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Úvod 

Cílem diplomové práce je zhodnocení vlivu zavedení jednotné měny na 

českou ekonomiku, s posouzením optimálního načasování vstupu České 

republiky (ČR) do měnové unie. Diplomová práce přiblíží vývoj měnové 

integrace v Evropě, seznámí s obsahem teorie Optimálních měnových oblastí. 

Práce na základě ekonomických dat hodnotí nominální a reálnou konvergenci 

české ekonomiky vůči zemím eurozóny a dochází k dílčím závěrům očekávaného 

vlivu členství v měnové unii na ekonomiku ČR. Tyto vlivy dále posuzuje 

v podobě potenciálních nákladů a přínosů. 

Je zřejmé, že každý zaujímá vůči členství v měnové unii svůj vlastní názor. 

Názory, zda vstoupit či nevstoupit do měnové unie jsou v případě ČR irelevantní. 

Podpisem Maastrichtské smlouvy se ČR zavázala v dohledné době euro přijmout, 

a proto nemá smysl polemizovat nad možnou odpovědí. 

Důležitá otázka vyvstává v případě stanovení data vstupu do měnové unie. 

V tomto mohou panovat dva protichůdné názory. Jedni budou dokazovat přínosy 

rychlého vstupu a ti druzí budou preferovat jeho oddalování. Kdy vstoupit do 

měnové unie, je otázka, která bude pokládána v průběhu diplomové práce. Na 

samotný závěr bude na základě ekonomických poznatků zhodnocena 

připravenost České republiky na budoucí členství v eurozóně a stanoven možný 

termín přijetí eura. 

Dalším cílem práce je napomoci upravit nesprávné názory na přijetí eura a 

napomoci těm, kteří svůj vlastní názor nemají, aby si ho mohli vytvořit. 
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Diplomová práce předpokládá, že vliv zavedení jednotné měny eura na 

českou ekonomiku bude převážně pozitivní, neboť přínosy plynoucí z členství 

v měnové unii převýší náklady. Dalším předpokladem je pozitivní vliv rychlého 

vstupu ČR do měnové unie na českou ekonomiku. 

Diplomová práce obsahuje devět kapitol, Úvod, Závěr, Seznam literatury, 

Seznam zkratek a Seznam příloh. 

První kapitola osvětlí pojem měnová integrace. Zařazení tohoto pojmu je 

stěžejní, neboť celá diplomová práce s tímto pojmem pracuje. 

Pro historickou souvislost se vznikem měnové unie, se druhá kapitola věnuje 

důležitému poválečnému vývoji evropské měnové integrace. Tato kapitola je 

rozdělena do čtyř podkapitol, které vystihují právě čtyři důležité etapy vedoucí 

k završení měnové integrace. 

Třetí kapitola představí základní poJmy související s teorií Optimálních 

měnových oblastí a s terminologií ekonomických šoků. Vysvětlení některých 

základních pojmů je podstatné pro pochopení souvislostí v navazujících 

kapitolách. 

Čtvrtá kapitola čtenářům přiblíží základní východiska teorie Optimálních 

měnových oblastí (Optimum Currency Area - OCA). S využitím teorie OCA jsou 

následně v sedmé a osmé kapitole identifikovány potenciální přínosy a náklady 

spojené s přechodem na společnou měnu. Teorie OCA je teoretickým podkladem 

pro polemizování na téma vstupu země do měnové unie. 

Pátá kapitola aplikuje kritéria OCA na českou ekonomiku. Práce zde posuzuje 

úspěšnost plnění těchto kritérií. 
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V šesté kapitole se práce věnuje nominální a reálné konvergenci. Jednotlivá 

nominální konvergenční kritéria jsou zde defmována a hodnocena z pohledu 

plnění Českou republikou. Nominální kritéria jsou důležitým ukazatelem 

sladěnosti makroekonomických ukazatelů kandidátské země se zeměmi měnové 

unie. Vstup ČR do měnové unie ovšem není podminěn jen nominální 

konvergencí, ale i reálnou konvergencí. Reálná konvergence vypovídá o 

připravenosti země spolupůsobit pod společnou měnou. Tato kapitola blíže 

nastíní rozdíly mezi nominální a reálnou konvergencí. 

Připojení k měnové wm Je krok, který má své přínosy ale i náklady. 

Z ekonomického hlediska je racionální začít usilovat o společnou měnu 

v okamžiku, kdy potenciální přínosy převýší náklady. Sedmá a osmá kapitola 

bude právě o přínosech a nákladech přijmutí společné měny pojednávat. Na 

začátku kapitol jsou stanoveny všeobecné přínosy a náklady měnové unie. 

Následně jsou hodnoceny v prostředí české ekonomiky. 

Devátá závěrečná kapitola poskytuje celkové zhodnocení všech 

ekonomických požadavků ze strany měnové unie pro vstup České republiky. 

Dále ze strany české ekonomiky jsou posouzeny potenciální přínosy a náklady 

členství v EMU. Na základě celkového vyhodnocení plnění kritérií OCA, vývoje 

nominální a reálné konvergence a potenciálních přínosů a nákladů měnové unie 

se na závěr diplomová práce pokusí zodpovědět otázku: Kdy má Česká republika 

usilovat o vstup do měnové unie. Zdali zahájit taktiku rychlého vstupu či volit 

cestu pomalého přibližování se eurozóně. 

Veškeré poznatky, které diplomová práce přináší, Jsou podloženy 

ekonomickými publikacemi jak od českých tak i zahraničních autorů. 

Kapitola o měnové integraci využívá především pojetí této problematiky 

z publikace Jiřího Krafta a Jiřího Fárka - Světová ekonomika. Dále navazuje na 

názory a chápání měnové integrace maďarským ekonomem Belou Balassou. 
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Polemizuje s dalšími názory na měnovou integraci pocházející z publikací Petra 

Macha, Martina Záklasníka a Miloslava Hada. 

Kapitola Historie měnové integrace v Evropě Je zpracována na základě 

podkladů z publikací Lubora Laciny, Roberta Raymonda, Antonína Brůžka, 

Petra Zahradníka a dalších autorů. 

Pro zpracování klasifikace a principů fungování ekonomických šoků se práce 

obrací na zahraniční literaturu, která se timto tématem podrobně zabývá. 

Z citovaných autorů pro kapitolu ekonomických šoků je nejčastěji používán 

Franz Pauer, který přehledně tyto šoky klasifikuje. Česká literatura se touto 

klasifikací zabývá jen povrchně. 

Teoretický základ teorie OCA je čerpán z práce Roberta Mundella, prvního 

ekonoma, zabývajícího se touto problematikou. Tuzemská literatura věnující se 

tomuto tématu není příliš rozsáhlá. Většina publikací uvádí jen zevrubný popis 

teorie OCA. Nejkomplexnější zpracování jak teoretické, tak empirické stránky 

teorie OCA v českém jazyce představuje publikace Zuzany Kučerové s názvem 

Teorie optimální měnové oblasti a možnosti její aplikace na země střední a 

východní Evropy. 

Vzhledem k zaměření práce na Českou republiku, pochází ekonomická data a 

analýzy týkající se posouzení vlivu zavedení jednotné měny na ČR především z 

informací na serverech státních institucí a z české literatury. Ekonomická data 

nejčastěji zobrazují vývoj v čase pro zvýšení vypovídací hodnoty. Data pro 

vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií Českou republikou 

a analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou jsou 

čerpány z dokumentů Ministerstva financí ČR a České národní banky, z dat na 

serveru ČSÚ a EUROSTATU. 
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Na závěr úvodu je důležité upozornit na problematiku použité terminologie. 

Pro označení spolupráce členských zemí Evropské unie v rámci měnové politiky 

je užíván pojem měnová unie (EMU - z anglické terminologie Economic and 

Monetary Union). Pro země, v nichž je již společná měna zavedena, pak pojem 

eurozóna. 

V kapitolách jsou často používanými pojmy měnová politika, kurzová politika 

a monetární politika. Monetární politika je řízena centrální bankou a ovlivňuje 

peněžní zásobu a úrokové sazby ke stabilizaci ekonomiky. Kurzová politika je 

především opatřením, kdy se stát snaží zajistit rovnováhu v platební bilanci. 

Měnová politika je nadřazeným pojmem k politice kurzové a monetární. 

Některé publikace rozlišují pojem optimální měnová oblast a optimální 

měnová unie. Diplomová práce následuje autory, kteří tyto pojmy vnímají jako 

synonyma. Jako synonyma užívá i pojmy ekonomický či hospodářský. 
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1 Ekonomická integrace 

V současné době rostoucí intenzita světového obchodu, v různé hloubce a 

na různých místech země, vytváří zárodek dosud velmi nesourodé a rozporuplné 

globální ekonomiky. Prohlubující se dělba práce a specializace, mezinárodní 

pohyby kapitálu a mobilita pracovní síly patří mezi faktory, které vedou 

k vytváření stále více těsnějších vazeb mezi jednotlivými ekonomikami a 

k prohlubování jejich vzájemné závislosti. Integrační procesy se tak staly 

neoddělitelnou součástí vývoje světové ekonomiky. 

Podle předpokladů většiny světoznámých ekonomů zabývajících se touto 

problematikou bude docházet k ještě intenzivnějšímu prohlubování ekonomické 

integrace. 

Při používání pojmu ekonomická integrace je třeba být obezřetný, aby 

nedošlo k záměně za pojem ekonomická spolupráce. Tato označení se liší svým 

obsahem jak kvalitativně tak i kvantitativně. Ekonomická spolupráce oslabuje 

obchodní diskriminaci mezi určitými zeměmi na základě různých obchodních 

dohod. Kdežto ekonomická integrace se snaží vytvořit jednu společnou 

ekonomiku. 

Za hlavního představitele integrační teorie, který v 60. letech 20. století 

pojednává ve své publikaci o ekonomické integraci, je považován maďarský 

ekonom Bela Balassa 1• Balassa věřil, že nadnárodní společné trhy s volným 

pohybem ekonomických faktorů přes národní hranice, přirozeně vyvolávají 

požadavek pro hlubší integraci nejen v oblasti ekonomické ale i politické. 

Ekonomická integrace je podle jeho názoru předstupněm k integraci politické a je 

pouze otázkou času, kdy se tak stane. Ve své teorii rozděluje ekonomickou 

integraci do šesti stupňů. 

1 BALASSA, B.: Types of economic integration. Budapešť : Intemational Bank for Reconstruction and 
Development, 1974, str. 22 
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1. "Preferenční obchodní oblast (jedná se o obchodní integraci, která 

poskytuje preferenční přístup k určitým produktům z určitých zemí díky 

redukci cel; ale nedochází kjejich úplnému odstranění). Tento typ 

integrace existuje mezi tzv. ACP (Africa, Caribbean, Pacific) a Evropskou 

unií (EU), 

2. zóna volného obchodu (odstranění cel v rámci integračních států), 

3. celní unie (odstranění cel mezi integrujícími se státy a sjednocení vnějších 

cel vůči třetím zemím), 

4. společný trh (volný pohyb zboží, služeb, pracovní síly a kapitálu), 

5. ekonomická a měnová unie (trh s jednotnou měnou) 

6. kompletní ekonomická integrace (vytvoření fakticky jednoho státu a jedné 

společné ekonomiky).'a 

Pojem ekonomická integrace lze klasifikovat podle různých hledisek a do 

různé hloubky. Podle způsobu vytváření integrujícího ekonomického komplexu 

dělíme integraci na horizontální a vertikální. Integrace lokální, kontinentální a 

globální představuje klasifikaci podle teritoria. Třetí hledisko dělení podle stupně 

intenzity propojení ekonomik popsané v publikaci od Jiřího Fárka a Jiřího Krafta 

rozděluje ekonomickou integraci do pěti stupňů. Tyto stupně následují klasifikaci 

integrace podle Bely Balassy, avšak měnová a ekonomická integrace tvoří 

samostatný stupeň. 

1. "pásmo volného obchodu 

2. celní unie 

3. společný trh 

4. měnová unie 

5. hospodářská unie"3 

2 BALASSA, B.: Types of economic integration. Budapešť: Intemational Bank for Reconstruction and 
Development, 1974, str. 1-4 
3 FÁREK J., KRAFT J.: Světová ekonomika: za prahem nového století globálních změn (Vstup do 21. 
století). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006, str. 244 -246 
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Někteří autoři ekonomických publikací přidělují ekonomické integraci 

sociální význam, někteří ji popisují jako již projev pouhé existence obchodních 

vztahů. V nejširším slova smyslu zahrnuje ekonomická integrace všechny 

procesy, které vedou ke spojování, propojování nebo přeskupení národních 

ekonomik, a to buď ekonomickými aktivitami hospodářských subjektů, nebo na 

základě dohod mezi jednotlivými státy. 

Konec 20. století zaznamenal výrazný vzestup na cestě ekonomické integrace, 

při výrazném posílení integrace regionální, zejména na evropském kontinentě. 

Další zmíněná definice vystihuje možný charakter měnové unie (EMU). Podle 

Martina Záklasníka měnová unie představuje "seskupení dvou či více zemí, kde 

se členské státy vzdají svých měnových kompetencí a své vlastní měny a přijmou 

měnu společnou. Země ustaví jednu centrální měnovou autoritu, která je 

zodpovědná za provádění měnové a kurzové politiky společné měny. "4 Autoři 

Jiří Fárek a Jiří Kraft uvádí, že "měnová unie předpokládá vytvoření společné 

měny v souvislosti s monetární politikou"5
, ale nemusí vždy tomu tak být. 

Volnější varianta měnové unie může představovat zavedení pevných fixních 

kurzů mezi měnami členských zemí EMU. 

Hlavní cíle evropské integrace, mezi které podle názoru autora definice 

Miloslava Hada patří i vytvoření měnové unie. Tedy vyšší stupeň ekonomické 

integrace, ve kterém prozatím Česká republika schází. 

Cíle evropské integrace jsou: "postupně odstraňovat přehrady mezt 

evropskými státy, vytvořit z Evropy kontinent míru a spolupráce a vyloučit válku 

jako prostředek řešení sporů. Hospodářským cílem je vytvořit jednotný vnitřní 

trh a měnovou unii se společnou měnou euro a zajistit hospodářskou prosperitu a 

růst životní úrovně obyvatel všech členských zemí, politickým cílem je 

4 BRŮŽEK, A, SMRČKOVÁ, G., ZÁK.LASNÍK, M.: Evropská měnová integrace a Česká republika. 
Praha: Velryba, 2007, str. 127 
5 FÁREK J., KRAFT J.: Světová ekonomika: za prahem nového století globálních změn (Vstup do 21. 
století). Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006, str. 245 
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prohlubovat a rozšiřovat spolupráci v oblasti zahraničí, bezpečnostní, obranné a 

vnitřní politiky. "6 

Ekonomická integrace však zdaleka s sebou nenese jen ekonomický rozměr. 

V zájmu jejího uskutečnění se musí brát ohled na společné dějiny a tradice 

integrujících se zemí. Měla by zcela jistě respektovat principy trvalého mírového 

soužití. Měla by zajišťovat celkovou stabilitu regionu a postarat se o žádoucí 

životní úroveň. Myšlenka integrace by tuto vizi neměla nikdy postrádat a je 

žádoucí, aby si udržela humánní rozměr. 

Na závěr této kapitoly práce cituje českého ekonoma Petra Macha, který 

v jedné větě shrnuje vývoj měnové integrace. "Proces měnové integrace a 

dezintegrace probíhal po celou dobu zaznamenané historie lidstva a bude 

pravděpodobně probíhat i nadále."7 

2 Historie měnové integrace v Evropě 

2.1 Počátky měnové spolupráce 

Na úvod druhé kapitoly práce uvádí pro lepší přehlednost vývoje evropské 

měnové integrace čtyři základní etapy podle dělení Lubora Laciny: 

1. "Období mezivládní spolupráce (1958-1970), kdy docházelo pouze ke 

koordinaci měnových politik v rámci fungování Bretton-woodského 

měnového systému. 

2. Období užší kooperace (1971-1990), kdy došlo k novým integračním 

aktivitám - návrhu prvního plánu na vytvoření společné měny a vytvoření 

Evropského měnového systému. 

6 HAD, M., STACH, S., URBAN, L.: Česká republika v evropské unii: členství, přínosy, \-ýz\-y. Praha: 
Linde Praha 2006, str. 13 
7 PEČINK.OV Á, 1. : Euro versus koruna: rizika a přínosy jednotné evropské měny pro ČR. Brno: CDK, 
2008, str.91 
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3. Období přípravy na zavedení jednotné evropské měny (1990-1998), 

charakteristické definováním základní koncepce celého projektu 

Hospodářské a měnové unie (EMU) a následně jeho postupnou, ale 

rychlou realizací. 

4. Období vzniku EMU a dovršení měnové integrace (1999-dosud), kdy byla 

zavedena jednotná měna nejprve bezhotovostní, následovně jako 

prostředek směny a veškeré kompetence ohledně měnové politiky 

členských států EMU převzala Evropská centrální banka. "8 

Římské dohody z roku 1957, jimiž šest států založilo EHS, neobsahují 

samostatnou kapitolu, která by se zabývala koncepcí měnové politiky. Příčinami 

toho proč se ve Smlouvě o EHS objevují pouze pasáže o určité měnové 

spolupráci, jsou odlišné ekonomické priority zakládajících států a také fungující 

poválečný systém z Bretton Woods9
• 

Evropské státy byly spokojeny se systémem z Bretton Woods především 

proto, že jim zavedený systém fixních kurzů vyhovoval lépe než systém 

plovoucích kurzů. 

V 60. letech dochází k obratu a zájem o společnou měnovou integraci začíná 

růst jednak z důvodu počínající nestability mezinárodního systému a jednak 

z potřeby chránit evropské měny před výkyvy amerického dolaru. 

Marjolinův akční plán10 (24. října 1962) se stává první iniciativou vedoucí ke 

spolupráci na vyšším stupni integrace. Dokument navrhoval rozšíření dosavadní 

měnové spolupráce o nové instituce. Prakticky jediným viditelným výstupem 

bylo vytvoření Výboru guvernérů centrálních bank11 v roce 1964. 

Na konci 60. let dochází k ukončení prvního kroku v realizaci společného 

trhu - vytvoření celní unie. Ve stejném období se projevuje nerovnováha 

8 LACINA, L. a kol.: Měnová integrace. Nák:lady a přínosy člensM v měnové unii. Praha: C.H.Beck, 
2007, str. 191 
9 Tento systém byl založen na stanovení pevných kurzů vůči dolaru (USD) s možnou odchylkou 1% od 
stanovené parity. 
10 Přesný název "Memorandum Komise k akčnímu programu Společenství během druhé fáze", 
Eředložené tehdejším komisařem Robertem Matjolinem. 

1 Byl založen v roce 1964 v Basileji, kde se guvernéři lx ročně scházeli a projednávali společné zájmy 
centrálních bank. 
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národních ekonomik mezi jednotlivými státy, zejména mezi Francií a Spolkovou 

republikou Německo (SRN). Hlavní příčinnou ohrožení vnější rovnováhy států 

ES byly odlišné priority týkajících se domácích makroekonomických cílů. Každá 

země reagovala na spekulativní tlaky své měny jinak. Protichůdné měnové 

operace vyvolaly napětí mezi evropskými měnami, které potenciálně ohrožovaly 

další rozvoj společného trhu a fungování společné zemědělské politiky. Komise 

proto reagovala na situaci 12. února 1969 předložením Memoranda o koordinaci 

hospodářských politik a měnové spolupráci uvnitř Společenství, známého jako 

Barreho plán12
• Tento dokument se zabýval především užší měnovou integrací 

prostřednictvím fixace kurzů. Uvedený plán nebyl zdaleka jediným příspěvkem o 

způsobu řešení měnové integrace ve Společenství. 

2.1.1 Wernerova zpráva 

Summit hlav států a šéfů vlád konaný 1. a 2. prosince 1969 v Haagu se stal 

významným mezníkem v dalším rozvoji měnové integrace. Na summitu byly 

poprvé podány konkrétní návrhy pro vytvoření hospodářské a měnové unie 

(EMU). 

K tomuto integračnímu prohloubení existovaly dva důvody. Prvním důvodem 

bylo nalézt po dokončení celní unie nový směr prohlubující integrační proces a 

druhým důvodem byla sobecká autonomní hospodářská a měnová politika 

každého členského státu, která působila čím dál větší problémy. 

Vytvořením plánu pro postupnou realizaci EMU byla pověřena expertní 

skupina pod vedením tehdejšího lucemburského premiéra a ministra fmancí 

Pierra Wernera. Wernerova zpráva z 8. října 1970 se stala prvním rozsáhlým 

plánem ES na zřízení EMU, která měla nalézt kompromis mezi dvěma 

soupeřícími koncepcemi dalšího postupu - tzv. ekonomisty a monetaristy. 

Jak uvádí Lubor Lacina: "Ekonomisté, zastoupeni zejména Spolkovou 

republikou Německo a Nizozemskem, argumentovali, že ustanovení měnové 

12 Jedná se o druhý plán s tímto jménem. První byl předložen v únoru 1968, ale musel být po intenzivní 
kritice přepracován a po roce předložen znovu. 
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unie má smysl teprve tehdy, když dojde k dostatečné harmonizaci národních 

ekonomik. Předpokládali, že základní předpoklad pro hlubší měnovou integraci, 

zahrnující pevně fixované měnové kurzy a vedoucí v konečné fázi ke společné 

měně, je vysoký stupeň koordinace a konvergence hospodářských politik. 

Monetaristé, zvláště Francie, Belgie a Lucembursko, ale i Komise ES, naopak 

namítali, že měnová integrace je základním předpokladem, předstupněm úspěšné 

integrace hospodářské. Jejich prioritou bylo rychlé zavedení společné měny, 

která bude mít pozitivní efekt na další hospodářské sblížení zúčastněných 

zemí."13 

Wernerova zpráva předpokládala, že k vytvoření EMU dojde ve třech etapách 

v průběhu deseti let. 

2.1.2 Had v tunelu 

První fáze realizace EMU nebyla v tehdejším kontextu příliš příznivá. V roce 

1971 nastala světová měnová krize, která záhy vedla ke zrušení směny dolaru za 

zlato a poté ke zhroucení bretton-woodského systému pevných kurzů a přechodu 

na systém plovoucích kurzů. 

Reakcí na vzniklou situaci bylo podepsání Basilejské dohody 24. dubna 1972 

mezi centrálními bankami zemí EHS. Tato dohoda se stala základem systému 

označovaného jako "had v tunelu". Tzv. had v tunelu se stal důležitou 

institucionální součástí vytváření EMU. Cílem bylo vytvoření systému 

vzájemného navázání evropských měn a zajištění jejich stability vazbou na 

americký dolar. Evropské měny navázané na sebe představovaly hada 

s maximálním rozpětím 2,25% a zmíněný tunel rozpětí vůči dolaru 4,5%, ve 

kterém se pohybovaly. Rozsah tunelu se ovšem často měnil a nestabilní 

mezinárodní měnová situace donutily v březnu 1973 státy sdružené v hadovi 

k tzv. opuštění tunelu14
• 

13 LACINA, L. a kol.: Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C.H.Beck, 
2007, str. 196 
14 Had zůstal sice zachován, ale jeho původní účel již nenaplněn. neboť v něm setrvala pouze jediná měna 
- německá marka. 
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Neúspěch hada měl dopad na celou koncepci EMU a přes snahu ES nakonec 

Wernerův plán ztroskotal. Příčina byla jasná: "hospodářské rozdíly mezi 

jednotlivými členskými státy byly na počátku 70. let ještě příliš velké na to, aby 

se mezi jejich měnami udržely pevné měnové kurzy. Chyběla konvergence, to 

znamená společná shoda v základních ekonomických ukazatelích, které jsou 

předpokladem k účasti v měnové unii. 'd5 

I přes celkový nezdar byl Wernerův plán důležitým krokem akceptování vize, 

která někdy v budoucnosti povede právě k vytvoření EMU. 

2.2 Evropský měnový systém 

Nástrojem pro dosažení relativní měnové stability uvnitř ES se stal Evropský 

měnový systém (EMS). Systém začal fungovat 13. března 1979. Hlavním úkolem 

EMS bylo zajistit trvalý růst a relativní měnovou stabilitu. Celý projekt EMS 

podle Roberta Raymonda spočíval na třech pilířích: "Evropské měnové jednotce, 

mechanismu měnových kurzů a úvěrových mechanismů". 16 Evropská měnová 

jednotka (European Currency Unit - ECU)17 představovala koš všech 

zúčastněných měn a měla pevnou hodnotu složenou z jejich podílů. Měny 

členských států byly v ECU zastoupeny úměrně ke své ekonomické síle. 

Každých pět let se prováděly revize jejich podílu. Tato hodnota podílu odpovídá 

podílu, který měl na HDP členské země na celkovém HDP Společenství. 

Hlavním úkolem ECU bylo plnit funkci rezervní měny uvnitř Společenství a 

sloužit jako nástroj transakcí uvnitř celého EMS. 

Nejdůležitější součástí systému byl mechanismus měnových kurzů (Exchange 

Rate Mechanism- ERM), který fungoval na základě tzv. paritní mřížky a tzv. 

indikátoru divergence. 

15 LACINA, L. a kol.: Měnová integrace. Náklady a přínosy členství v měnové unii. Praha: C.H.Beck, 
2007, str. 200 
16 RA YMOND, R.: Sjednocení měny v Evropě. Paříž: HZ Praha, 1993, str. 60 
17 ECU sloužila pouze jako zúčtovací jednotka. Měla bezhotovostní podobu a sloužila při oficiálních 
platbách, při soukromých např. bankovních operacích a při zemědělských platbách, kdy byla označována 
jako zelená ECU. 
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Měny zúčastněných zemí byly pevně svázány ve dvojicích (tzv. směrné 

kurzy) a tvořily paritní mřížku, v níž se mohly pohybovat ve fluktuačním rozpětí 

± 2,25% od centrální parity, kurzu k ECU. Pokud byla tato hranice překročena, 

musely obě centrální banky intervenovat a kurz opět stabilizovat. K intervenci 

sloužily úvěrové mechanismy, které kryly s ní spojené náklady. Tento nástroj 

umožňoval poskytování úvěrů za různých podmínek. 

Indikátor divergence umožňoval stanovit povinnost intervence v rámci ERM, 

která byla nutná již před prolomením hranice povoleného rozpětí. 

Šíře fluktuačního pásma poskytovala informaci o tom, jakou úroveň 

konvergence mezi sebou země dosáhly v určitých klíčových oblastech 

hospodářské politiky. Čím užší byla šíře pásma, tím více bylo zapotřebí sladit 

měnovou, fmanční a hospodářskou politiku. 

EMS splnil své hlavní úkoly a osvědčil se i jako nástroj vnější měnové 

stability, tedy stability měnových kurzů, a vnitřní měnové stability založené na 

stabilitě cen a nákladů uvnitř členských zemí. K uskutečnění EMU, byl ale spíše 

přechodným řešením pro překlenutí problémů v měnové oblasti. 

2.3 Cesta k jednotné měně 

Relativní úspěch EMS podnítil myšlenku, která se ubírala směrem k vytvoření 

úplné měnové unie s jednou společnou měnou a centrální bankou. S návrhem 

znovuoživení myšlenky na vybudování EMU přichází v lednu 1985 Komise 

v čele s Jacquesem Delorsem. Tzv. Delorsova zpráva byla předložena 12. dubna 

1989. Tento dokument obsahoval nejen shrnutí dosavadního vývoje hospodářské 

a měnové integrace, ale i analýzu důsledků při zavedení závěrečné fáze budování 

EMU. 

Intenzivní jednání dvou mezivládních konferencí, které byly zahájeny 15. 

prosince 1990 v Římě a ukončeny 10. prosince 1991 v Maastrichtu, vyústila 

v přijetí Smlouvy o Evropské unii. Smlouva vstoupila v platnost 7. února 1992. 

Jejím základem se stala třípilířová struktura EU. EMU se stala součástí prvního 

nadnárodního pilíře, a zároveň jedním z hlavních cílů nově vytvořené Evropské 
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ume. Ostatní dva pilíře byly mezivládní (Společná zahraniční a bezpečnostní 

spolupráce, Spolupráce v oblasti justice a vnitra). 

Smlouva o EU též stanovila, že se zahájením třetí etapy budou pevně 

fixovány měnové kurzy národních měn. Poté budou nahrazeny jednotnou měnou. 

O vstoupení jednotlivých zemí do eurozóny rozhodovala Rada EU ve složení 

hlav států a šéfů vlád na základě určených ekonomických dat - tzv. 

konvergenčních kritérií. Ta jsou podle Czesaného stanovena tak, "aby účastnické 

země prokázaly slučitelnost stabilizační politiky a ekonomického vývoje, který 

vytváří solidní bázi pro stabilitu eura."18 

Konvergenčním kritériím se práce podrobně věnuje v šesté kapitole. 

2.4 Budování EMU 

Časový plán jednotlivých kroků vytváření EMU byl Smlouvou o EU rozvržen 

do tří základních fází. 

První etapa zahájila proces budování EMU. V ekonomické oblasti došlo 

k dokončení jednotného vnitřního trhu a realizaci volného pohybu zboží, osob, 

kapitálu a služeb. 

Nejnáročnější a zároveň nejdelší fází přechodu k EMU byla druhá fáze. Na 

počátku této etapy začal fungovat Evropský měnový institut (EMI) předchůdce 

Evropské centrální banky (ECB). Na konci této etapy EMI zaniká a nahrazuje ho 

ECB. Rozhodnutím na madridském summitu Evropské rady 15. a 16. prosince 

1995 bylo stanoveno, že jednotná měna ponese název "euro"19
• Na naléhání SRN 

byl na zasedání Evropské rady v Amsterdamu ve dnech 16. a 17. června 1997 

schválen Pakt stability a růstu, který měl zajistit plnění fiskálních kritérií i po 

vstupu členského státu do EMU. Smlouva o EU totiž tento potřebný 

mechanismus opomíjí. 

18 CZESANÝ, S.: Euro postup a důsledky zavádění nové měny pro banky, podniky a občany. Praha: 
Profess Consulting, [2001], str. 15-16 
19 Původní jednotná měna měla nést názey ECU, ale přes protesty ze strany SRN, se začalo jednat o 
novém názvu. 
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Amsterdamský summit rovněž přináší ustanovení nového mechanismu 

měnových kurzů (tzv. ERM ID, který se týkal zemí mimo měnovou unii. ERM II 

kopíruje fungování předchozího mechanismu ERM, kdy fluktuační pásmo 

měnového kurzu je stanoveno v rozsahu ± 15 %od centrální paritl0
• Euro zde 

plní funkci kotvy. 

Na závěr druhé etapy, 2. a 3. května 1998, rozhodla Rada EU ve složení hlav 

států a šéfů vlád, že do EMU vstoupí k 1. lednu 1999 jedenáct členských zemí: 

Belgie, Finsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, 

Rakousko a Španělsko. Pro nesplnění konvergenčních kritérií zůstaly Řecko a 

Švédsko mimo oblast eurozóny. Další dvě země, Velká Británie a Dánsko, 

využily své výjimki1 ve Smlouvě o EU a svou účast ve třetí etapě odmítly. Po 

splnění konvergenčních kritérií se 1. ledna 2001 k EMU připojilo jako dvanáctý 

člen měnové unie Řecko. 

Třetí etapa, zároveň i závěrečná fáze při budování EMU, začala od 1. ledna 

1999 fungovat, čímž EMU zahájila oficiálně svoji činnost. Zodpovědnost za 

provádění měnové politiky převzal Evropský systém centrálních bank a Evropská 

centrální banka. Při zahájení této etapy byly měnové kurzy národních měn 

zúčastněných států pevně zafixovány vůči euru. 

K fyzickému zavedení eura do oběhu a současně k výměně národních 

bankovek a mincí za euro došlo 1. ledna 2002. Dokončením třetí etapy a tak i 

vznikem měnové unie22 a zavedením eura jako prostředku směny byla sice 

formálně dovršena měnová integrace, ale fakticky tento proces i nadále 

pokračuje, neboť nejen Česká republika ale i další členské státy EU zatím stojí 

vně eurozóny a podnikají kroky vedoucí k začlenění. 

20 Střední kurz měny. 
21 Tzv. neúčastnická doložka - trvalá výjimka pro možnost setrvání mimo eurozónu garantovaná 
Smlouvou o EU (Protokol ll a 12). 
22 Vyššího stupně měnové integrace - hospodářské unie nebylo prozatím dosaženo. 
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3 Ekonomické šoky 

Význam ekonomických šoků v procesu měnové integrace nabývá na 

důležitosti při posuzování potenciálních rizik a nákladů členství v měnové unii. 

3.1 Klasifikace šoků 

Ekonomický šok je definován Franzem Pauerem23 jako narušení rovnováhy 

mezi agregátní nabídkou a agregátní poptávkou způsobené změnou 

ekonomického prostředí nebo změnou chování ekonomických činitelů. Graficky 

můžeme ekonomický šok zachytit posunem agregátní24 nabídkové a agregátní 

poptávkové křivky (dále jen nabídkové a poptávkové křivky) viz obrázek č. 1 a 

č. 2 dále v textu. Dále se autor zabývá klasifikací ekonomických šoků. 

3.1.1 klasifikace podle symetrie 

Symetrické šoky mohou být definovány jako narušení ekonomické 

rovnováhy, které působí na všechny části celku současně, např. na všechny země 

v měnové unii nebo na všechny regiony ve státě jako i na sektory uvnitř unie 

nebo země. 

Asymetrické šoky jsou následně defmovány jako narušení ekonomické 

rovnováhy, které ovlivňuje části celku v různém rozsahu, např. jednu zemi v 

měnové unii, jeden či více regionů v zemi. 

V případě vzniku asymetrických šoků v členských státech měnové unie je 

možnost zásahu společné centrální banky s cílem stabilizovat dopady šoků velmi 

omezená či žádná. Změna jakéhokoli měnově-politického nástroje se týká všech 

členských zemí měnové unie, tedy i těch, které šokem nebyly nijak zasaženy. 

Touto problematikou se zabývá především čtvrtá kapitola. 

23 PAUER, F .: Will asymmetric shocks pose a serious problem in EMU?. Vídeň: Ósterreichische 
Nationalbank, 1996, str.95 
24 Agregátní nabídka a poptávka představují souhrnné veličiny za všechny komodity a ekonomické 
subjekty vystupující na trhu. 
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3.1.2 klasifikace podle délky trvání 

Přechodné šoky jsou defmovány narušemm ekonomické rovnováhy, které 

mají dočasné trvání. Trvalé šoky jsou naopak dlouhodobým narušemm 

ekonomické rovnováhy. Podle mého názoru však značným problémem při této 

klasifikaci je určem, zda objevující se šoky budou mít přechodný či trvalý 

charakter. Nelze tedy s příchodem některých ekonomických šoků určit jeho délku 

trvání. Kdy lze bezpečně tyto šoky z časového hlediska klasifikovat, je až po 

jejich odezněm. 

3.1.3 klasifikace podle tržní strany a směru posunu křivek 

Pozitivm poptávkový šok je reprezentován posunem poptávkové křivky 

směrem vpravo. To znamená, že cena odpovídá většímu množství než před 

posunem křivky. Negativlli poptávkový šok posouvá poptávkovou křivku 

směrem vlevo. Tedy cena odpovídá menšímu množství než před posunutím 

poptávkové křivky směrem vlevo. Poptávkové šoky mají pouze dočasný vliv na 

změny výstupu. 

Pozitivm nabídkový šok je reprezentován posunem nabídkové křivky směrem 

vpravo. To znamená, že poptávanému množství odpovídá nižší cena. U 

negativlliho nabídkového šoku je tomu obráceně. Nabídkové šoky ovlivňují 

výstup trvale. 

Negativlli poptávkový šok redukuje jak cenu, tak i produkované množství na 

trhu. Jak můžeme vidět na obrázku č. 1, dochází k posunu ekvilibra25 směrem 

dolů podél nabídkové křivky, když je poptávková křivka posunuta směrem vlevo. 

Nižší produkce v novém ekvilibru je spojená s poklesem zaměstnanosti a 

s nižšími příjmy. Tento vzniklý stav sám o sobě vyžaduje záměrné nápravné 

aktivity, které by vrátily ekonomiku do původlliho stavu před poptávkovým 

šokem. 

25 Ekvilibrum je bod tržní rovnováhy, kde poptávané množství je v souladu s nabízeným množstvím. 
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Obr. I: Negativní poptávkový šok 
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Zdroj : vlastní konstrukce 

Negativní nabídkový šok na trhu zvyšuje cenu a redukuje produkční 

množství. Jak je znázorněno na obrázku č. 2 dochází k posunu ekvilibra směrem 

nahoru podél poptávkové křivky, když se nabídková křivka posune směrem 

nahoru. Nižší produkce v novém ekvilibru je spojena s poklesem zaměstnanosti, 

nemusí však dojít vždy i k poklesu celkových příjmů. Zda celkové příjmy 

v novém ekvilibru budou nižší než původní, závisí na cenové elasticitě poptávky. 

Je-li elasticita nižší než jedna, pak celkový příjem na trhu bude růst a naopak. 

Tento stav opět vyžaduje účinné ekonomické zásahy. 

Jako příklad na možný negativní nabídkový šok v českém prostředí lze uvést 

odbory prosazený plošný nárůst nominálních mezd neodpovídající růstu 

produktivity práce. Tento nárůst mezd se šíří do všech sektorů a zvyšuje tak 

výrobní náklady firem. Důsledkem je snížení agregátní nabídky, které se může 

vyvíjet v ostatních zemích asymetricky. 
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Obr. 2: Negativni nabidkový šok 
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Zdroj: vlastni konstrukce 

3.2 Asymetrické šoky 

Dále se práce věnuje v následujících kapitolách vzniku a dopadům 

asymetrických šoků. Podmínkou optimality oblasti sdílející fixní kurz nebo 

společnou měnu je naplnění charakteristiky optimální měnové unie, která snižuje 

riziko napadení ekonomiky asymetrickým šokem. Asymetrický šok, jak již byl 

výše defmován, by nepostihl členské státy měnové unie stejným způsobem. 

Právě pro jeho odlišné negativní dopady na jednotlivé ekonomiky členských 

států, patří mezi největší rizika sdílení jednotné měny. 

Ekonomická literatura rozlišuje dva základní typy asymetrických šoků podle 

jejich původu- poptávkové a nabídkové viz výše. 

Mezi podněty asymetrického poptávkového šoku patří kolísání spotřeby 

obyvatelstva, investic firem, vládních výdajů či zahraničního obchodu. 

U nabídkového šoku jsou to pak změny v produktivitě práce způsobené 

technologickými změnami výroby nebo kolísání cen výrobních vstupů. 
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Se členstvím v měnové unii jsou spojeny rizika a náklady, které vyplývají ze 

ztráty národní suverenity v oblasti monetární politiky. Z toho vyplývá pro 

členské státy měnové unie nemožnost využít především kurzové a měnové 

politiky k nastolení ekonomické stability. Samozřejmě výše těchto nákladů závisí 

na potřebě využívat měnový kurz a na dostupnosti jiných alternativních 

mechanismů působících jako adaptace na asymetrické šoky. Podrobněji jsou tyto 

alternativní mechanismy popsány ve čtvrté a páté kapitole. 

4 Vznik a obsah teorie optimální měnové oblasti 

Teoretickým přístupem, který je i přes značnou kritiku stále stěžejní teorií pro 

analýzu přínosů a nákladů začlenění země do měnové unie, je teorie optimálních 

měnových oblastí (Optimum Currency Area- OCA). Jejím nesporným přínosem 

je snaha definovat kritéria, podle kterých je možné vymezit optimální měnovou 

oblast. V průběhu času kritéria procházela vývojovou fází, kdy se často jejich 

obsah v podání různých autorů rozcházel. V následujících podkapitolách práce 

rozebere pohled tří hlavních autorů zabývajících se touto teorií. Během získávání 

nových poznatků však dochází k postupnému teoretickému i empirickému 

zdokonalování teorie a odstraňování mnohdy sporných charakteristik kritérií. 

Tato kritéria by měla napomoci zodpovědět otázku, zda je pro zemi výhodné 

vstoupit do měnové unie či nikoli. To potvrzuje i český autor Antonín Brůžek "že 

hlavním smyslem a obsahem teorie optimální měnové oblasti je nalezení 

odpovědi na otázku, zda národní měny a měnové nástroje jednotlivých zemí před 

vstupem do měnové unie mohou být nahrazeny dostatečně účinným 

ekonomickým mechanismem s jednou měnou"26 • V následujících kapitolách se 

práce bude snažit za pomocí teorie OCA nalézt správnou odpověď, zda pro 

Českou republiku bude výhodné participovat na měnové integraci či nikoli. 

26 BRŮŽEK, A., SMRČKOVÁ, G., ZÁKLASNÍK, M.: Evropská měnová integrace a Česká republika. 
Praha: Velryba, 2007, str. 24 
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4.1 Optimální měnová oblast podle Roberta A. Mundel/a 

Počátky teorie optimální měnové oblasti se datují do 60. let 20. století, kdy 

v roce 1961 americký profesor Robert A. Mundell publikoval článek pod názvem 

,,A Theory of Optimum Currency Areas"27
. Stal se tak prvním autorem, který se 

snažil nalézt odpověď na otázku, co určuje optimální měnovou oblast. Tento 

Mundellův článek byl inspirován poválečným uspořádáním nového měnového 

systému navrženém v Bretton Woods.28 Zabývá se problematikou kritérií, které 

země musí plnit, aby mohly zavést režim fixního měnového kurzu. 

Podle Mundellaje optimální měnová oblast charakteristická vnitřní mobilitou 

a vnější mobilitou výrobních faktorů. Členské země této oblasti mezi sebou sdílí 

fixní kurz, vůči třetím zemím aplikují kurz plovoucí. Optimalita podle něj 

spočívá ve schopnosti stabilizovat zaměstnanost a cenovou hladinu. 

Právě mobilita výrobních faktorů a především pracovních sil byla častým 

terčem kritiky tohoto Mundellova přístupu. Panují pochybnosti o tom, zda je 

pracovní síla schopna se v krátkém čase a v dostatečném množství přesunout 

z jedné země do druhé. Dále bral v potaz pouze meziregionální mobilitu a 

důležitou meziodvětvovou mobilitu opomínal. Kritizovat Mundellovo dílo není 

na místě, neboť každá teorie má svůj počátek a vývoj, kdy i sám Mundell 

pozměňoval dle nových zkušeností a skutečností obsah teorie optimálních 

oblastí. 

27 MUNDELL, R.: Theory of Optimum Currency Ares, American Economic Review, 1961, No. 3 
28 Bretton-woodský systém systém tzv. pemých však přizpůsobitelných kurzů. Pevná komponenta tohoto 
systému se opírala o dominantní postaYeni amerického dolaru, jenž se zavázal ke směnitelnosti za zlato 
při paritě 35 dolarů za jednu trojskou unci. Ostatní členské měny byly navázány na dolar pevným kurzem 
s úzkým fluktuačním rozpětím± 1 % od stanovené parity vůči dolaru. 
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4.1.1 Režim fixního kurzu 

Klasický příklad prof. Mundella popisuje na modelu dvou ekonomik, které 

mají každá svou vlastní měnu vzájemně na sebe fixovanou29
, kdy v důsledku 

přesunu preferencí spotřebitelů z jedné země do druhé dochází k tzv. 

asymetrickému poptávkovému šoku. V obou zemích existuje plná zaměstnanost 

a rovnováha platební bilance. Dále předpokládá, že mzdy a ceny jsou v krátkém 

období nepružné směrem dolů, což má za následek nárůst nezaměstnanosti. 

Důležitým předpokladem je i to, že měnová autorita bude prosazovat 

protiinflační politiku. 

Dvě země A a B vyrábějí produkt X a Y. Oba druhy zboží se směňují mezi 

zeměmi a tím je obchod vyrovnaný. Předpokládejme, že země B je zasažena 

náhlým přesunem preferencí spotřebitelů k produktu X. To způsobí deficit 

platební bilance a nezaměstnanost v zemi B a přebytek platební bilance a inflační 

tlaky v zemi A. Pokud by opravdu měnová autorita země A zasáhla proti inflaci 

měnovou restrikcí, veškeré negativní dopady asymetrického šoku by účinkovaly 

na zemi B a došlo by zde k výraznému nárůstu nezaměstnanosti. Pokud by 

měnová autorita země A připustila určitý nárůst cen, došlo by při fixním 

nominálním kurzu30 ke zhodnocení reálného kurzu31
• Tato změna ve směnných 

poměrech by rozložila dopady asymetrického šoku na obě země. Zmírnil by se 

tímto negativní dopad na zemi B. 

Mundell se zabývá i příkladem, kdy A a B jsou regiony jedné země s jednou 

měnou. Asymetrický šok v podobě přesunu spotřebitelských preferencí směrem 

k produktu regionu A by měl stejný následek jako v předchozím příkladě. Region 

B by opět postihla nezaměstnanost. Měnová autorita by se zvýšením nabídky 

peněz snažila snížit nezaměstnanost v regionu B. V regionu A by tím došlo ke 

zvýšení inflačních tlaků. Tento monetární zásah by se změnil pouze ve prospěch 

29 Režimu ftxních měnových kurzů centrální banka je zavázána udržovat pevnou výši kurzu (obvykle se 
tím mysli udržování určitého pásma změn) . 
30 Nominální kurz definujeme jako počet jednotek domácí měny, za které lze nakoupit jednotku měny 
zahraniční. 
31 Reálný kurz zjednodušeně můžeme vysvětlit: kolikrát \ice zboží a služeb lze za danou částku koupit v 
zahraničí (po směnění za danou cizí měnu) než na domácím trhu. 
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regionu B. Pokud by fungovala často zpochybňovaná mobilita pracovní síly, 

došlo by k přesunu pracovníků z regionu B do A. Migrace by snížila inflační 

tlaky a nezaměstnanost. 

Práce dochází z výše uvedených příkladů k důležitému závěru. Měnová oblast 

skládající se z více zemí, kdy každá z nich si ponechá vlastní měnu za režimu 

fixního kurzu, je závislá na ochotě měnové autority připustit inflaci (příklad 

země A a B). Touto cestou by byly dopady asymetrického šoku rozptýleny. 

Měnová oblast tvořena regiony s jednotnou měnou, je závislá na ochotě 

měnové autority připustit určitou míru nezaměstnanosti v regionu postiženém 

asymetrickým šokem. Při zásahu proti nezaměstnanosti dojde k znevýhodnění 

regionu nezasaženého šokem. V měnové oblasti obou zmíněných typů (dvě 

země, dva regiony) nelze zabránit současně inflaci i nezaměstnanosti. 

4.1.2 Režim plovoucího kurzu 

Mundell uvažoval stejnou situaci a stejné podmínky jako při režimu fixního 

kurzu. Země B je zasažena náhlým přesunem preferencí spotřebitelů k produktu 

X. Adaptace na asymetrický šok by mohla proběhnout prostřednictvím změny 

měnového kurzu díky jeho plovoucímu režimu32
. Měnová autorita by měnu země 

B depreciovala33
, což by vedlo ke zlevnění zboží země B na zahraničních trzích. 

Snížila by se tak nezaměstnanost a deficit platební bilance. Naopak apreciace34 

v zemi A by snížila přebytek platební bilance a inflaci. 

Situaci plovoucího kurzu, kdy A a B jsou regwny dvou zemí, aplikuje 

Mundell na Kanadu a USA. Každá země má vlastní měnu a region A i Bz části 

leží jak v Kanadě, tak i v USA. Přesun poptávky od zboží regionu B k regionu A 

způsobí nárůst nezaměstnanosti v regionu B a inflační tlaky v A. Protože se 

32 Režim volně pohyblivého kurzu - centrální banka se vzdá jakékoliv intervence, potom se jedná o tzv. 
čistý floating. Jestliže si pouze vyhradí právo zasáhnout, aniž by jej často využívala, pak se jedná o dirty 
floating (případ přístupu ČNB ke kurzu české koruny). 
33 Depreciace je znehodnoceni kurzu ve vztahu k druhé měně. 
34 Apreciace je zhodnoceni kurzu ve vztahu k druhé měně. 
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regiony nekryji se státními hranicemi, nelze snížit nezaměstnanost v B a zároveň 

snížit inflaci v A. Nezaměstnanost tak může být zažehnána jen na náklady inflace 

a naopak. Řešením by zde byla mobilita pracovní sily stejně jako v přikladě 

s fixním kurzem. 

Z těchto přikladů vyvozuje Mundell následující závěr: ideální je situace, kdy 

každá země disponuje mobilitou výrobních faktorů. V tomto ohledu je však 

skeptický a proto se prozatím řadil k odpůrcům společné měny a fixního kurzu. 

Nemůžeme ovšem zatím spekulovat, zda pro zemi je plovoucí kurz 

výhodnější než fixní kurz. Existují další důležité faktory, které bude práce dále 

rozebírat a napomohou vytvořit si vlastní názor na výhody a nevýhody jednotné 

měny a fixního kurzu. 

Ve své původní práci čerpal Mundell z keynesiánských předpokladů. Věřil 

tedy, že monetární a fiskální politika jsou prostřednictvím svého vlivu na 

agregátní poptávku účinným nástrojem k řešení dopadů poptávkových a 

nabídkových šoků. Opomíjel také důležitý faktor očekáváni ekonomických 

subjektů, považoval je za statická. 

Nový model Mundellovy teorie OCA obsahuje spíše argumenty ve prospěch 

společné měny. Zabývá se zde otázkou držby mezinárodních rezerv, sdílení 

rizika a diversifikace portfolia. Podle jeho názoru, čím větší je objem peněz, 

který je kryt mezinárodně přijímanou měnou, tím větší rezervy má vláda 

k dispozici pro absorpci různých negativních událostí. Pokud navíc země spolu 

tvoří měnovou unii, společná měna umožni postižené zemi využít své rezervy i 

rezervy druhé členské země pro utlumení dopadů negativního šoku. Společná 

měna znamená v tomto případě i společné sdílení rizika. Následujíci příklad 

poslouží k názornému pochopení, jak je výhodné pro země spolu sdílet riziko. 

Země A dodává svou úrodu na jaře do země B a země B dováží na podzim do 

země A dle vzájemné dohody. Země A i B drží 50 jednotek světové měny pro 

výkup úrody. Každá země produkuje 100 jednotek úrody, z toho 50 jednotek 
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prodá. Výhody společné měny se projeví při nedostatku úrody např. v zemi B. Ta 

vyprodukuje místo 100 jednotek jen 70. To způsobí růst ceny za jednotku úrody 

jak pro zemi A tak pro zemi B, protože země B potřebovala 50 jednotek na 

zajištění úrody a země A 50 jednotek na výkup. Cena se zvýší z 1 jednotky měny 

za 1 jednotku úrody na 1,4 jednotky měny za 1 jednotku úrody. Společná měna 

zajišťuje automaticky rovné sdílení rizika mezi oběma zeměmi. 

V novém modelu teorie OCA opouští Mundell předpoklad mobility pracovní 

síly, ale přesto tento výrobní faktor zůstává mezi klíčovými kritérii pro splnění 

optimality měnové oblasti. Na jeho dílo navazuje mnoho dalších autorů. Práce se 

bude snažit přiblížit myšlenky především dvou ekonomů - R .I. McKinnona a P. 

B. Kenena. Oba autoři připojují k teorii OCA další důležitá kritéria pro snížení 

nákladů z přijetí jednotné měny. 

4.2 Rozšíření pohledu na OCA podle Ronalda I. McKinnona 

Podle Ronalda McKinnona není Mundellova mobilita faktorů postačující 

podmínkou pro OCA. "Optimální je podle McKinnona taková měnová oblast, ve 

které mohou být měnová a fiskální politika a plovoucí měnový kurz využívány 

ke splnění tří cílů: plné zaměstnanosti, stabilní cenové hladiny a vyrovnané 

platební bilance. "35 Zabývá se dalším kritériem optimality - mírou otevřenosti 

ekonomiky a její vliv na vnější a vnitřní rovnováhu. Kritérium stupně otevřenosti 

ekonomiky defmuje jako poměr obchodovatelného a neobchodovatelného zboží 

vyprodukovaného ekonomikou dané země. K obchodovatelnému zboží řadí 

jednak exportovatelné zboží, což je zboží domácí výroby z části vyvezené do 

zahraničí a z části spotřebováno domácími spotřebiteli a jednak importovatelné 

zboží, což je zboží dovezeno ze zahraničí nebo zboží importního charakteru 

vyrobené a spotřebované v domácí ekonomice. 

Na příkladu malé otevřené ekonomiky zpochybňuje režim plovoucího kurzu. 

V malé otevřené ekonomice s vysokým podílem obchodovatelného zboží vůči 

35 KUČEROVÁ, Z.: Teorie optimálnf měnové oblasti a možnosti její aplikace na země střední a východní 
Evropy. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2005, str. 24 
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neobchodovatelnému, v důsledku deficitu obchodní bilance36 dojde k depreciaci 

měny. Cena obchodovatelného zboží se změní se změnou kurzu, zatímco ceny 

neobchodovatelného zboží zůstanou neměnné. To povede ke zdražení importu a 

ke zlevnění exportu. Navíc se ale sníží kupní síla obyvatelstva vzhledem k 

otevřenosti ekonomiky. Následkem bude tlak na zvýšení mezd a dojde tak 

k inflaci. Malá otevřená ekonomika tak nemůže využívat výhod plovoucího 

kurzu, neboť přijímá ceny určené v zahraničí. 

McKinnon zpochybňuje pohyblivý kurz jako efektivní nástroj 

makroekonomické politiky v otevřené malé ekonomice. Pohyblivé kurzy jsou 

vhodné pouze pro uzavřené ekonomiky. Pro malé otevřené ekonomiky 

s vysokým podílem mezinárodního obchodu je výhodnější využívat režim 

fixního kurzu. V případě deficitu obchodní bilance by stačilo přesunout poptávku 

od importovaného zboží k domácí výrobě. 

4.3 Rozšíření pohledu na OCA podle P. B. Kenena 

V případě Mundellovy studie modelu OCA byly použity jen dva druhy 

produktů (pro zjednodušení analýzy). Ekonom P. B. Kenen toto zjednodušení 

odstraňuje a připojuje k teorii OCA další kritérium a to stupeň diverzifikace 

produkce. Podle jeho názoru ekonomika s dostatečnou diverzifikovanou produkcí 

nebude tolik postižena asymetrickými šoky. Země může být postižena například 

poklesem poptávky po určitém exportovaném zboží, ale to znamená, že se 

spotřebitelské preference přesunou kjinému druhu exportovaného zboží. 

Diverzifikace produkce napomáhá předcházet při šocích změnám nominálního 

měnového kurzu. Podle Kenena dostatečná diverzifikace produkce snižuje 

negativní dopady asymetrických šoků na ekonomiku, a proto je režim fixního 

kurzu nejvhodnější pro země s vysokou diverzifikací. 

36 Obchodní bilance je rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží mezi domácí ekonomikou a zahraničím 
(vyjádřen v penězích). 
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4.4 Kritéria optimální měnové oblasti 

Optimální měnová oblast bývá vymezována splněním tzv. kritérií teorie OCA. 

Splnění těchto kritérií by mělo zaručit minimalizaci nákladů vstupu do měnové 

unie. Jedno z důležitých kritérií již práce představila v podání Roberta Mundella, 

který kladl důraz na mobilitu výrobních faktorů především pracovní síly. Dalším 

klíčovým kritériem je dle McKinnona míra otevřenosti ekonomiky, kterou 

defmuje jako podíl obchodovatelného a neobchodovatelného zboží. Třetí již 

zmíněný autor zabývající se teorií OCA R. I. Kenen považuje za průkazné 

kritérium míru diverzifikace produkce dané země. Kromě těchto představených 

kritérií se v reakci na teorii OCA objevují ještě další kritéria nutná pro vstup do 

měnové unie. 

Mezi další kritéria37 patří: 

1. "podobnost nabídkových a poptávkových šoků a hospodářských cyklů 

zemí měnové unie, 

2. cenová a mzdová flexibilita, 

3. fiskální transfery, 

4. integrace fmančních trhů, 

5. podobná míra inflace, 

6. stupeň politické integrace. "38 

Vysoká míra podobnosti struktury hospodářství členských zemí EMU je 

velmi důležitým požadavkem pro zamezení vzniku asymetrických šoků. Pokud 

by byla struktura hospodářství příliš rozdílná, dopadaly by na členské státy 

37 Macháček M., Kotlán, V. ve své studii "EMU a asymetrické šoky: přehled adaptace a zajišťování" 
rozděluji tato kritéria na mechanizmy adaptace a zajišťování se proti nepříznivým následkům 
ekonomických šoků. Mechanismy adaptace zahrnují především pružné fungování trhu práce a pohyby 
relativních cen statků mezi regiony. Mechanismy zajišťování předsta"-ují meziregionální sdíleni rizika 
prostřednictvím trhu kapitálu a realizaci transferů z veřejného rozpočtu jednotlivým oblastem. 
38 KUČEROVÁ, Z.: Teorie optimální měnové oblasti a možnosti její aplikace na země střední a východní 
Evropy. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2005, str. 27 
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měnové unie šoky asymetricky, tím by jednotná politika neúčinkovala stejným 

způsobem na všechny. 

V případě fixního kurzu dochází k adaptaci na ekonomické šoky 

prostřednictvím změn cen a mezd. Změna reálného měnového kurzu je zajištěna 

právě tímto druhým kanálem adaptace. Při adaptaci dochází k poklesu relativních 

cen, což znamená depreciaci reálného měnového kurzu. Depreciace měnového 

kurzu se projeví ve zvýšení cenové konkurenceschopnosti země a zvýšení 

zaměstnanosti. 

Je důležité, aby byly změny cen a mezd v krátkém časovém období dostatečně 

pružné. Na pružnost mezd negativně působí odbory na trhu práce. Pod jejich 

tlakem vzniká nízká pružnost mezd směrem dolů a působí tak jako překážka 

v procesu adaptace. 

Další možností adaptace na ekonomické šoky jsou institucionalizované 

mechanismy v podobě fiskálních transferů. Fiskální transfery mají dvojí úlohu. 

Zaprvé redistribuovat finanční prostředky do zemí s relativně nižší životní 

úrovní. Druhým účelem je sdílení rizika mezi zeměmi měnové unie. Na 

mezinárodní úrovni mají institucionalizované mechanismy podobu bilaterálních 

či multilaterálních dohod o vzájemné pomoci v případě válečného nebezpečí, 

přírodních katastrof či ekonomických problémů. 

Funkčnost fiskálních transferů je podmíněna dalším kritériem, a to 

dostatečnou integrací finančních trhů mezi státy měnové unie. Jen tak je 

umožněn volný pohyb kapitálu. 

Kritérium sladěnosti míry inflace mezi státy měnové unie je velmi nutné ke 

zmírnění dopadu negativních šoků. V případě, že by jedna země dosahovala 

vyšší míry inflace než ostatní, docházelo by ke zhodnocení reálného kurzu. Fixní 

kurz by v dané zemi byl neudržitelný a klesala by konkurenceschopnost země. 

Poslední kritérium optimální měnové oblasti spadá spíše do politické sféry. 

Stupeň politické integrace je závislý na ztotožnění se politických představitelů 

dané země s předepsanými postupy centrální politické autority. 
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Kritérií je nepřebemé množství a každé má své opodstatnění a provázanost či 

závislost na jiném kritériu. Práce se snaží proto vybrat ta nejdůležitější, o kterých 

se nejvíce ve spojení s měnovou unií debatuje. Tato kritéria bude blíže aplikovat 

do českého prostředí v následující kapitole. Obecně však lze dojít k závěru, že 

výhody spojené s přijetím společné měny porostou s účinnými adaptačními 

mechanizmy. 

5 Kritéria OCA v české ekonomice 

Teorie OCA poskytuje řadu kritérií, která by měla být posuzována zeměmi, 

zda jsou vhodnými kandidáty pro členství v měnové unii. 

5.1 Otevřenost české ekonomiky, obchodní a vlastnická 
provázanost 

Obchodní i vlastnická provázanost přispívá k vyšší sladěnosti eurozóny a tím 

zvyšuje odolnost zemí vůči asymetrickým šokům. 

Podle teorie OCA budou nejvíce profitovat na členství v měnové um1 

otevřené ekonomiky, neboť při zafixování národní měny dojde k odstranění 

rizika výkyvů měnového kurzu. Otevřenost ekonomiky můžeme posoudit na 

základě celkové hodnoty exportu a importu ve vztahu k HDP. 

Česká republika je malou zemí s otevřenou ekonomikou, zásoba surovin je 

omezena, proto je vysoce závislá na mezinárodní ekonomické spolupráci. 

Obchodní provázanost s eurozónou roste a v dnešní době vykazuje 60% českého 

vývozu a 50% českého dovozu. Celá Evropská unie je partnerem pro 85% 

českého vývozu a 70% českého dovozu. 
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Tab.l: Otevřenost ekonomiky (export+ import)!HDP (v%) 

Země 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Česká republika 109,5 11 4,4 106,8 110,6 128,7 127 
Estonsko 135,7 127,2 116,7 119,6 126 8 135 
Litva 76,9 852 89,9 89,3 96,4 106,5 
Lotyšsko 64,6 66 67,6 72 80,1 86,7 
Maďarsko 128,1 122,4 109,8 109,3 115,1 117,6 
Polsko 47,1 45,3 487 564 65 63,6 
Slovinsko 98,4 98,5 95,1 94,6 104,9 115,6 
Slovensko 121 4 131 127,3 135,4 138 4 145,2 

Zdroj: Brůžek, A., Smrčková, G., Záklasník. M.: Evropská měnová integrace a Česká republika. Praha 
2007, str. 90 

Země střední a východní Evropy vykazují dle tabulky č. 1 vysokou míru 

otevřenosti. Výjimkou je v tomto případě Polsko. To ale spíše potvrzuje 

souvislost mezi otevřeností země a její rozlohou. 

Míra vlastnické provázanosti ČR s eurozónou souvisí s přílivem přímých 

zahraničních investic do ČR a naopak. Vlastnická provázanost s eurozónou je 

měřena podHem přímých investic z eurozóny na HDP a podHem přímých investic 

sledované země v eurozóně na HDP. 

Tab. 2: Podfl přímých zahraničních investic z eurozóny na HDP (v %) 

Země 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Česká republika 16,7 24,4 29,6 34,3 37,7 34,9 37,8 42,2 
Rakousko 6,9 7,2 10,8 11,7 11,2 10,8 X X 

Německo 5,1 7,3 15,7 13,8 15,1 15,5 14,2 X 

Portugalsko 11,7 12,7 16 9 19,1 20,7 20,5 21,6 X 

Maďarsko X X X X X X 37,0 35,6 
Polsko X 11,7 13,9 16,1 15,9 17,5 22,7 22,5 
Slovinsko X X X 10,5 11,8 12,6 14,3 14,9 
Slovensko 6,4 X X X 22,9 20,6 X X 

Zdroj: Analýza stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, dokument ČNB 2007, str. 28 
Pozn.: x =neznámý údaj 

PodH přímých zahraničních investic z eurozóny na HDP České republiky 

postupně roste a patří mezi nejvyšší v rámci porovnávaných zemí. Naopak podt1 

českých přímých investic na HDP v eurozóně je nevýznamný. Hodnoty v tabulce 

č. 3 ukazují, že zde ale přetrvává tendence růstu za poslední období. 
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Tab. 3: Podfl přímých investic z uvedených zemí do eurozóny na HDP (v %) 

Země 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Česká republika 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,8 
Rakousko 2,6 2,8 4,0 4,4 5,4 5,3 X X 

Německo 6,0 7,1 9,8 10,5 11,3 11 '1 10,6 X 

Portugalsko 3,9 2,6 5,3 8,9 10,1 10,9 13,0 X 

Maďarsko X X X X X X 0,6 1,5 
Polsko X 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 
Slovinsko X X X 0,8 1,2 1,4 1,8 2,7 
Slovensko 0,1 X X X 0,3 0,3 X X 

Zdroj: Analýza stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, dokument ČNB 2007, str. 36 
Pozn.: x = neznámý údaj 

Výsledky kritéria otevřenosti české ekonomiky samy o sobě podporují 

zavedení eura. V ČR se vytváří dobré předpoklady pro zvyšování sladěnosti 

s měnovou unií v této oblasti. Vysoká obchodní a vlastnická provázanost ČR 

s eurozónou by přispívala v případě členství v EMU k viditelným přínosům. 

5.2 Mobilita a flexibilita na trhu práce, pružnost mezd 

Kritérium mobility a flexibility na trhu práce označoval již samotný autor 

teorie OCA Robert Mundell za nezbytné pro fungování měnové unie. Z hlediska 

teorie OCA mobilitu a flexibilitu trhu práce lze posuzovat na základě ukazatelů 

trhu práce. Mezi nejvýznamnější patří ukazatel míry dlouhodobé 

nezaměstnanosti, regionální rozdíly v mírách nezaměstnanosti, míra ochrany 

pracovmno trhu, přeshraniční migrace za prací. 

Český trh práce je charakteristický poměrně malou mobilitou a flexibilitou 

pracovní síly, rostoucí minimální mzdou, přísnými regulačními opatřeními na 

ochranu zaměstnanosti a vysokým zdaněním práce. Český trh práce 

charakterizuje poměrně vysoká dlouhodobá strukturální nezaměstnanost, ale 

s postupnou tendencí klesat, a vysoké rozdíly mezi jednotlivými kraji 

v nezaměstnanosti. Příčinou tohoto negativmno stavu je nesoulad mezi nabídkou 
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práce a poptávkou po práci. V Praze dosahuje nezaměstnanost za rok 2007 2,8 

procenta, v Moravskoslezském kraji je bez zaměstnání více než ll procent lidí. 

Regionální rozdílnost (disparita) v nezaměstnanosti patří mezi nejvyšší mezi 

členskými státy EU. Regionální disparitu sledujeme na základě variačního 

koeficientu39
, jehož hodnoty zachycuje tabulka č. 4. 

Tab. 4: Variační koeficient nezaměstnanosti podle NUTS 3 

Země 2000 2001 2002 2003 2004 
Eurozóna 66,1 67,9 62,2 57 51,2 
Česká republika 44,3 44,5 48,3 44,6 43,8 
Estonsko 35,9 33,1 37,1 27,7 32,8 
Litva 10,7 10,4 11,5 17 15,5 
Lotyšsko 19,4 24,4 20,1 20,5 10,6 
Maďarsko 35,5 34,2 35,9 36,7 31,9 
Polsko 38 35,6 271 25,8 225 
Slovinsko 32,9 33,8 35,1 34 31,5 
Slovensko 28,9 27,8 30,7 35,5 37,1 

Zdroj: Brůžek, A., Smrčková, G., Záklasník, M.: Evropská měnová integrace a Česká republika. Praha 
2007, str. 94 

V porovnání s ostatními čekateli na vstup do měnové unie (do roku 2004 ), 

vychází koeficient České republiky nejhůře, pokud se nebere v potaz koeficient 

celé eurozóny. 

Pružnost trhu práce Je významně vytvářena institucionálními pravidly. 

Dávkový systém nevytváří motivující prostředí především pro dlouhodobě 

nezaměstnané s nízkou kvalifikací. Kombinace sociálních dávek s daňovým 

zatížením může podporovat nezaměstnanost. Rostoucí minimální mzda může mít 

v interakci s vysokým zdaněním práce negativní vliv na tvorbu nových 

pracovních míst. Celkové zdanění práce sice pokleslo, ale stále představuje jedno 

z nejvyšších v rámci EU. Stupeň ochrany zaměstnanosti patří k vyšším v rámci 

EU a může být rizikový pro vstup mladých osob na trh práce. Mobilitu 

39 Variační koeficient je ovlivněn počtem regionů NUTS 3 v zemí. Vymezení územních jednotek pro 
statistické účely v rámci EU. NUTS 1 odpovídá ČR, NUTS 2 sdruženým krajům, NUTS 3 krajům, NUTS 
4 okresům a NUTS 5 obcím. 
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pracovních síly České republiky omezuje nejen přirozená jazyková bariéra, ale i 

dominance vlastnického bydlení. 

Obrázek č. 3 nám představuje jeden ze základních ukazatelů stavu trhu práce. 

Dlouhodobá nezaměstnanost je spojena s výraznými strukturálními změnami 

v zerm. 

Obr. 3: Dlouhodobá nezaměstnanost: podfl osob více než rok bez práce na 
pracovní sz1e (v%) 
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Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou (Společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou 
České republiky najejímjednání dne 19.prosince 2007) str.17 

Pružnost mezd představuje další možný stabilizační mechanizmus při 

ekonomických šocích. Právě možné změny v cenách mzdové hladiny napomáhají 

ke změně chování ekonomických činitelů způsobujících ekonomický šok. 

Reakce mezd na změny v poptávce po práci jsou jedním z řešení pro zachování 

nízké nezaměstnanosti. Elasticita reálných mezd zobrazuje míru přizpůsobení 

mezd na změnu v nezaměstnanosti. Elasticita může nabývat kladných i 

záporných hodnot. Kladné hodnoty poukazují na absenci pružnosti mezd, 
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záporné hodnoty naznačují opak. Elasticitu změříme pomocí odhadu Phillipsovy 

křivky40• 

Tab. 5: Elasticita mezd na míru nezaměstnanosti 

Země 1996-2001 2002-2007 
Česká republika -0,020 -0,019 
Rakousko -0,026 0,048 
Německo -0,020 -0,037 
Portugalsko 0,003 -0,005 
Maďarsko 0,035 -0,107 
Polsko -0,009 0,053 
Slovinsko -0,003 0,046 
Slovensko -0,016 0,076 

Zdroj: Analýza stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, dokument ČNB 2007, str. 49 

Výsledky analýzy vypovídají o poklesu pružnosti mezd v ČR za období 1996-

2007, což přispívá k nedostatečné flexibilitě na trhu práce. Ani u ostatních 

srovnávaných zemí se neprojevuje výrazná flexibilita mezd. 

Pro malou ekonomiku není přijatelné, aby sch1ela kurz s jinou velkou 

ekonomikou a současně neexistoval jednotný trh práce, neboť by nebyla schopna 

vstřebávat ekonomické šoky. Vzhledem k několikaletému fungování měnové 

unie bez dostatečné mobility na trhu práce nelze ale namítat, že by i přesto 

nemohla přinášet výhody členským státům. Je nutno na závěr zdůraznit, že pokud 

by v ČR existoval dobře fungující trh práce, mohly by být sníženy náklady 

plynoucí z ekonomických šoků. 

40 Phillipsovy křivka zachycuje vztah mezi mírou inflace a mírou nezaměstnanosti. Odhady Phillipsovy 
křivky jsou provedeny pomocí statistické metody nejmenších čtverců. 
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5.3 Diverzifikace výrobní struktury, strukturální podobnost 

Diverzifikací výrobní struktury se rozumí rozmanitost specializací ve výrobě. 

Čím vyšší je rozmanitost ve výrobě, tím více se snižuje riziko výskytu 

asymetrických šoků. I kdyby země s vysokou diverzifikací byla postižena 

asymetrickým šokem, došlo by k postižení jen určité produkční specializace, 

která by byla nahrazena substitutem. 

Česká republika bohužel toto kritérium nesplňuje. Je až příliš závislá na 

průmyslu, který tvoří i největší vývozní artikl. Změna v preferenci zahraniční 

poptávky po našich automobilech by mohla představovat vznik ekonomického 

asymetrického šoku. 

Vyšší podobnost struktury ekonomické aktivity může také přispět ke snížení 

rizika asymetrických šoků. Strukturální podobnost ekonomik vyjadřujeme 

pomocí Landesmannova strukturálního koeficientu. Koeficient porovnává podíly 

šesti odvětví41 ekonomiky na celkové přidané hodnotě a může nabývat hodnot 

v intervalu [0, 1]. Čím blíže jsou hodnoty porovnávaných zemí k nule, tím je 

struktura ekonomik sladěnější. 

41 Do prvního odvětví spadá zemědělství, lesnictví a rybolov. Druhé tvoří průmysl. Třetí je zastoupeno 
stavebnictvím. Čtvrté odvětví obsahuje velkoobchod, maloobchod, opravy, ubytování, doprava a 
komunikace. Páté odvětví zastupuje finanční zprostředkování, reality, pronájem a podnikatelské činnosti. 
Poslední šesté odvětví reprezentují ostatní služby. 
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Obr. 4: Strukturální podobnost ve vzfllhu k eurozóně 
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Zdroj: Analýza stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, dokument ČNB 2007, str.28 

Pro Českou republiku je podle obrázku č. 4 Landesmannův koeficient 

nejvyšší z porovnávaných zemí a pohybuje se nejdále od nuly. Z toho vyplývá, 

že struktura ekonomických aktivit ostatních srovnávaných zemí je vzhledem 

k hodnotám jejich koeficientu daleko sladěnější s eurozónou než v případě ČR. 

Odlišnost struktury přidané hodnoty ČR je především výsledkem vysokého 

podt1u průmyslu a zaostávajícímu sektoru služeb. V roce 2006 podt1 našeho 

průmyslu na celkové ekonomické aktivitě země jako jediný přesáhl 30% hranici. 

Nejnižší podt1 průmyslu na HDP v roce 2006 zaznamenalo Portugalsko. 

Je nadále důležité sledovat sladěnost výrobních struktur a podt1 jednotlivých 

ekonomických sektorů v zemích eurozóny s ČR. V současné době převládá nízká 

diverzifikace výrobní struktury a malá sladěnost ekonomické aktivity 

s eurozónou. ČR proto bude náchylnější k asymetrickým šokům v rámci tohoto 

kritéria než ostatní porovnávané země. 
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5.4 Sladěnost hospodářského cyklu 

Hospodářský cyklus reprezentuje směsici ekonomických šoků a reakcí 

národní ekonomiky na tyto šoky. Expanzivní fázi cyklu reprezentují pozitivní 

šoky, fáze recese je typická pro negativní nabídkové a poptávkové šoky. Nízká 

sladěnost ekonomiky s hospodářským cyklem ostatních zemí měnové unie by 

zvyšovala riziko výskytu asymetrických šoků. 

Česká republika se nachází ve fázi relativního růstu hospodářského cyklu a 

země eurozóny naopak ve velmi mírném růstu až stagnaci. To naznačuje, že zde 

není sladěnost hospodářských cyklů eurozóny s naší zemí. V posledních letech 

k rozdílnému ekonomickému vývoji přispělo zrychlení hospodářského růstu 

v ČR, které odráželo změny zejména na nabídkové straně ekonomiky. Jedná se o 

kvalitativní faktory, především vliv technického pokroku, výzkumu a vývoje, 

institucionální změny a zvýšení kvality lidského zdroje. 

Z obrázku č. 5 je patrný rozdílný vývoj růstu HDP v naší ekonomice a 

ekonomice eurozóny. 

ECB realizuje expanzivní monetární politiku snížením úrokových sazeb, aby 

stimulovala spotřebitele a investory k vyšší ekonomické aktivitě. V případě 

členství České republiky v eurozóně by nižší úrokové sazby v expanzivní fázi 

vedly k přehřátí domácí ekonomiky. 
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Obr. 5: Sladěnost ekonomického cyklu ČR s eurozónou 
Růst HDP v České republice a EA -12 (v %, meziročně) 
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Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou (Společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou 
České republiky na jejím jednání dne 19. prosince 2007) str. 17 

Z grafu je patrné, že Česká ekonomika není dostatečně sladěna 

s hospodářským cyklem eurozóny, a proto nemohu s ohledem na toto kritérium 

doporučit v nejbližší době vstup do měnové unie. Otázkou však zůstává, zda by 

nedošlo ke sladění hospodářských cyklů v důsledku vstupu České republiky do 

měnové unie. 

Problémem při posuzování připravenosti pro členství v měnové unii je obtížná 

kvantifikace OCA kritérií a určení jejich optimální hodnoty. Musíme též přihlížet 

k faktu, že kritérií je nepřebemé množství a nelze všechny bezpodmínečně splnit. 

U některých kritérií může dojít ke konvergenci až po vstupu do měnové unie. 
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6 Konvergenční kritéria 

V stupem do Evropské unie roku 2004 se Česká republika spolu s dalšími 

deseti zeměmi zavázala k přistoupení do EMU a přijetí společné měny - eura. 

Tento závazek, plynoucí z evropské legislativy, nám tak neumožňuje se 

svobodně rozhodnout, zdali si euro přijmout přejeme či nikoli. Z legislativy 

ovšem nevyplývá přesný časový horizont, ve kterém bychom měli závazek 

splnit. 

Vstup do měnové unie je podmíněn plněním nezbytných podmínek tzv. 

maastrichtských konvergenčních kritérií. Smyslem těchto kritérií je sladit 

makroekonomické ukazatele kandidátských zemí s eurozónou a připravit je na 

přijetí společné měny euro. Plnění kritérií je pravidelně jednou za dva roky 

vyhodnocováno v Konvergenční zprávě, kterou zpracovává Evropská komise 

spolu s Evropskou centrální bankou. Jednotlivá kritéria jsou hodnocena striktně a 

klade se důraz nejen na jejich současný stav, ale i předpokládaný vývoj 

v následujících obdobích. 

Každý z nových členů Evropské unie má povinnost formulovat svoji strategii 

a načasování přijetí eura. V souladu s tím v roce 2003 česká vláda schválila 

dokument "Strategie přistoupení České republiky k eurozóně"42 (dále jen 

Strategie), který byl připraven ve spolupráci s Českou národní bankou (ČNB). 

Strategie popisuje základní východiska procesu zapojení ČR do eurozóny a 

projednává jeho očekávané přínosy i rizika. Dokument doporučil přistoupení ČR 

k eurozóně v období 2009- 2010. Konstatuje, že přijetí eura bude pro českou 

ekonomiku výhodné, avšak za určitých vyjmenovaných předpokladů. Za 

předpokladu plnění maastrichtských kritérií, zvýšení pružnosti české ekonomiky, 

zejména pružnosti trhu práce, uskutečňování reforem veřejných fmancí, dosažení 

42 Tento dokument byl vypracován roku 2003 na základě spolupráce vlády ČR a ČNB. V roce 2007 byl 
aktualizován, vzhledem k tomu, že původní Strategie nebyla naplněna. 

47 



dostatečného stupně reálné konvergence 43 a přiměřeného postupu strukturálních 

reforem zajišťujících dostatečnou ekonomickou sladěnost se zeměmi eurozóny. 

Strategie rovněž vymezovala podmínky vstupu a rámcovou délku setrvání v 

kurzovém mechanismu ERM II s ohledem na plnění kurzového konvergenčního 

kritéria v podmínkách české ekonomiky. Strategie konstatovala, že se ČR zapojí 

do kurzového mechanismu ERM II pouze "na dobu nezbytnou pro splnění 

kurzového kritéria a technickou přípravu přijetí eura"44
• 

Původní Strategie přistoupení ČR k eurozóně nebyla naplněna a datum 

budoucího přistoupení ČR k eurozóně se posunulo za původní uvažovaný 

horizont let 2009 - 201 O. Jejím přínosem se ovšem stala procedura pravidelného 

vyhodnocování připravenosti české ekonomiky na vstup do měnové unie. Tato 

jakási každoroční aktualizace posouzení stavu české ekonomiky rozebírá domácí 

i zahraniční vývoj, neboť se vláda a ČNB ve Strategii zavázaly každoročně 

hodnotit připravenost ČR na její přistoupení k eurozóně jak z hlediska 

současného a očekávaného plnění maastrichtských konvergenčních kritérií, tak z 

hlediska ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. 

6.1 Nominální konvergence 

Měřítkem nominální konvergence je plnění čtyř konvergenčních kritérií: 

"vysokého stupně cenové stability, dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí 

hodnocené prostřednictvím vývoje vládního deficitu a vládního dluhu; stability 

měnového kurzu hodnocené pohybem kurzu uvnitř normálního fluktuačního 

rozpětí systému ERM II po období dvou let bez devalvace; a stálosti nominální 

konvergence odrážející se v úrovni dlouhodobých úrokových měr."45 

Všechna konvergenční kritéria jsou vymezena Smlouvou o založení ES (dále 

jen Smlouva) a specifikována v Protokolu o konvergenčních kritériích a 

43 Reálnou konvergencí se označuje přibližování ekonomické úrovně k vyspělejším zemím. 
44 Aktualizovaná strategie přistoupení České republiky k eurozóně, str. 4 
45 Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou, (Společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou 
České republiky na jejím jednání dne 19. prosince 2007), str. 4 
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Protokolu o postupu při nadměrném schodku, které jsou připojeny ke Smlouvě. 

Definice konvergenčnich kritérií jsou čerpány z dokumentu Ministerstva fmancí 

ČR a ČNB pod názvem "Vyhodnoceni plněni maastrichtských konvergenčních 

kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou"46
. 

6.1.1 Kritérium cenové stability 

Kritérium cenové stability je vymezeno takto: průměrná inflační míra v zemi 

nesmí po dobu 12 měsíců překročit průměrnou míru inflace tří členských zemí 

s nejnižší mírou o více než 1,5 procentního bodu. Indikátor inflace je měřen 

pomocí spotřebitelského cenového indexu s přihlédnutím k rozdílnému vymezení 

pojmů v jednotlivých členských státech. 

Toto kritérium se opírá o ukazatel míry inflace počítaný pomocí 

harmonizovaného indexu spotřebitelských cen47 (HICP). Míra inflace neboli růst 

cenové hladiny vyjadřuje, jakým způsobem se v ekonomice za poslednich 12 

měsíců vyvíjely ceny zboží a služeb. Tento vývoj cen se sleduje pomocí 

spotřebitelského koše, ve kterém jsou zahrnuty nejčastěji spotřebovávané zboží a 

služby a který reprezentuje spotřebu průměrné domácnosti. Jednotlivým 

položkám v koši se přisuzují váhy podle toho, jak se daná položka podílí na 

celkové spotřebě domácností. Spotřebitelské koše se země od země liší, ale aby 

bylo možné vývoj inflace porovnávat, používá EU unifikovaný spotřebitelský 

koš, pomocí kterého se počítá HICP vyjadřující meziročni procentní přírůstek 

spotřebitelských cen. 

Vývoj tohoto kritéria od roku 2004 a odhad plnění v roce 2008 v ČR nám 

ukazuje tabulka č. 6 "Harmonizovaný index spotřebitelských cen". 

46 Dokument byl schválen vládou České republiky na jejím jednání dne 19. prosince 2007 
47 Jedná se o průměr posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců (růst v%) 
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Tab. 6: Harmonizovaný index spotřebitelských cen 
(průměr posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců, růst v %) 

Průměr 3 zemí 
s nejnižší inflací 
Hodnota kritéria 
Česká republika 

Zdroj: Eurostat 
Pozn.: * = odhad 

2004 2005 

0,7 1 
2,2 2,5 
2,6 1,6 

2006 2007 2008* 

1,4 1,3 1,7 
2,9 2,8 3,2 
2,1 2,4 3,9 

Z tabulky je patrné, že od roku 2005 ČR kritérium plní, v letošním roce velmi 

pravděpodobně toto kritérium splněno nebude. Jedná se o vliv jednorázového 

šoku, který byl způsoben úpravou nepřímých daní v souvislosti s reformou 

veřejných financí. Zvýšení snížené 5% sazby DPH na 9% a zvýšení spotřební 

daně tabákových výrobků a do třetice zvýšení ekologické daně pravděpodobně 

zapříčiní vyšší míru inflace. Po odeznění tohoto šoku by se měla inflace vrátit na 

nižší úroveň bezproblémového plnění tohoto kritéria. Lze tak dedukovat na 

základě dění v roce 2004, kdy došlo k úpravě nepřímých daní a tím vyvolaný 

přechodný nárůst inflace způsobil dočasné neplnění kritéria. 

Překročení hodnoty inflačního kritéria může být způsobeno i výrobkovými 

inovacemi a zvyšováním jejich kvality. To je pro naši zemi s prozatím nízkou 

reálnou konvergencí důležitým faktem, který může způsobovat fiktivní inflaci. 

V budoucnu může ČR očekávat vzhledem k dalším potřebným reformám 

veřejných financí (k problematice veřejných financí se práce vrátí v následujícím 

konvergenčním kritériu) překročení stanovené hranice. Proto je vývoj plnění 

inflačního kritéria v následujících letech nejednoznačný. 

Vysoká míra inflace by pro naši ekonomiku znamenala v první řadě 

znehodnocení reálných příjmů obyvatelstva. To by snížilo reálnou kupní sílu; to 

znamená, že by si lidé z měsíčmno příjmu mohli koupit méně produktů než dříve. 

Dále by vysoká inflace působila na chování investorů, kteří by své investice 

raději realizovali ve stabilním měnovém prostředí. Snížení zájmu investorů může 

vést k oslabení měnového kurzu vůči ostatním světovým měnám. A v neposlední 

řadě inflace snižuje reálné úrokové sazby. To by byla dobrá zpráva pro dlužm"ky, 
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ovšem věřitelé by na to doplatili. Chování spotřebitelů v takové situaci by mohly 

způsobit nezdravý ekonomický růst až přehřátí ekonomiky. Nízké reálné sazby je 

lákají k vyšší spotřebě a zadlužování se. Vše může vyústit v ekonomickou recesi. 

6.1.2 Kritérium udržitelnosti veřejných financí 

Kritérium udržitelnosti veřejných financí se skládá ze dvou částí. První část 

kritéria je zaměřena na krátkodobý až střednědobý fiskální vývoj. Druhá část 

kritéria sleduje veřejné finance z dlouhodobějšího pohledu. 

6.1.2.1 Kritérium vládm1to deficitu 

Deficit státního rozpočtu země nesmí překročit 3% hrubého domácího 

produktu. Rozpočtem se rozumí souhrn rozpočtů státu, jednotlivých regionů a 

fondu sociálm1J.O zabezpečení. 

Toto kritérium dlouhodobě ČR neplní. Na základě negativních výsledků a 

doporučení Rady ECOFIN48 vláda přistoupila k fiskálním opatřením a zavazuje 

se k postupnému snižování vládního deficitu pod úroveň 3% HDP. Podle 

předpokladu "Konvergenčního programu"49 by se měla ČR na tuto hranici dostat 

až po roce 2009. 

Tab. 7: Saldo sektoru vládních institucí (v % HDP) 

Hodnota kritéria 
Česká republika 

Zdroj: ČSÚ, ČNB 
Pozn.: * = odhad 

2004 2005 
-3 -3 

-2,9 -3,6 

2006 2007 
-3 -3 

-3,5 -4 

2008* 
-3 

-3,5 

48 Rada ministrů hospodářství a financí (The Economic and Financial Affairs Council - ECOFIN) je 
jednou z devíti formací Rady ministrů zemí EU. 
49 Konvergenční program ČR schválený vládou 28. listopadu 2007 
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Hlavním důvodem nárůstu deficitu je růst výdajů ze státníbo rozpočtu 

v poměru HDP. Nárůst výdajů je způsoben zejména růstem mandatorních a 

quasi-mandatorních výdajů. V oblasti mandatorních výdajů se jedná o povinné 

výdaje státního rozpočtu, kterým nejvíce dominují sociální transfery, platby na 

penzijní připojištění, stavební spoření, platby do zdravotního pojištění. Quasi

mandatorní výdaje představují výdaje na obranu a mzdy zaměstnanců ve veřejné 

správě. Mandatorní výdaje v současné době zabírají 60% celkových výdajů ze 

státnfho rozpočtu (viz. obrázek č. 6). Celkové výdaje státmno rozpočtu narostly 

v obdobf let 1997 až 2003 o 46 procent. Enormní nárůst zaznamenala podpora 

stavebm1m spoření. Dochází rovněž k velkému růstu plateb do zdravotm'ho 

pojištění. 

Za předpokladu, že by nedošlo k fiskálním opatřením, ke kterým se vláda 

zavázala, mohly by mandatorní výdaje (dle odhadů ČSÚ) převýšit příjmy 

státního rozpočtu roku 2009. 

Obr. 6: Podfl mandatorních výdajů na příjmech a výdajích státního rozpočtu 
(v%) 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

Zdroj: ČNB 

2003 2004 2005 2006 2007 

• Podíl MV na příjmech SR • Podrl MV na výdajích SR 

Vládní reformy veřejných financí se zaměřujf na škrty ve výdajfch státm'ho 

rozpočtu. Z navrhovaných opatření má stěžejní efekt přinést snižování počtu 

státních zaměstnanců, reformy v oblasti nemocenských dávek, reforma 
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důchodového systému a zásadní reforma nemocenského pojištění. Příjmová 

opatření vláda realizovala harmonizací s eurozónou v oblasti nepřímých daní. 

Největší efekt pro příjmy státního rozpočtu přineslo zvýšení snížené sazby DPH. 

Tento efekt z ekonomického hlediska může být dočasný. Možného vyššího 

výnosu lze častokrát dosáhnout při nižším zdanění, neboť to působí příznivěji na 

ekonomickou aktivitu. 

Doporučením pro vládu ČR, je zahájit vážně míněnou reformu veřejných 

fmancí orientovanou na snížení mandatorních a quasi mandatorních výdajů 

rozpočtu. Zahájit politiku reforem v oblasti sociálních transferů (důchodový 

systém, státní sociální podpora, nemocenské dávky) tak i snižování objemu platů 

ve veřejné správě. Snahu snižovat stavy státních zaměstnanců lze hodnotit velmi 

pozitivně. Naopak neexistuje významný prostor pro realizaci reformy veřejných 

fmancí přes příjmovou stranu. Ta by spíše udusila ekonomickou aktivitu v zemi. 

6.1.2.2 Kritérium vládního dluhu 

Celkový vládní dluh 5° nesmí překročit 60% hodnoty HDP. Regule připouštějí 

možnost dočasné výjimky u výše deficitu státního rozpočtu a dluhu v tom 

případě, jde-li o mimořádný jev a blíží se uspokojivým tempem k doporučované 

hodnotě. 

Podíl vládního dluhu na HDP se v ČR podařilo stabilizovat, k čemuž přispívá 

především značný hospodářský růst. V budoucnosti by ale mohlo dojít 

k postupnému zvyšování, proto je zapotřebí zvolit cestu fiskálních reforem. 

Největší hrozbu představuje stále více alarmující problém stárnutí populace. Od 

roku 1998 se vládní dluh trojnásobně zvýšil a představuje zhruba 980 miliard 

korun (podle ČSÚ). 

50 Vládní dluh je celkovým dluhem sektoru vládních institucí. Jsou v něm zahrnuta jejich celková pasiva 
tj. půjčky, cenné papíry. 
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Tabulka č. 8 nám zobrazuje plnění tohoto kritéria od roku 2004. 

Tab. 8: Dluh sektoru vládních institucí (v % HDP) 

Hodnota kritéria 
Česká republika 

Zdroj: ČSÚ 
Pozn.: •:• =odhad 

2004 
60 

30,4 

2005 2006 2007 
60 60 60 

30,2 30,2 30,4 

2008* 
60 

30,3 

I přes bezproblémové plnění kritéria vládního dluhu dochází k jeho nárůstu, 

v roce 2002 se pohyboval na 28,8% HDP v roce 2007 se přehoupl přes 30% 

hranici HDP. Pro omezení růstu vládního deficitu je zapotřebí pokračovat v 

účinných reformách veřejných financí. 

Neutěšený stav veřejných financí v ČR je v této souvislosti jedním ze 

zásadních problémů české ekonomiky. České republice hrozí oddalování přijetí 

společné měny. Vysoké deficity státních rozpočtů snižují množství úspor 

v ekonomice a tím primárně omezují realizaci investic. Vysoké rozpočtové 

deficity navíc snižují účinnost adaptačmno mechanizmu (v podobě fiskálních 

transferů) na ekonomické šoky. 

Nejde jen o pouhé jednorázové splnění konvergenčních kritérií, ale veřejné 

finance musí být natolik zdravé, aby fiskální politika dokázala v rámci měnové 

unie dostatečně nahradit ztrátu autonomní měnové politiky. 

6.1.3 Kurzové kritérium 

Členský stát musí participovat na měnovém kurzovém mechanismu (ERM II) 

a dosahovat normálních kolísání kurzu ve vymezeném rozpětí, a to alespoň 

v období posledních dvou let před závěrečným vyhodnocením konvergenčmno 

procesu. Současně nesmí proběhnout devalvace měny vůči měně kteréhokoliv 

jiného státu ze své vlastní iniciativy. 
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Vláda ČR se shoduje s ČNB, že pobyt v ERM II bude zkrácen na minimální 

možnou dobu - tedy na dva roky před vstupem do měnové unie. K úspěšné účasti 

v ERM II může přispět vysoká míra reálné konvergence české ekonomiky se 

zeměmi eurozóny. 

Vzhledem k tomu, že se ČR neúčastní kurzového mechanismu ERM II, je 

reálné vyhodnocení tohoto kritéria možné až po vstupu do mechanismu. 

Teoreticky vyhodnoceno však vývoj v posledních letech ukazuje, že kolísání 

měnového kurzu koruny vůči euru je menší než hypotetické pásmo +1- 15 

procent. Odchylka v dnešní době od průměrného kurzu je poměrně významná, 

neboť měnový kurz koruny má dlouhodobě posilující trend vzhledem k euru. 

V následujícím obrázku se pro ilustraci předpokládá centrální parita na úrovni 

průměru denních kurzů v období let 2004 až 2006. 

Obr. 7: Nominální kun CZK/EUR 
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Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou (Společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou 
České republiky na jejím jednání dne 19. prosince 2007) str. 12 
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6.1.4 Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb 

Členský stát má mít průměrnou dlouhodobou úrokovou míru takovou, aby 

nepřekračovala o více než dvě procenta úrokovou sazbu těch členských států, 

které dosahují nejnižší míry inflace. Referenčním obdobím je jeden rok před 

závěrečným vyhodnocením. 

V rámci tohoto kritéria se sledují úrokové sazby z vládních dluhopisů, 

emitovaných vždy, když je vykazován záporný schodek vládního rozpočtu. 

Opakované schodky veřejných rozpočtů, tak navyšují celkový vládní dluh. 

Kritérium dlouhodobých úrokových sazeb v současnosti ČR plní a výhledově by 

se neměly vyskytovat žádné problémy v této oblasti. 

Tab. 9: Desetileté úrokové sazby z vládních dluhopisů 
(průměr za posledních12 měsíců, v %) 

2004 2005 2006 2007 2008 
Průměr 3 zemí 
s nejnižší inflací 4,28 3,37 4,24 4,2 42 
Hodnota kritéria 6,28 5,37 6,24 6,2 6,2 
česká republika 4,75 3,51 3,78 4,4 5,1 

Zdroj: Eurostat, ČNB 

2009 2010 

4,1 41 
6,1 6,1 
4,5 4,6 

Prognóza úrokových sazeb z vládních dluhopisů v ČR je závislá na měnově

politických sazbách ČNB a na míře úspěšnosti reforem veřejných financí. Při 

neúspěšných reformách by mohlo dojít ke ztrátě důvěry ze strany investorů a tím 

způsobit nárůst rizikové prémie u dlouhodobých úrokových sazeb. Ve výsledku 

by to znamenalo zvýšení úrokových sazeb a ohrožení splnění tohoto 

konvergenčm'ho kritéria. 

Jak již bylo naznačeno, existuje přímá závislost mezi nominálními úrokovými 

sazbami a inflací. Pokud dochází k růstu cenové hladiny, je nutné zvyšovat i 

úrokové sazby, aby byla ztráta reálné hodnoty investovaných peněz 

kompenzována. 
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Při hodnocení plnění konvergenčních kritérií za rok 2007, lze dospět k názoru, 

že nedošlo k žádným radikálním reformám v oblasti fiskální politiky a v 

institucionálním rámci na trhu práce, které by přispěly ke zlepšení pružnosti 

české ekonomiky a tak přiblížení se k eurozóně. Na druhou stranu, ale ani 

v minulém roce nedošlo k nějakému zhoršení ve vývoji plnění konvergenčních 

kritérií. 

Kritérium veřejných fmancí je naplněno jen z poloviny díky nízkému 

vládnímu dluhu. Kritérium stability měnového kurzu nemůže být vzhledem 

k neúčasti v mechanismu ERM II reálně hodnoceno. Kritérium cenové stability a 

dlouhodobých úrokových sazeb je prozatím plněno, ale můžeme očekávat určité 

výkyvy především ve zvýšení míry inflace v důsledku fiskálních reforem. 

Po rozboru konvergenčních kritérií odpověď na otázku: Kdy by měla Česká 

republika přistoupit k eurozóně? je prostá: Jakmile pro to budou vytvořeny 

vhodné ekonomické podmínky. Načasování proto do velké míry závisí nejen na 

plnění konvergenčních kritérií, ale i na plnění reálné konvergence pomocí 

různých vládních reforem. 

6.2 Reálná konvergence 

Reálnou konvergencí se označuje přibližování ekonomické úrovně, měřené 

HDP na obyvatele v paritě kupní síly, k vyspělým zemím. "Reálná konvergence 

je založena na konvergenci strukturální, na přizpůsobení sektorového i 

odvětvového složení produkce radikálním změnám trhů a trvale se měnící 

struktuře poptávky."51 

Reálná kritéria nejsou jako v případě nominálních kritérií vyjádřena ve 

Smlouvě o ES, ale přesto jsou podle ekonomů důležitými ekonomickými 

parametry pro úspěšné zapojení země do měnové unie. Proces reálné 

51 FASSMANN, M., DLOUHÝ, B.: Přechod na společnou měnu a sbližování životní úrovně a 
konkurenceschopnosti s vyspělými zeměmi EU. Praha: Unigrafie a.s, 2007, str. 9 
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konvergence bývá spoJen s přibližováním cenových hladin a struktur 

k vyspělejším zemím. 

Členství v měnové unii bude přinášet vzhledem k reálné konvergenci určité 

přínosy ale i rizika. V případě členství bude docházet k reálnému zhodnocování 

(apreciaci) domácích ekonomických aktiv vůči zahraničním. Zhodnocování může 

probíhat dvěma způsoby. Cestou vyšší inflace nebo cestou apreciace 

nominálního měnového kurzu. 

Obě cesty jsou omezeny ze strany konvergenčních nominálních kritérií, takže 

to bude znamenat zpomalení ekonomického přibližování. Je tedy důležité zahájit 

reálnou konvergenci již před vstupem do měnového mechanismu ERM II, kde by 

byl omezen kanál apreciace nominálního kurzu. Ph1iš rychlý vzestup hladiny 

spotřebitelských cen, který by nebyl krytý dostatečným růstem v produktivitě 

práce, by mohl způsobit pokles reálných mezd- snížení životní úrovně. 

V posledních letech se HDP na obyvatele v paritě kupní síly České republiky 

díky rychlému ekonomickému růstu přibližuje průměru eurozóny. Jeho úroveň 

můžeme přirovnat k nejméně vyspělým státům EMU. Jak je z obrázku č. 8 

patrné, jsme zhruba na stejné úrovni jako Portugalsko. 

Obr. 8: Reálná ekonomická konvergence vybraných států k eurozóně v roce 
2006 (EU-12 =100)* 
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Zdroj: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR 
s eurozónou (Společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou 
České republiky na jejím jednání dne 19. prosince 2007) str. 16 
Pozn.: * = hodnoty ukazatelů pro eurozónu jsou definovány na úrovni 12 členů 
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Podle tabulky č. 10 od roku 2001 až 2006 česká ekonomika konverguje 

k eurozóně, přičemž v posledních letech se tento proces výrazně urychlil. Svou 

současnou úrovní je vyspělejší než ostatní nové členské země EU. Ekonomický 

růst se značně zrychlil v důsledku příznivého působení některých faktorů: silný 

příliv přímých zahraničních investic, rostoucí význam českých podniků, růst 

exportu a snižující se úrokové sazby. 

Tab. 10: HDP na hlavu v paritě kupní sz1y (EA-12 = 100) 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Česká republika 61 ,7 60,9 60,2 62,1 62,7 65,8 68,6 69,5 72,1 
Rakousko 116,1 116,1 117,1 112 2 113,3 115,2 116,1 115,8 117 1 
Německo 107 1 107,0 104,2 103,0 102,4 104,4 104,4 103,1 102,8 
Portugalsko 67,0 68,6 68,6 68,2 68,5 68,8 67,8 68,0 67,7 
Maďarsko 46,1 46,9 49,3 51,9 547 568 57,6 584 594 
Polsko 41,8 42,5 42,5 42,0 42,9 43,9 45,8 45,9 48,1 
Slovensko 45,7 44,5 44,1 46,3 48,3 49,3 51,0 53,9 57,0 
Slovinsko 67,1 68,7 68,1 68,2 70,8 72,3 75,1 76,4 78,8 

Zdroj: Analýza stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, dokument ČNB 2007, str.l5 

Výhledově můžeme očekávat snižování rozdt1u v ekonomické úrovni mezi 

Českou republikou a vyspělými zeměmi eurozóny. V roce 2006 došlo 

k výraznému přiblížení cenové hladiny díky posilování nominálního kurzu. 

V důsledku pozitivního vývoje reálné konvergence můžeme očekávat pokračující 

trend i u reálné apreciace měny, která se po vstupu do měnové unie bude 

projevovat jako reálná apreciace domácích aktiv. 

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že z hlediska vstupu do měnové unie 

není vysoká míra reálné konvergence nutným požadavkem, přesto však její nízký 

stupeň může vyvolat negativní ekonomické dopady pro českou ekonomiku. 
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7 Přínosy členství pro ČR v měnové unii 

Soudobá ekonomická literatura nabízí různá členění jednotlivých skupin 

přínosů. Nelze všechny přínosy členství v měnové unii zachytit, neboť jsou 

mnohostranné a často navzájem propojené. Diplomová práce se zabývá čtyřmi 

základními přínosy nejčastěji zmiňovanými v médiích. 

Mezi vybrané přínosy jednotné měny patří: 

1. pokles transakčních a administrativních nákladů spojených s existencí 

více měn, 

2. zvýšení stability měnového kurzu, odstranění kurzového rizika, 

3. snížení reálných úrokových sazeb vlivem snížení rizikové prémie, 

4. vyšší cenová transparentnost a mezinárodní srovnatelnost 

7.1 Pokles transakčních a administrativních nákladů 
spojených s existencí více měn 

Často skloňovaným argumentem pro rychlé přijetí eura zejména z řad 

obchodníků s eurozónou je z pochopitelných důvodů snížení transakčních 

nákladů. Přínosy z eliminace transakčních nákladů rostou s objemem a frekvencí 

používání společné měny. Výše této úspory je dána rozdílem mezi nákupním a 

prodejním kurzem ovlivněná objemem transakcí. 

Z logického posouzení vyplývá, že více otevřená ekonomika realizuje vyšší 

přínosy, neboť je závislá na obchodování s eurozónou. U malých otevřených 

ekonomik typu ČR činí odhady2 úspor z transakčních nákladů 0,1 až 0,9% HDP 

ročně. Dle propočtů by úspora činila ročně v průměru 45 miliónů korun. Přijetí 

eura by mohlo zvýšit zájem zahraničních investorů, pro které by platilo také 

pravidlo snížení transakčních nákladů. Přínosy z členství v měnové unii budou 

vyplývat i pro české firmy realizující svou produkci v zahraničí, neboť se jim 

52 Jedná se o odhady Evropské komise (1990) 
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zjednoduší účetnictví. Nebudou ho muset již vést ve více měnách, což může 

přinést i snížení nákladů na vyšší počet zaměstnanců fmančního oddělení. 

Naopak pokles transakčních nákladů nebude v libosti českých bank. Jejich 

chování kvůli budoucím ušlým ziskům můžeme jen těžko předvídat, ale dá se 

očekávat, že najdou cestu jak si ztráty vynahradit. Lze spekulovat o cestě zvýšení 

platebních transakcí v rámci ČR nebo zvýšení poplatků za správu bankovních 

účtů. 

Přínos v podobě snížení transakčních nákladů je všeobecně rozšířený i 

v povědomí české veřejnosti. Z pohledu větší části obyvatel ovšem neznamená 

snížení transakčních nákladů až takový přínos z jednotné měny. Samozřejmě, že 

při vycestování do "eurozahraničí" nebudou tratit na směnných kurzech. Ovšem 

jak často potřebují občané ČR tuto transakci během roku uskutečnit. 

Přínosy ze snížení transakčních nákladů skutečně existují, v jaké míře však 

budou vyplývat ročně pro českou ekonomiku, se bezpečně dovíme až po vstupu 

do měnové unie. Co je neoddiskutovatelné; eliminace transakčních nákladů 

přinese nejvyšší užitek českým obchodníkům s eurozónou. 

7.2 Zvýšení stability měnového kurzu, odstranění kurzového 
rizika 

Nestabilita měnového kurzu vytváří nepříznivé prostředí pro potenciální 

investory a obchod. Členství v eurozóně vyloučí kurzové výkyvy vůči našim 

hlavním obchodním partnerům a sníží rizika zahraničních investicí. Kurzové 

riziko představuje poplatek za nepředvídatelné změny měnového kurzu. 

Následkem eliminace rizika dojde ke snížení nejistoty ohledně budoucích cen 

produktů. Z eliminace kurzového rizika budou profitovat především české 

společnosti obchodující se zahraničím a prodávající své výrobky v zahraniční 

měně. Tyto firmy ušetří za náklady související s pojištěním proti 

nepředvídatelným kurzovým výkyvům. Přínos plyne i pro české banky, které 

nemusí držet tak vysoké devizové rezervy, neboť zaniknou devizové intervence 
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zaměřené na případné nestability měnových kurzů. Tuto roli za české banky 

převezme ECB. 

Výhody plynoucí z odstranění kurzových rizik jsou zvláště důležité pro země, 

které trpí velkým deficitem běžného účtu platební bilance. Rychlé přijetí 

společné měny je může uchránit před výraznou depreciací měnového kurzu. 

Česká republika vykazuje kladnou obchodní bilanci a deficit na běžném účtu 

platební bilance je stabilizován a proto se ji tento možný přínos pro současný stav 

ekonomiky až tak netýká. Přehled vývoje běžného účtu platební bilance53 a její 

části v podobě obchodní bilance viz příloha č. 1. 

Směr kapitálových toků se však může změnit a vyústit do měnové krize. I 

Česká republika má zkušenost z nebezpečí spekulativních útoků a měnových 

krizí z roku 1997. zvýšení míry ochrany před měnovými krizemi, tak představuje 

velmi pozitivní efekt pro exportní a importní operace. 

Je třeba upozornit na fakt, že přijmutí jednotné měny sice zcela odstraní 

výkyvy v nominálním kurzu měny, ale na reálný kurz je tento vliv jen částečný. 

Reálný kurz tu nadále zůstane a bude reflektovat změny v cenové hladině, i když 

s částečným omezením v důsledku společné měnové politiky. 

Česká republika je za posledních šest let nejstabilnějším prostředím z hlediska 

úrokových sazeb a inflace v celé EU, takže kurzové výkyvy ve srovnání 

s výnosem, který plyne z investování, až takovou roli nehraje. Firmy investující 

v české ekonomice se snaží zajišťovat a lépe tak předcházet kurzovému riziku. I 

přes tento fakt je snížení rizika měnových turbulencí zásadním přínosem členství 

České republiky v EMU. Absence rizika usnadní reálnou konvergenci a bude 

přínosem nejen pro domácí podnikatele, ale i pro zahraniční investory. 

53 Platebnf bilance je peněžni \')'jádřenf ekonomických transakcí mezi určitou zemí a jejími zahraničními 
partnery za určité období. Platebnf bilance zahrnuje export a import služeb a zboží, příchozí i odchozí 
zahraničnf investice, dary a přesuny finančnfch prostředků. Její struktura je složena z běžného účtu, 
kapitálového účtu, finančnf účtu, účtu chyb a opomenutí a změn devizových rezerv. 
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7.3 Snížení reálných úrokových sazeb vlivem snížení 
rizikové prémie 

Pokles reálných úrokových sazeb54 lze očekávat prostřednictvím snížení 

rizikové prémie55
• Snížení rizikové prémie je vyvoláno větší důvěryhodností 

obchodních partnerů ve stabilní měnu euro. Dále vnímají investoři členství 

v měnové unii jako záruku politické stability a zdravého hospodářství v dané 

zemi. Nižší úrokové sazby by měly mít pozitivní vliv na ekonomický růst země, 

neboť stimulují k vyšší ekonomické aktivitě urychlující reálnou konvergenci. 

Mohou představovat, ale i riziko v podobě přehřátí ekonomiky a následného 

zpomalení ekonomického růstu. Toto riziko vzniká na základě nedostatečného 

růstu produktivity práce vzhledem k vyspělejším zemím, kdy domácí poptávka je 

kryta neúměrným růstem dovozu ze zahraničí. 

Tato výhoda nebude příliš platit pro Českou republiku. Důsledkem nízké míry 

inflace jsou i nízké úrokové sazby, které se pohybují pod průměrem tří zemí 

s nejnižší mírou inflace (dle tabulky č. 6 kap. 6.1.1). Naopak by mohlo dojít po 

zapojení do měnové unie k jejich zvýšení a motivace k investicím by se snížily. 

Ani očekávané zvýšení úrokové sazby v roce 2008 nepřiblfži českou hodnotu 

k hodnotě konvergenční. 

Kromě toho vstup do EMU nemusí zcela odstranit rizikové prémie. "Zůstanou 

zde pro investory rizika spojená s dlouhodobě vyšší pravděpodobností 

nepříznivého ekonomického vývoje v relativně méně vyspělé ekonomice, a 

zvýšit se tak mohou rizika plynoucí z asynchronního cyklu nebo asymetrického 

šoku."56 Při hodnocení tohoto přínosu musíme být v případě ČR opatrnější. 

54 Reálné úrokové sazby získáme tak, že nominální úrokové sazby tzv. deflujeme, tj. snížíme o oslabení 
reálné hodnoty. Oslabení reálné hodnoty peněžní částky za dané období je rovno inflaci za toto období. 
55 Riziková prémie vyjadřuje dodatečný výnos, který investor očekává ve srovnání s bezrizikovou 
investicí. 
56 JANÁČKOV Á, S.: Svazující integrace. Česká republika ve stále těsnější Evropské unii. Praha, CEP, 
2005, s. 43. 
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7.4 Vyšší cenová transparentnost a mezinárodní 
srovnatelnost 

V rámci jednotně měny transparentnost znamená, že veškeré produkty jsou 

vyjádřeny ve stejné měně. Spotřebitelé tak získávají možnost srovnání a 

racionálního výběru ke zvýšení spotřebitelského užitku. Významným přínosem 

transparentnosti cen může znamenat tlaky na snižování cen a posilování 

konkurenceschopnosti. Pro spotřebitele plyne ještě jedna velká výhoda, a to 

v podobě zvětšení potenciální nabídky. 

Výhoda pro české spotřebitele vyplývá z jednoduššího porovnávání cen se 

sousedními státy, které nejvíce využívají k nákupu. Již v dnešní době spotřebitelé 

velmi často nakupují levnější značkové oděvy v Německu nebo využívají služeb 

německých cestovních kanceláří. V neposlední řadě cenově výhodné rakouské 

pohonné hmoty, které jsou v posledních měsících nižší až o tři koruny za litr. Ke 

srovnání cen již spotřebitel nebude potřebovat znalost hodnoty měnového kurzu. 

Důležitým přínosem transparentnosti cen jsou tlaky poptávky na snižování 

cen. Ke sbližování cen mezi jednotlivými státy ovšem dochází jen v malé míře. 

Proč tomu tak je? Do jaké míry budou ochotni čeští spotřebitelé cestovat za 

levnějšími produkty v rámci eurozóny? Vše záleží na nákupních zvyklostech, 

tradicích a především jazykové bariéře. Další roli budou hrát cestovní náklady, 

které bychom museli vynaložit na nákup levnějších zahraničních výrobků. Sice 

existuje alternativa nákupu přes zásilkové služby, která nám cestovní náklady 

ušetří, ale spotřebitelé dávají přednost spíše osobní koupi. Díky pohodlnosti 

spotřebitelů se neděje výrazné sbližování cen a strana nabídky není pod vyšším 

tlakem konkurence. 

Práce vyvozuje další dílčí závěr: Zavedení společné měny přinese bezpochyby 

vyšší transparentnost cenových relací, to se vztahuje nejen na ceny statků, výši 

mezd a důchodů, ale i na ekonomické ukazatele. 
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7.5 Přínosy členství ČR v měnové unii pro oblast českého 
sportu 

Sport sehrává významnou roli v oblasti zdraví a tvoří nedílnou součást ve 

výchově mládeže a při socializaci jedince. Samotná Evropská unie aktivně 

podporuje sport a sport finančně podporuje ekonomiku Evropské unie. Podle 

zdroje ČTK jeho obrat činí 407 miliard eur ročně a zaměstnává 15 miliónů lidí 

v zenúch EU. V Evropské unii je provozováno 700 000 klubů a zhruba jeden 

klub připadá na 800 lidí. 

Hlavním cílem EU je šířit myšlenku, že sport může napomoci k zachování 

dobrého zdravotního stavu, v boji proti nadváze, v prevenci proti zranění. EU se 

snaží za pomocí svých programů všeobecně vytvářet příznivé podmínky pro 

sport. 

Významným přínosem jednotné měny pro oblast sportu v ČR je již výše 

znúněná transparentnost cen. Spotřebitelé, podnikatelé a zaměstnanci ve 

sportovní sféře budou moci jednodušeji srovnávat ceny sportovních produktů a 

finančních odměn stanovených v zenúch měnové unie. Otázkou ovšem zůstává, 

do jaké míry budou ochotni spotřebitelé cestovat za levnějším nákupem 

sportovních produktů a do jaké míry bude pracovní síla v oblasti sportu mobilní. 

Růst přínosů z členství v EMU bude záviset na překonání bariér na pracovním 

trhu (především jazykové bariéry) a ochota spotřebitele rozšířit užívaný nákupní 

trh. 

Dalším přínosem členství z měnové unte pro český sport bude pokles 

transakčních a administrativních nákladů. Přínosy z členství v měnové unii 

budou vyplývat v tomto případě především pro české kluby nakupující hráče ze 

zenú měnové unie. České kluby tak nebudou tratit na směnných kurzech. 

Bohužel v současnosti není nákup hráčů ze zahraničí až tak častým jevem. 

Hlavním důvodem jsou omezené finanční možnosti. Využití tohoto přínosu bude 

záviset na velikosti finančních základen českých sportovních klubů. 
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Členství v měnové unii by mělo přinášet ekonomický efekt intenzivnějšího 

růstu bohatství české ekonomiky. Růst bohatství se bude projevovat pozitivně i v 

oblasti českého sportu. 

Závěrem této kapitoly práce shrnuje přínosy zavedení společné měny 

plynoucí pro Českou republiku. 

Společná měna snižuje transakční náklady finančních opatření, snižuje rozsah 

potřeby držet devizové rezervy. Společná měna funguje jako pojistka zachování 

dosažené ekonomické úrovně a snaží se ji dále zvyšovat. Vede k efektivnějšímu 

rozmístění investic. 

Očekávané přínosy porostou v čase s růstem sladěnosti české ekonomiky 

s eurozónou. Na základě již zmíněných hlavních přínosů je možno jmenovat 

další přínos mikroekonomického charakteru. Užitek peněz se zvýší, existuje-li 

společná měna, která lépe plní funkce peněz: prostředek směny, uchovatel 

hodnoty, zúčtovací jednotka. 

Někteří autoři dále zmiňuji přínosy v podobě zvýšení konkurence napříč unii, 

odstranění rizika měnových krizí a zdravá domácí ekonomika. Tyto zmíněné 

přínosy práce reflektovala a byly zapracovány jako dílčí přínosy jednotné měny. 

Nebyla jim věnována samostatná kapitola, to ovšem neznamená, že jsou menšího 

významu, ale spíše dokládají fakt vzájemného propojení přínosů. 

8 Náklady členství ČR v měnové unii 

Měnová unie jako jiné stupně měnové integrace má své výhody i nevýhody, 

přínosy a náklady. Veřejnost je často obeznámena jen s pozitivním vlivem 

jednotné měny a na ty negativní dopady se zapomíná, ať už z politických 

důvodů, neboť jaké výnosy euro přinese, se přeci jen voličům lépe poslouchá. 

Společná měna nepřináši tedy členským zemím pouze výhody, ale je spojena 

rovněž s určitými náklady, které ve velké míře závisí na ekonomické situaci 
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v okamžiku vzdání se vlastní národní měny. Stejně jako v případě přínosů, práce 

rozebírá čtyři významné náklady související spolu s členstvím ČR v měnové unii. 

Mezi nejčastěji uváděné náklady patří: 

1. ztráta autonomní měnové politiky, 

2. ztráta kurzové politiky, 

3. ztráta výnosů z ražebného, 

4. možný výskyt asymetrických šoků. 

8.1 Ztráta autonomní měnové politiky 

Původně samostatné národní centrální banky zapojením do měnové unie již 

nebudou moci ovlivňovat ekonomiku monetárními nástroji v podobě regulace 

množství peněz v oběhu, úrokové míry a měnového kurzu. 

ČNB nikdy nedisponovala plně autonomní měnovou politikou. To však 

neznamená, že by společná měnová politika v rámci eurozóny, byla nějakou 

výhodou pro českou ekonomiku. Vlastní měnová politika reaguje pružněji, 

účinněji a ve vlastním zájmu na vzniklé ekonomické šoky. Bude-li česká 

ekonomika v recesi, ČNB sníží úrokové sazby nebo zvýší množství peněz 

v oběhu a stimuluje tak ekonomickou aktivitu. 

Společná monetární politika musí být realizována s ohledem na ekonomický 

vývoj ve všech členských státech. Proto nemůžeme očekávat, že by ECB při 

české recesi realizovala expanzivní monetární politiku v případě, když by se jiné 

státy vyskytovaly ve fázi růstu. Účinnost měnové politiky může být ovlivněna 

mírou sladěnosti naší země s ostatními členskými státy eurozóny. Jak vyplývá 

z páté kapitoly dle hodnocení OCA kritérií nejsme dostatečně s eurozónou 

sladěni a nefungují adaptační mechanismy na ekonomické šoky. Pokud přijmeme 

euro, aniž by došlo k výraznější reálné konvergenci se zbylými zeměmi, 

pokračující mzdová a cenová konvergence by se přelila do vyšší inflace. ČNB 

naznačuje, že by mohlo jít o nárůst až 3,5 - 4%. 
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Dobrou zprávou je, že ztráta autonomní měnové politiky nebude až tak 

vysoká. Eurozóna totiž umožňuje národním centrálním bankám, aby měnová 

rozhodnutí ECB převáděly na vlastní finanční trhy různými způsoby. ECB nám 

tak ponechá určitou míru autonomie a ČNB bude schopna do jisté míry převádět 

měnová nařízení způsobem, jaký nám bude vyhovovat. 

8.2 Ztráta kurzové politiky 

Se vstupem do měnové unie souvisí ztráta možnosti využívat měnový kurz 

jako účinný mechanismus pro tlumení dopadů ekonomických šoků. Pokud bude 

naše země zasažena negativním poptávkovým šokem např. přesun zahraničních 

spotřebitelských preferencí z automobilu značky Škoda na jinou zahraniční 

fmnu, důsledkem šoku bude pokles české produkce a nárůst nezaměstnanosti. Při 

ponechání vlastní kurzové politiky by ČNB zahájila depreciaci kurzu. 

Znehodnocení kurzu povede ke zlevnění domácích produktů a tím se zvýší i 

konkurenceschopnost. Existují však nějaké účinné mechanismy, které by 

nahradily ztrátu pružného měnového kurzu a zmírnily dopad tohoto šoku? Tyto 

mechanismy byly probrány v páté kapitole s názvem ,,Kritéria OCA v české 

ekonomice". Na základě rozboru však žádný mechanismus z české ekonomiky 

účinně nefunguje. Pružnost české ekonomiky se snížila, především vývoj na trhu 

práce je nepříznivý. Ani oblast veřejných fmancí není v uspokojivém stavu, jak 

nám může napovědět i neplnění konvergenčního kritéria. Takže očekávat fiskální 

transfery by bylo neekonomické. 

Kurzový kanál je navíc hlavním faktorem působící na přibližování 

ekonomické úrovně České republiky eurozóně. K rozhodnutí o zafixování 

měnového kurzu a přijetí jednotné měny může tedy dojít až v okamžiku, kdy 

bude dosaženo optimální reálné konvergence. 
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8.3 Ztráta výnosů z ražebného 

Příjmy plynoucí z emise peněz převažují nad náklady na jejich výrobu. Tisk 

peněz je v každé zemi příjmem do veřejných rozpočtů. Tyto výnosy u nás vehni 

často slouží k pokrytí deficitu rozpočtu. Vláda emituje dluhopisy komerčním 

bankám a ČNB je nakupuje za nově vydané peníze. Odhadem57 tvoří roční 

příjem kolem 1% HDP. 

Po vstupu do měnové unie bude muset Česká republika převádět výnosy 

z emise peněz na ECB. Tzv. monetární příjem každoročně ECB přerozděluje 

podle stanoveného klíče, kdy každé národní centrální bance bude přidělen vážený 

podíl, který se rovná součtu: "50% podílu příslušného členského státu na počtu 

obyvatel Společenství a 50% podílu příslušného členského státu na hrubém 

domácím produktu Společenství v tržních cenách."58 Vzorec je vytvořen příliš 

uměle, jeho negativum spočívá v tom, že neakceptuje hodnotu měnového vkladu 

země. Z toho plyne závěr, že některé země mohou být zvýhodněny na úkor 

ostatních. Z přílohy č. 2 můžeme takovou situaci pozorovat. Německá centrální 

banka postoupí 3,5 krát více aktiv než francouzská centrální banka do společných 

výnosů ECB. Při redistribuci získá Německo zpět jen o 1/3 více než francouzská 

centrální banka. 

Ztráta výnosů z ražebného bude pro Českou republiku představovat určitý 

náklad, který bude kompenzován podílem na monetárním příjmu ECB. 

Nepředpokládá se, že by se naše země ocitla ve stejné situaci jako Německo. Ale 

to lze s přesností určit až po vstupu ČR do měnové unie. 

57 Tento odhad je převzat z publikace Petra Macha - Úskalí evropské integrace, str. 30 
58 Článek 29.1 Protokol č.l8 o Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky 
Smlouvy o Evropské unii. 
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8.4 Možný výskyt asymetrických šoků 

Za největší náklad vyplývající z měnové integrace se považuje postižení 

členských zemí asymetrickými šoky. Jak už bylo defmováno Pauerem59
, 

asymetrické šoky způsobují narušení ekonomické rovnováhy, ale neovlivňují 

celou měnou oblast jako symetrické šoky, nýbrž pouze jednotlivé regiony či 

země, mohou vznikat v různé době a vykazovat různou intenzitu a délku trvání. 

Ekonomická nerovnováha způsobená asymetrickými šoky může mít dvojí původ 

- ze strany nabídky a ze strany poptávky. 

Podrobné fungování bylo popsáno ve třetí a čtvrté kapitole, proto se již 

tomuto tématu práce nebude věnovat. 

Účinky nabídkových a poptávkových šoků lze vyrovnávat pomocí měnového 

kurzu nebo autonomní monetární a fiskální politiky. V případě dopadu 

asymetrického šoku na členské státy měnové unie, nelze tyto vyrovnávací 

nástroje použít. Přísná fiskální pravidla v rámci EMU omezují použitelnost i 

autonomní fiskální politiky. V takovém případě je mimořádně důležité, aby 

asymetrické šoky dopadaly na jednotlivé země EMU co nejsymetričtěji. 

Synchronizace šoků je posuzována podle jejich korelace. Korelace může 

nabývat hodnot v intervalu [-1, 1], kdy kladné hodnoty naznačují, že jsou šoky 

vůči eurozóně symetrické, naopak nulové až záporné hodnoty odpovídají 

asymetrickým šokům. 

59 PAUER, F.: Will asymmetric shocks pose a serious problem in EMU?. Vídeň: Ósterreichische 
Nationalbank, 1996, str. 95 
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Tab. ll: Korelace ekonomických šoků vůči eurozóně 

Poptávkové šoky 

Země 1996-2007 1996-2001 2002-2007 
Česká republika -0,22 -0,01 -0,16 
Rakousko -0,19 -0,05 -0,18 
Německo 0,15 002 0,33 
Portugalsko -0,03 0,06 -0,10 
Maďarsko 0,35 0,28 044 
Polsko 020 0,28 0,22 
Slovinsko -0,20 -0,41 0,11 
Slovensko -0,09 0,02 -0 09 

Nabídkové šoky 

Země 1996-2007 1996-2001 2002-2007 
Česká republika -0,08 -0,18 0,06 
Rakousko 0,24 026 0,03 
Německo 0,62 063 0,67 
Portugalsko 0,01 0,15 -0,24 
Maďarsko 0,44 045 0,01 
Polsko -0,03 -0 44 0,29 
Slovinsko -0,22 -0,33 -0,14 
Slovensko 0,11 0,04 0,07 

Zdroj: Analýzy stupně ekonomické sladěnosti České republiky s eurozónou, dokument ČNB 20ff7, str. 23 

N a základě uvedených výsledků lze konstatovat, že se hodnoty naměřené 

korelace poptávkových šoků identifikovaných pro Českou republiku ve vztahu k 

eurozóně pohybují takřka na nule. Prozatím nedošlo v období let 1996 až 2007 

ke statisticky významné změně ve sladěnosti poptávkových šoků ČR 

s eurozónou. Nejvyšší korelaci poptávkových šoků s EMU vykazují hodnoty 

Maďarska. 

Na straně nabídkových šoků došlo ke změně korelace z- 0,18 (pro období 

1996-2001) na 0,06 (pro období 2002-2007). Tento posun je sice pozitivní, ale ze 

statistického hlediska zanedbatelný. Nejvýraznější sladěnost nabídkových šoků 

s eurozónou vykazuje Německo. 

Sladěnost s eurozónou není možné nalézt v nejbližší době na úrovni 

asymetrických šoků. V případě, že by naši zemi postihl asymetrický šok, měly by 

v rámci našeho členství fungovat již zmíněné adaptační mechanizmy. V současné 
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době nelze ani jeden z nich považovat za funkční, a proto by došlo k plnému 

negativnímu dopadu šoku na ekonomiku. Náklady spojené s asymetrickými šoky 

opravdu představují pro naši ekonomiku v případě členství v EMU velikou 

hrozbu. 

Závěrem této části je možno shrnout poznatky, že by náklady z jednotné měny 

měly v čase pozvolna klesat, protože česká ekonomika se bude přibližovat 

vyspělým zemím eurozóny. Dá se očekávat, že náklady budou vyšší 

v konvergenčním období, ve kterém budou adaptační mechanizmy na 

ekonomické šoky méně vyvinuté. Autonomní měnová a kurzová politika jsou 

efektivní při vyrovnání případného asymetrického šoku, proto České republice 

nelze doporučit vstup do měnové unie dříve, než budou fungovat alternativní 

adaptační mechanizmy. 

9 Výsledky a hodnocení 

Kritéria teorie OCA 

Základem analýzy přínosů a nákladů spojených se vstupem do EMU je teorie 

optimálních oblastí OCA. Teorie OCA nám poskytuje mnoho požadavků 

v podobě kritérií, které by kandidátská země měla plnit pro úspěšnou účast na 

měnové unii. Pátá kapitola se věnovala posouzení vhodnosti kandidatury České 

republiky na vybraných kritérií. Z hlediska otevřenosti naší ekonomiky vůči 

eurozóně lze doporučit rychlý vstup do měnové unie. 

Při posuzování ostatních OCA kritérií bohužel rychlý vstup nelze jednoznačně 

doporučit. Mobilita na českém trhu práce je velmi strnulá, ale to je ovšem 

problém celé EU. Není možné tímto obhajovat stav českého trhu práce, naopak 

existují rezervy především v sociálních a daňových reformách, které by mohly 

napomoci zvýšit flexibilitu a mobilitu. 

Co se týká diverzifikace výrobní struktury i zde jsou velké rezervy. Domácí 

výroba není tak pestrá, aby zabránila vzniku asymetrických šoků. Podobnost 
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struktury ekonomické aktivity ČR vykazuje poměrně nepříznivé výsledky 

z porovnávaných zemí. Z velké části je dáno historickým vývojem naší země, že 

z velké části národní hospodářství tvoří průmysl. Zaostávající terciální sektor sice 

po otevření našich hranic do Evropy zvyšuje svůj podíl, ale pořád jsou zde 

značné rezervy. 

Sladěnost hospodářských cyklů je dalším rizikem našeho rychlého vstupu do 

měnové unie. Nelze očekávat, že by česká vláda záměrně učinila kroky ke 

sladění s eurozónou. Násilný přechod z růstové fáze do recesní by byl 

neekonomickým a především nevolebním krokem. 

Teorie OCA spolu s kritérii napomohla učinit si hrubý přehled o vhodnosti 

načasování vstupu České republiky do měnové unie. Diplomová práce z těchto 

výsledků nevyvozuje jednoznačný závěr, kdy bude pozitivní pro Českou 

republiku přijmout jednotnou měnu. Posouzení OCA kritérií v českém prostředí 

spíše naznačuje na nedostatečnou sladěnost s eurozónou, ale ta se může vyvíjet a 

zvyšovat i v rámci našeho členství v měnové unii. Může to jen naznačovat, že 

měnová integrace nebude probíhat až tak hladce, ale neznamená to, že by výnosy 

ze členství nemohly převýšit náklady. Navíc neexistuje specifikace hodnot těchto 

kritérií, které by země měly jako vhodný kandidát plnit. Z posouzení kritérií 

teorie OCA dochází práce ke třem závěrům. 

1) Je žádoucí pomocí vládních reforem zvyšovat počet úspěšně 

plněných OCA kritérií, ať už z hlediska budoucího vstupu do 

měnové, nebo ,jen" pro zvyšování životní úrovně obyvatel ČR. 

2) Obecně lze stanovit, že čím lépe jsou OCA kritéria zeměmi 

naplňována, tím vyšší budou plynout výnosy z přijmutí společné 

měny. 

3) Prozatím nelze doporučit rychlý vstup do měnové unie, dokud 

nebude dosaženo dostatečného pokroku v plnění OCA kritérií. 
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N ominální a reálná konvergence 

Z hlediska maastrichtských konvergenčních kritérií plní ČR prozatím všechna 

kritéria až na jedno. Kritérium udržitelnosti veřejných financí je plněno jen 

z poloviny. První část tohoto kritéria - deficit vládního dluhu se zdá i do 

budoucnosti velmi problémovým. Pokud nedojde v blízké době k jeho poklesu, 

hrozí nám nejen neplnění tohoto kritéria, ale i sankce ze strany Evropské komise. 

Česká republika není dlouhodobě schopna tento ukazatel plnit a bez realizace 

zásadních reforem v oblasti veřejných financí tento stav bude i nadále přetrvávat. 

Vyhodnocením nominální konvergence je možné dojít kjednoznačnému 

závěru, že rychlý vstup do měnové není umožněn jak z makroekonomického 

hlediska, tak i z hlediska Smlouvy o EU, která defmuje požadavky pro vstup 

v podobě nominálních kritérií. 

Naplňování reálné konvergence sice probíhá, avšak velmi pomalu. Dnes se 

nacházíme na ekonomické úrovni Portugalska. Pro rychlý bezproblémový vstup 

to ovšem nestačí. Je důležité ještě vyčkat se vstupem do měnové unie, neboť díky 

hospodářskému růstu se Česká republika stále více přibližuje vyspělejším zemím 

eurozóny. Bylo by neekonomické vystavit českou ekonomiku riziku zpomalení 

reálné konvergence při přísné monetární politice ECB. 

Náklady a přínosy 

Při hodnocení nákladů a přínosů spojených se vstupem do EMU je třeba brát 

na zřetel jeden závažný argument stojící na obou stranách, a sice to, že bilance 

nákladů a přínosů se bude v čase měnit. Jakým směrem se pro ČR tato bilance 

vyvine, záleží na mnoha zmíněných faktorech. 

Aby se mohly potenciální přínosy eura realizovat, je nutné překonat řadu 

překážek. Nízká mobilita trhu práce naznačuje nutnost strukturálních reforem. 

Ozdravení veřejných fmancí bude také nelehkým úkolem. Stále přetrvávající 

rozdíly mezi ekonomickou vyspělostí České republiky a zeměmi eurozóny je 

třeba snižovat. ČR musí nejdříve zajistit fungující adaptační mechanizmy, aby 

přínosy ze společné měny převážily nad náklady. 
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Otázka, zda vstoupit do měnové unie je nepodstatná, neboť ČR je povinna na 

základě přístupových smluv do eurozóny vstoupit. Původní oficiálně vyhlášené 

datum přijetí eura v České republice v roce 2010 už není reálné. Přispívá k tomu 

neplnění maastrichtského konvergenčního kritéria udržitelnosti veřejných 

fmancí. Obava vlády ze ztráty volebních preferencí znemožňuje uskutečnit 

zásadní reformy. Přijetí eura by se tak mělo odsunout ke vzdálenému časovému 

horizontu. Podle odhadu diplomové práce ke konci druhého desetiletí. Tento 

odhad ovšem není podložen žádnou ekonomickou analýzou, žádná ani 

neexistuje, aby dokázala určit přesný rok vstupu. Ve hře je až příliš 

ekonomických i neekonomických faktorů působící na možný vstup České 

republiky do měnové unie. Předčasným vstupem by se mohla výrazně zvýšit 

inflace a ztratit možnost dalšího posilování národní měny vůči euru. 

Za jakých okolností můžeme očekávat vstup do měnové unie? 

Zaprvé, z pohledu eurozóny musí ČR bezpodmínečně splnit maastrichtská 

konvergenční kritéria. Z našeho pohledu, až bude realizována dostatečná reálná 

konvergence s vyspělejšími státy měnové unie. 

Udržení měnové unie bude poměrně nákladné, především v podobě 

nevyhnutelných fiskálních transferů určených k adaptaci slabších členů, ale 

přesto věřím v to, že pro Českou republiku bude členství významným přínosem a 

že se stane přínosným členem měnové unie. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo stanovit, jaký vliv přinese české ekonomice 

zavedení jednotné měny, s posouzením optimálního načasování vstupu ČR do 

měnové unie 

Diplomová práce svými získanými poznatky nepotvrzuje aru nevyvrací 

v úvodu stanovené hypotézy. Z ekonomických dat vyplývajících pro ČR nelze 

jednoznačně stanovit, že by přínosy ze zavedení jednotné měny převýšily 

náklady a naopak. Závěr o tom, zda je Česká republika dostatečně připravena na 

přijetí společné měny, nelze učinit absolutně. Je třeba zkoumat mnoho 

ekonomických, právních a sociálních aspektů, které se podílí na zásadní 

odpovědi, kdy přijmout společnou měnu euro. 

Rychlý vstup ČR do měnové unie se nemusí projevit negativně na české 

ekonomice, ale ani tento fakt nelze s určitostí ze získaných poznatků potvrdit. 

Rozhodnutí o datu vstupu České republiky do měnové unie má velký 

politický i hospodářský význam. Přináší významné změny jak pro ekonomiku 

země, tak pro samotné občany. Při rozhodování o načasování vstupu do EMU 

v jednotlivých zemích se bohužel často setkáváme spíše s politickými důvody 

než ekonomickými. Přitom zásadní myšlenkou připojení by mělo být úspěšné 

fungování a růst ekonomiky dané země v rámci eurozóny. 

Při posuzování vlivu členství a doporučení k optimálnímu načasování vstupu 

ČR do EMU práce vycházela z poznatků teorie Optimálních měnových oblastí, z 

posouzení plnění nominální a reálné konvergence a v neposlední řadě z 

posouzení relevance přínosů a nákladů jednotné měny pro českou ekonomiku. 

Literatura k danému tématu je dobře dostupná ve všech jazycích. Potřebná 

ekonomická data lze získat i z důvěryhodných zdrojů na internetu. 

Smyslem práce bylo poukázat na rozmanitost a vzájemnou provázanost 

faktorů, které ovlivňují načasování vstupu ČR do měnové unie. 
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Seznam zkratek 

ACP 

ČNB 

ČR 

HMU 

ECB 

ECU 

EHS 

EMI 

EMU 

ERM {II) 

EU 

SRN 

USA 

Africké, Karibské a tichomořské státy 

Česká národní banka 

Česká republika 

Hospodářské a měnové unie {česká zkratka) 

European Central Bank - Evropská centrální banka 

European Currency Unit- Evropská měnová jednotka 

Evropské hospodářské společenství 

Evropský měnový institut 

Economic and Monetary Union - hospodářská a měnová unie 

mechanismus měnových kurzů 

Evropská unie 

Spolková republika Německo 

United States of America - Spojené státy americké 
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PŘÍLOHAČ.l 

Běžný účet platební bilance rok 2004-2007 (vybraná část) 

Leden - prosinec 2004 

v mil. Kč 2004/01 2004/02 2004/03 2004/04 2004/05 2004/06 2004/07 2004/08 2004/09 2004/10 2004/11 2004/12 Kumulace 
Běžný účet -4403,9 -527,3 -8143,6 -23955,7 -6203,3 -11094,2 -36490,1 -17137,6 -5063,2 -9682,8 -8616,9 -16137,1 -147455,7 

Obchodní 
bilance -5,5 4553,6 -3247,2 -10855,4 2187,9 2994,4 -5600,4 -1833,7 4210,5 405 2159,4 -7988,1 -13384 

vývoz 108066 125848,4 142673,5 148454,4 155378,2 156309,4 135167,4 132084,8 158002,4 158621,8 165860,5 136190,6 1722657,4 
dovoz 108071,5 121294,8 145920,7 159309,8 153190,3 153315 140767,8 133918,5 153791,9 158581,3 163701,1 144178,7 1736041,4 

Leden - prosinec 2005 

v mil. Kč 2005/01 2005/02 2005/03 2005/04 2005/05 2005/06 2005/07 2005/08 2005/09 2005/10 2005/11 2005/12 Kumulace 
Běžný účet 2845,8 16103 5468,6 -8793,3 -4196,2 -13993,3 -11344,4 -9637,6 -7064,1 4936,3 -11983,1 -10841,9 -48500,2 
Obchodní 
bilance 12478,7 7424,8 8497,3 1209,5 6863,7 10755,2 793,5 -2855,8 7040 4740,6 4661,7 -2239,7 59369,5 

vývoz 136817,5 139704,2 154532 154046,6 155454,2 166862 8 138945,8 150101 169399,3 170494,9 181872,2 150355,3 1868585,8 
dovoz 12433~ J32279,4 146034,7 152837,1 _148590,5 156107,6 138152,3 152956,8 162359,3 165754,3 177210,5 152595 1809216,3 



Leden- prosinec 2006 

v mil. Kč 2006/01 2006/02 2006/03 2006/04 2006/05 2006/06 2006/07 2006/08 2006/09 2006/10 2006/11 2006112 Kumulace I 

Běžný účet 7407,4 2645,5 4898,7 -11660 -4958 8 -22297,7 -19432,8 -8828,5 -8440,2 -21443,9 -8792 3 -9912_,_1 -100814,7 ] 

Obchodní 
bilance 13000,9 6966,2 9590,7 -80 45386 9392,5 -1418,5 824 9584,2 6535,8 7615,2 -1455,6 65094 

vývoz 163636,2 159640,7 188026,2 161499,1 181492,3 183863,2 160955,3 166267,4 189200,5 209835,3 210727,3 169429,9 2144573,4 1 
dovoz 15063~ c1Q2674,5_ 178435,5 161579,1 176953,7 174470 7 162373,8 165443,4 179616 3 203299,5 203112,1 170885,5 2079479,4 

Leden - prosinec 2007 

v mil. Kč 2007/01 2007/02 2007103 2007/04 2007/05 2007/06 2007/07 2007/08 2007109 2007/10 2007/11 2007/12 Kumulace 
Běžný účet 1242,9 7085,7 14277,6 -14296,4 -16431,3 -5152,5 -12861,2 -29363,9 -535,3 -14383,2 3956,9 -22498,7 -88959,4 

Obchodní 
bilance 12222,3 15254,6 18186,6 7192 79897 10880 8 1112,1 1532,3 16215,5 11996 15649 3 -770,2 117461 

vývoz 189181,3 192939,4 219101,2 197303,7 205089 212365,1 196727,8 193532,5 212047,9 242167 236044,8 17585111 2472350,8 
dovoz 176959 177684,8 200914,6 190111,7 197099,3 201484 3 195615,7 192000,2 195832,4 230171 220395,5 176621,3 2354889,8 

Zdroj: ČSÚ 



PŘÍLOHAČ.2 

Redistribuce bohatství v rámci Evropského systému centrálních bank 

Objem aktiv Vypočtený 
převedených 
naECB Populace HOP 

podíl na 
kapitálu Zisky/ztráty 

mld. podíl podíl mld. podíl mld. podíl* 
Země EUR mil. osob EUR EUR mld. EUR 

Rakousko 15,6 3.91% 8,0 2.68% 161,1 3.23% 11,8 2.96% -3,8 
Belgie 11 9 2.98% 10,1 3.38% 188,0 3.77% 14,3 3.58% 2,4 

Finsko 10,2 2.56% 5,1 1.71% 82,9 1.66% 6,7 1.69% -3,5 
Francie 476 11.94% 57,9 19.40% 1097,3 22.03% 82,6 20.71% 350 
Německo 163,1 40.90% 81,4 27.27% 1680,6 33.73% 121.,6 30.50% -41,5 

Řecko 8,2 2.06% 10,4 3.48% 81,6 1.64% 10,2 2.56% 2,0 
Irsko 38 0.95% 3,6 1.21% 42,8 0.86% 4,1 1.03% 03 

Itálie 54,4 13.64% 57,2 19.16% 869,6 17.45% 73,0 18.31% 18,6 
Lucembursko 01 0.03% 0,4 0.13% 10,7 0.21% 07 0.17% 06 
Nizozemí 22,8 5.72% 15,4 5.16% 275,9 5.54% 21,3 5.35% -1,5 
Portugalsko 6,3 1.55% 99 3.32% 699 1.40% 9,4 2.36% 3,1 
Šj>_anělsko 54,8 13.74% 39,1 13.10% 421,6 8.46% 43,0 10.78% -11 8 
Celkem 3988 100.00% 298,5 100.00% 4982,0 100.00% 398,8 100.00% 0,0 

Zdroj: Mach, P.: Úskalí evropské integrace. Praha 2002, str. 32 


