného €- 1 € ČNB + banky
předzásobení

1.4. Změny v systém u pla tebních karet, €-27 e banky,
ATM, prodej n ích automatů apod. au torizační a

zpraco v. cen t ra
o změny na s tavení ATM €-2 7 e
o ATM (bankoma ty) - změny SW €-2 7 e

vybavení
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číslo Popis, specifikace Termín Předpokládaní

Poč. přípravy Splnění gestoři

1. 5 . Du ální oběh , výměna bankovek a €-24 €+6 ČNB, banky
mincí , stažení a likvidace Kč

o duální oběh e €+2 týdn y banky, ČNB
o výměna stahovaných m in cí e €+6 banky

v bankách min €+6
o výměna stahovaných bankovek € banky

v bankách €+60
o výměna stahovaných min cí € ČNB

v ČNB b ude rozh.
o výměna stahovaných bankovek e dodatečně ČNB

vČNB

1 .6 . Přeprava , skladování, ochrana ČNB , banky ,
h otovos ti CIT

o € bankovek a € m in cí €- 12 ČNB , banky
o bankovek a m incí české měny €- 12 ČNB , banky,

sta hovaných z ob éh u CIT
Logistická podpora výměny oběživa ČNB, banky ,

o výběr u sch ova cích mís t €-24 €-6 CIT, Policie ČR
s potřebnou kapacitou (pr o
eu ro mince + pro Kč mince) a
j ejich stavebni úpravy a
zabezpečení

o výběr střediska pro ničení €-36 €-6
mincí Kč ajeho zabezpečení

(bude-li to nutné)
o zahájen í likvidace zásob €-6 € +

českých m in cí [bude-li to
nutné)

o úprava poboček pro příjem €-36 €-1 2
eu ra - úpra va vjezdu dotačních

bOA"Ů , příp. tech n icko -
bezpečnostních systémů

o příprava , příp. ú prava €-2 4 €-6
přepravních vozid el dle
požadavku ECB

o p rcjednán í zp ů sobu och rany €-24 €-6
transportů peněz s Policií ČR

o příprava tech n iky n a €-36 e
zpracování m in cí a ban kovek
v euroměně , j ednání se
servisními organizacem i

1.7. Likvidace bankovek a m in cí české €-12 ČNB

měny stažených z oběhu

1.8. Kom u n ikace s odbornou a la ickou €-36 €+ 12 ČNB , banky
veřejností
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2 Zavedení € do bezhotovostního
oběhu

2 . l. Pln é zapo jen í do systém u TARGET2 €-36 €-6 ČNB

2 .2 . Kon ve rze ú čtů , p la te bních karet a
da lš íc h platebních n ástrcjů

o kon verze bankovních účtů €-3 6 e banky
o konverze ú věrových produktů , €-30 € banky
akreditivů a záru k

Změny v systém u platebních karet €-30 € banky ,
o POS (prod ejní mí sta) - změna au torizační a

SW vybavení zprac . centra

Duální označování cen a peněžn ích banky
částek €-(5 -6)

o začátek €+12
o konec

Elektron ické bankovn ictví €-30 €-6 banky
Změny TPS - C E RTIS , IBAN, BIC €-36 e ČNB, banky
Konverzní pravidla a pravidla pro €-36 e obecně přij atá

zaokrouhlování (nařízení EU pr avidla pro
1103/97 a 9 74 /981 zao krou hlován í
Konverze produktů m ezibankovniho €-24 € ČNB, banky
trh u (sp ot , opce, sw ap)
Konverz e opravných položek , €-2 4 € ban ky
poji š těni vkladů

3 Subjekty finančního sektoru a
euro, IS , ochrana spotřebitele

3. 1. Konverze maj et k ových podílů , €-24 e ČNB , su bjekty
přepočet zá klad n íh o kapitálu finančního trhu
Kon verze cenných papí rů a dalších €-2 4 € MF a ČNB,

produktů fin ančního t rh u sul::jekty
fin ančního trhu

3.2 . P ř izp ůsobení vypo řá dacích systémů €-24 €- 12 provozovate lé
(S KD b urza , SC P RM-S a pod.) systémů

3 .3, Konverze IT a účetn ích systémů €-36 e banky
In tern í SW syst é m ů a a plikaci €-36 €-6 banky
su b jekt ů finančního trhu
Externí SW systémů su bjekt ů €-3 6 €-6 banky
finančního trhu

3.4 . P řeh led opatřen í v so uvis los ti €-48 €-36 (+ MPO é R, MF
s oc h ranou spotřebitele (zejm én a přípr. fáze) ČR, NKS
d uální označování ce n výrobků a
s lu žeb a peněžní ch částek) €-24 €-6 banky a ostatní

o koncepce och rany spotřebitelů subjekty
při zaveden í eu ra finančního

sektoru
€- 12 €-( 5-6 )

o d u ál ní označování (příprava -
za háj en í)

€+ 12
o kon ec duál ní ho označování
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4 Legislatlva5

4 . I. Změna zákona o ČNB započala €- 12 ČNB

příprava

věcného záměru

4 .2 . Změna zákona o platebním s tyku €-24 €-12 ČNB

č. 124 /2002 a vyhlá šky č . 62 /2004
+ m ožnost implementa ce/reflexe
(IBAN, BIC, TARGET, NLF/PSD)

4 .3 . Vyhlá ška ČNB o ukončení platnos ti €-12 € ČNB

CZK
4.4. Smluvní dokumenta ce k bankovním €-24 €-6 ČNB, banky

produktům a s lu žbám

5 Komunikace

5 .1. Komunika ce a příprava n a € €-36 €+6 banky
n eban kovních organizací
sou visej ících s cho dem bankovní ho
sektoru (mob ilní operátoři,

VISA jMa sterCard Bu rza CPI
5.2 . Komun ik a ce a vzdělávání €-36 €+6 ČNB, banky

pracovníků v oblasti finančního

sektoru
5.3 . Interní komunikace €-36 €+2 subjekty

finančního trhu ,
ČNB

5.4. Externí komuníka ce - vůči €-24 €+ 12 ČNB , su bjekty
kl i en tům j spotřebitelům finančního trhu,

CIT

Pozn . Te rmíny jsou stanoveny ve formátu € +/ - n , kde n = počet měsíců (pokud n eni
v tabu lce s peci fiko váno jinak) a € je okamžik zavedení eu ra .

Zdroj : Národní plán zavedení eura v CR
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2. Mapa eurozóny

Členské země eurozóny

_,---,,-I Členské země EUstojící mimo eurozónu

,-__I Země, které nejsou členy EU
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Ochranný prvek
Vodoznak

Hlu botisk

Ochrann ýprou žek

Soutisková značka

Fólie s holo gramem

Iridiscentní pruh

Opticky
prom ěnliv á barva

3. Ochranné prvky eura

Rozpozná ní
Podržíme-Ii bankovku proti svět l u , objeví se v průsvi tu na nepot i št ě n é

čá s t i bankovky stupňov i tý vodoznak, zobrazující architektonický motiv
a nornin álnf hodnotu přís l ušné bankovky. Vodoznak vzniká při výrobě

papíru jeho rozdílnou t l oušťkou . Výsledkem jsou svět l ejš í a tmavší
plošky v porovnání s okolní plochou papíru. Vodoznak není p ř i pohledu
na neprosvícenou plochu bankovky výrazněji patrný.
Použitím hlubotisku vzniká na lícní s traně bankovek hmatově

rozlišitelný reliéf: zv l áš tě jde o zkratky Evropské centr ální banky (tedy
o písmena BCE, ECB, EZB. EKT. EKP). Hmatem rozlišitelná je 1

nominální hodnota a vyobrazení oken a bran. a okraji lícní strany
bankovek v nominální hodnotě 200 EUR a 500 EUR jso u navíc
nati š těny speciální hmatové značky .

Eurobankovky mají ochrann ý proužek zapracován do papíru při jeho
výrobě; nachází se přib li žně v polov i ně bankovky a je viditelný proti
svět l u jako tmavá linie probíhající přes celou ší ři bankovky. P ř i

d ůkl adn ém pozorování proužku proti svět l u je viditelný nápis "EURO"
a hodnota bankovky (střídavě a zrcad lově um ístěné) .

Nachází se v levém horním rohu lícní strany a v pravém horním rohu
rubové stranv.
V pravé část i lícní strany bankovek nominální hodnoty 5 EUR, 10 EUR
a 20 EUR se nachází proužek ze speciální fólie. Otáč íme- I i bankovkou,
objev uje se podle úhlu pohledu symbol eura nebo hodnota bankovky
(č ís lo 5, 10 nebo 20) jako hologram v měnící se barvě . V pravé část i

lícní strany bankovek nominální hodnoty 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR
a 500 EUR se nachází medailon ze speciální fólie. Otáč íme- I i

bankovkou, objev í se v závislosti na úhlu pohledu hodnota bankovky
nebo architektonický motiv vyobrazený na bankovce jako hologram v
měnící se barvě . V protisvět le lze p ři důk ladném pozorování fólie
rozpoznat symbol eura vznikl)' perforací fólie.
Na rubové s traně bankovek nominální hodnoty 5 EUR, 10 EUR a 20
EUR je ve s t ředn í č ás t i bankovky, vedle ochranného proužku, umístěn 8
mm široký iridiscentní pruh. Při pohybu bankovky přechází barva pruhu
od svě t le žluté do z l atě žluté a objeví se symbol eura a hodnota
bankovky (č í s lo 5, 10 nebo 20).
Bankovky v nominální hodnotě 50 EUR, 100 EUR, 200 EUR a 500
EUR jsou opatřeny opticky proměnlivou barvou. Nominální hodnota
zobrazená v pravém dolním rohu rubové strany těchto čtyř bankovek se
při dopadu svět la jeví jako purpurov ě červená a při jiném úhlu pohledu
jako o livově zelená nebo hnědá .

Zdroj: www.finance.cz
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